
EIDD’s Stockholm Verklaring 

 
“Goed design schept mogelijkheden, slecht design onmogelijkheden” 
 

Inleiding 

Spoedig na de oprichting in 1993, formuleerde het European Institute for Design and 
Disability (EIDD) de missie: “het verhogen van de kwaliteit van leven door middel van 
Design for All”. 
 
Na 10 jaar als het Europees platform voor Design for All te opereren, met een interne 
organisatie – nationale lidorganisaties, bedrijfsleden en individuele leden thans in 16 
Europese landen – en betrokken externe relaties vindt EIDD de tijd rijp om een Design for All 
verklaring uit te brengen. 
 
Design for All komt voort uit zowel het Scandinavisch functionalisme in de vijftiger jaren als 
de toepassing van ergonomie bij het ontwerpen vanaf 1960. 
Ook is er de sociale en politieke achtergrond van het Scandinavisch welzijnbeleid dat eind 
zestiger jaren in Zweden leidde tot het ontstaan van het concept ‘een maatschappij voor 
iedereen’, voornamelijk refererend naar toegankelijkheid. 
Deze ideologie werd versimpeld in de United Nations Standard Rules on the Equalization of 
Opportunities for Persons with Disablities, aangenomen door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties in December 1993. 
De nadruk in deze UN Standard Rules op toegankelijkheid binnen de context van gelijkheid, 
heeft geïnspireerd tot de ontwikkeling van de Design for All filosofie. Deze filosofie werd als 
concept binnen EIDD algemeen aangenomen in EIDD’s Algemene Jaarvergadering in 
Barcelona in 1995.  
 
Vergelijkbare concepten werden tegelijkertijd ontwikkeld in andere delen van de wereld. De 
Americans with Disablities Act droeg bij tot de verdere ontwikkeling van het Universal 
Design, terwijl in Groot Brittanië het Inclusive Design terrein won. 
 
Vandaag de dag worden Planning en Design for All steeds meer gezien als noodzakelijke 
elementen binnen de strategie van duurzame ontwikkeling. 
 

Het European Institute for Design and Disablity heeft daarom, tijdens de Algemene 
Jaarvergadering in Stockholm op 9 Mei 2004, de volgende Verklaring aangenomen: 
 
In Europa is de menselijke diversiteit in leeftijd, cultuur en mogelijkheden groter dan ooit. We 
leven langer, overleven ziekte en verwondingen beter en leven vaker met gebreken. Alhoewel 
de huidige wereld een complexe omgeving is, is het een omgeving die wij zelf creëren. Een 
omgeving waar wij daarom zelf de mogelijkheid – en verantwoordelijkheid – hebben om onze 
ontwerpen op het principe van inclusie te baseren.  
 
Design for All is ontwerpen voor menselijke diversiteit, sociale inclusie en gelijkheid. Deze 
holistische en innovatieve benadering is een creatieve en ethische uitdaging voor alle 
planners, ontwerpers, ondernemers, bestuurders en politici. 
 
Design for All heeft als doel alle mensen gelijke kansen te geven bij het participeren in de 
maatschappij. Om dit doel te bereiken moeten de gebouwde omgeving, alledaagse producten, 
diensten, cultuur en informatie – samengevat alles dat is ontworpen en gemaakt door mensen 



voor mensen – voor iedereen toegankelijk en geschikt zijn en afgestemd zijn op de steeds 
groter wordende menselijke diversiteit. 
 
Bij de toepassing van Design for All is een analyse van menselijke behoeften en verlangens 
belangrijk en is de betrokkenheid van gebruikers in alle fasen van de ontwikkeling 
noodzakelijk. 
 
Het European Institute of Design and Disability vraagt daarom Europese instituten, nationale, 
regionale en lokale besturen en professionals, bedrijven en maatschappelijke instellingen 
toepasselijke maatregelen te nemen om Design for All in hun beleid en activiteiten op te 
nemen. 


