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HOELANG DUURDE DE REIS?
6 dagen van 21 tot 27 september 2017 Washington/New York

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Kennisdeling, beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling. Doel was uitwisseling van kennis en inspiratie met
betrekking tot beleidsmogelijkheden om gemeentelijke diensten, ondernemers en alle andere inwoners van de
stad alert te maken op toegankelijkheid, aandacht en respect voor mensen met beperking, mogelijkheden voor
ouder worden in de stad en de focus op creativiteit hierbij.
Kern was het bezoek aan het NCCA Congres Creative Ageing, waar de Gemeente Den Haag gevraagd is een
workshop te geven over het ouderenbeleid.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Verschillende locaties in Washington en New York. In beide steden was de focus op ontmoeting met
professionals en vonden de overleggen plaats tijdens een diner in een restaurant, een service center voor
ouderen, het Newseum te Washington, het kantoor van Age friendly city en het stadhuis te New York.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)














Andrew Reese, Interim Director of the Department on Disability Services,DDS ;
Alexis P. Taylor, Director of the Office of Disability Rights;
Age-friendly NYC staff and her director Lindsay Goldman;
Victor Calise, Commissioner, Mayor’s Office for People with Disabilities
Dr. Beth Bienvenue, Accessibility Director, National Endowment for the Arts.
Ollie Cantos, juridisch adviseur werkzaam bij de U.S. Department of Education in Washington D.C.
Tevens special counsel onder president Barack Obama, belangenbehartiger en ervaringsdeskundige
omdat hij zelf volledig blind is. Ollie was in het gezelschap van zijn zoons die eveneens blind zijn.
Kings Floyd, Youth Transitions Fellow
Jennie Smith-Peers Executive Director NCCA en haar bestuur Akiko Hito, chief UN secretariat CRPD
(conference call)
Stacey McMath, Directyor Programma NY Culture
Stephanie Firestone, Program Director Livable Communities National Associaton of Area Agencies on
Ageing.
Cynthia Wu, Executive Director Shin Kong Life Foundation Taiwan
Laura Baber, Program Coordinator Center Communities Brookline

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Toegankelijkheid en omgaan met beperkingen is in de V.S. sinds de jaren 90 geregeld via wetgeving. Mensen
met een beperking kunnen met de wet in de hand bedrijven en organisaties aanklagen. Een restaurant dat
weigert de ingang toegankelijk te maken of aan een slechtziende de kaart voor te lezen kan voor de rechter
verschijnen. Een groot verschil met Nederland, waar we met stimuleringsprogramma’s en fondsen de
toegankelijkheid verbeteren. Sinds kort is het VN verdrag voor mensen met een handicap geratificeerd. Dit
levert meer wettelijke handvaten om zaken als toegankelijkheid te handhaven. Er is informatie opgedaan om
een Haags toegankelijkheidsfonds verder vorm te geven. Daarnaast zullen voorbeelden op het gebied van
toegankelijkheid en age friendly city die in Den Haag toepasbaar zijn, naar de Haagse situatie worden omgezet.
Het agefriendly city concept zoals New York uitvoert heeft ons geïnspireerd op een andere manier informatie
te gaan verzamelen en verspreiden. Wat het bureau in New York namens agefriendly cities doet is van gewone
voorzieningen voor iedereen aangeven of en hoe zij toegankelijk en agefriendly zijn. Het Haags
informatiebeleid is altijd gericht geweest op wat is te doen om beperkingen tegen en te participeren.
Inspirerend is het alle voorzieningen, toerisme, winkels aan te spreken op hun omgang met mensen met
beperkingen en ouderen. De motivator in New York is: omzet, toeristen met een beperking genereren ook
omzet, ouderen en mensen met een beperking die wel naar je restaurant of dansvoorstelling komen genereren
ook omzet.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Komend jaar wordt in Den Haag een congres georganiseerd op het gebied van Agefriendly city. De gesproken
partijen leveren input en worden hiervoor uitgenodigd.

