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De Stichting Voorall is in januari 2007
gelanceerd als platform voor Hagenaars
met een beperking. Voorall stelt zich
ten doel de collectieve belangen van
deze groep te behartigen bij relevante
instanties als de gemeente Den Haag,
verzekeraars en (zorg)aanbieders.
In 2007 was het opbouwen van Voorall
als organisatie en het aansterken van de
band met de achterban een belangrijk
aandachtspunt. Met een betrokken Raad
van Toezicht en een kleine gemotiveerde
formatie van medewerkers is aan de
doelstelling vorm gegeven. Onderstaand
volgt een greep uit de activiteiten in 2007.
Edwin L.F. Graafland,
Directeur/bestuurder Voorall

Advisering
Met betrekking tot het gehandicaptenbeleid
van de gemeente Den Haag heeft Voorall vier
themabijeenkomsten in de stad georganiseerd.
Het advies dat mede op basis van deze
resultaten is opgesteld dient als een van de
bouwstenen voor de gemeente Den Haag bij de
ontwikkeling van het Haags gehandicaptenbeleid
2007-2011.
Ook over de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) zijn verschillende adviezen aan
de gemeente afgegeven. Door individuele
gesprekken met betrokken ambtenaren,
het inspreken op vergaderingen van de
raadscommissie en door het uitbrengen van een
overkoepelend advies met aanbevelingen over de
uitwerking van de Wmo in de Haagse praktijk.
Met de wethouder van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) voerde Voorall hierover een
debat.

Externe contacten
Voorall streeft samenwerking na met andere
organisaties binnen de zorg. Zij gelooft in de
meerwaarde van bundeling van kennis en

ervaring van collega organisaties. Overleg vond
plaats met ondermeer Zorgbelang Zuid–Holland
West, Chronisch zieken en Gehandicapten
Raad Nederland, Programma Versterking
CliëntenPositie, Taskforce Handicap en
Samenleving, Hof en de collega organisaties van
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Met de stichting Mantelzorg werd eind 2007
een mantelzorgovereenkomst getekend door een
aantal organisaties binnen de zorg, waaronder
Voorall. Er zijn tien “quick wins” geformuleerd
met concrete activiteiten die in 2008 moeten zijn
gerealiseerd.

Events
In 2007 vonden, al dan niet in samenwerking
met anderen, een aantal kleine gerichte
‘events’ plaats, zoals het opstellen van de
toegankelijkheidsgids ‘Open Den Haag’ en het
aanbieden van deze gids aan de wethouder.
Ook vond een stadswandeling plaats met politici
en mensen met een beperking in het kader van
de week van de toegankelijkheid.

Achterban
Het onderhouden van contacten met burgers
met een beperking in de stad Den Haag, de
achterban, is een belangrijke basis voor de
activiteiten van Voorall.

Doe Voorall Mee
Onze voornaamste samenwerkingspartner
hierbij is de vereniging Doe Voorall Mee die
op 12 juni 2007 is opgericht. Doe Voorall Mee
is het aanspreekpunt voor enkele tientallen
patiëntenverenigingen.
Voorall heeft de ervaringsdeskundigheid van
de Haagse burgers en vertegenwoordigers van
Doe Voorall Mee in 2007 verschillende keren
ingeroepen. Bijvoorbeeld door deelname aan
projectgroepen, voor concrete activiteiten en/of
het opstellen van adviezen. Door deze contacten
is de band met de achterban in 2007 verder >>

>> versterkt waardoor de collectieve belangen beter
behartigd kunnen worden.
Gezamenlijk is in 2007 gekozen voor twee
centrale thema’s waar in 2008 activiteiten en
projecten omheen georganiseerd gaan worden:
Toegankelijkheid van informatie en Sport als
vrijetijdsbesteding.
Missie
Voorall stelt zich ten doel Hagenaars met een
beperking op een meer gelijkwaardige wijze te
laten deelnemen aan de samenleving.
Visie
Voorall vindt dat Hagenaars met een beperking
hun leven naar eigen inzicht vorm moeten
kunnen geven. Dus zoals zij dat zelf willen en
kunnen. Voorall richt zich daarom op punten die
mensen met een beperking belangrijk vinden en
‘nodig hebben’ om deel te kunnen nemen aan
de samenleving. Daarbij gaat Voorall uit van de
eigen kracht van de doelgroep en niet van de
beperkingen.
Uitgave: Voorall mei 2008

Van Diemenstraat 196
2518 VH Den Haag
070 365 52 88
www.voorall.nl
info@voorall.nl

