
Roerige tijden
Voelbaar en zichtbaar is de onrust, die 
de afgelopen paar maanden bezit is gaan 
nemen van degenen die te maken hebben 
met het gehandicaptenbeleid. 
Mensen met een beperking merken dat 
bezuinigingsmaatregelen hun dagelijks 
leven gaan beknotten: PGB reductie, 
AWBZ maatregelen, vermindering in de 
mogelijkheden van Passend Onderwijs en 
ontslagen in instellingen waardoor zorg in 
de knel komt.
Landelijke organisaties die jarenlang op 
de bres hebben gestaan voor de belangen 
van mensen met een beperking worden 
in twee jaar afgebouwd. De zorgvuldig 
opgebouwde infrastructuur wordt 
ontmanteld.

Bezuinigingen
We weten het. Ze zijn onvermijdelijk en 
onafwendbaar. Bewindslieden moeten 
keuzes maken en die doen per definitie 
pijn.
De gemeente Den Haag heeft zich in 
de loop der jaren sterk gemaakt voor 
het vergroten van de participatie van 
Hagenaars met een beperking. De 
samenwerking met lokale organisaties 
heeft zijn vruchten afgeworpen. Nu is het 
zaak om die resultaten niet overboord te 
gooien.

En Voorall?
We gaan ‘gewoon’ door met het 
volbrengen van de missie waarvoor Voorall 
is opgericht. Reductie van financiële 
middelen betekent dat we schuiven 
met taken en werkzaamheden en naar 
alternatieven zoeken. 
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Inhoud
In deze Kwartaalnieuwsbrief leest u over de 
ontwikkelingen van Voorall. 
Het waarom, het wie, het hoe…
… en welke resultaten we tot nu toe hebben 
behaald.
Aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief, 
suggesties of vragen kunt u mailen naar: 
info@voorall.nl
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Het grote gevaar zit in de 
optelsom van opgelegde 
kortingen voor de komende 
jaren. Hierdoor bestaat 
de kans dat de formatie 
zo gereduceerd wordt dat 
je niet meer serieus kunt 
functioneren. Zover is het 
nog niet, maar we krijgen er 
wel mee te maken. En dat 
baart ons zeker zorgen.
Edwin Graafland
Directeur Voorall

Strandevent ‘Haagse stranden voor 
iedereen’ enorm succes!
Voorall organiseerde op 19 mei, in samenwerking met de 
gemeente Den Haag en twaalf sponsoren, een drukbezocht 
strandevent bij de toegankelijke strandtent ‘De Waterreus’ 
in Scheveningen. 
De 170 bezoekers keken hun ogen uit en deden mee aan 
diverse activiteiten. Meerijden op een aangepaste quad 
was spectaculair en de test met de Mobi-mat uniek in 
Nederland. Mensen met een beperking konden sinds lange 
tijd genieten van het zeewater aan hun voeten, dankzij de 
vele verschillende strandrolstoelen waarmee ze over het 
strand en in de zee konden gaan. 
De nieuwe voorziening ‘de strandrollator’ werd door 
een gebruikster in ontvangst genomen uit handen van 
wethouder Rabin Baldewsingh (Volksgezondheid). 
Het was een zomerse, geslaagde dag. Ook in de weken 
daarna kwamen nog veel  positieve reacties binnen bij 
Voorall.

Kijk voor een kort filmje op http://www.youtube.com/
watch?v=9MUtLM80HMg.

UITNODIGING
Passend Onderwijs: bedreiging of kans?

Platform VG Haaglanden en Voorall organiseren een thema-avond over dit bewogen 

onderwerp met verschillende gasten die veel kennis in huis hebben en deze graag delen. 

De bijeenkomst is op: Donderdag 8 september 2011 van 20.00 - 22.15 uur in de 

Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag

Graag aanmelden voor 1 september bij Voorall. Telefoonnummer: 070 365 52 88 of via 

info@voorall.nl

Excursies Toerisme & Handicap
Vorig jaar waren deze een 
groot succes. De gemeente 
Den Haag stelt ook deze 
zomer rondvaarten en 
rondritten ter beschikking 
voor mensen met een 
beperking.
Voor meer info
www.voorall.nl/doevoorallmee
070-365 06 00
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Meer zonnig nieuws: 
Gemeente op de bres voor 
toegankelijke Haagse stranden
Den Haag is trots op haar 
badplaatsen Scheveningen 
en Kijkduin. De verschillende recreatie 
mogelijkheden, de mooie stranden en 
duingebieden bieden voor ieder wat 
wils. Wethouder Baldewsingh vindt 
het belangrijk dat mensen met een beperking 
kunnen genieten van alles wat onze stad te bieden heeft. 
Daarom investeert de gemeente Den Haag in voorzieningen 
om de Haagse stranden toegankelijker te maken. Van 
het verhuur van strandrolstoelen tot aan toegankelijke 
attracties. Deze zomer is er, in samenwerking met Voorall, 
een handige folder met een overzicht van alle toegankelijke 
voorzieningen uitgebracht. De folder is verspreid in de stad 
en onder andere verkrijgbaar bij de strandtenten en de VVV. 
U kunt hem ook via Voorall aanvragen, telefoonnummer 
070 365 52 88.

Voorall bestaat vijf jaar!
Op donderdag 29 september a.s. viert Voorall haar eerste 
lustrum. We zijn blij met wat onze organisatie de afgelopen 
jaren bereikt heeft, regelmatig samen met partners in de 
stad. Daarom vieren we deze dag met onze relaties en 
geven we iets speciaals terug. 

2011 is ook het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk. Dus 
zetten we speciaal onze vrijwilligers en achterban in het 
zonnetje op woensdag 7 december tijdens de Dag van de 
Vrijwilliger. Een moment om stil te staan met en voor wie 
we de afgelopen vijf jaar gewerkt hebben. Ook voor deze 
mensen is er een bijzondere verrassing. 

Manifestatie Den Haag & Handicap      
Toegankelijkheid staat de komende periode weer hoog op 
de agenda in de stad. Het themajaar ‘Toerisme & Handicap’ 
wordt aan het eind van het zomerseizoen
met een strandevenement afgesloten. Op deze speciale dag 
is Den Haag te beleven via de verschillende zintuigen en 
passeren de hoogtepunten van het afgelopen themajaar de 
revue. Het nieuwe thema wordt geïntroduceerd en dit staat 
in het teken van ‘Verkeer’. De gemeente werkt hierin nauw 
samen met Voorall en partners in de stad op het het gebied 
van mobiliteit, zoals HTM en Veolia.

Het Mobiele TestTeam is de 
afgelopen periode weer een 
aantal keer op pad geweest. 
De strandrollator is grondig 
onder handen genomen. 
Daarnaast zijn de Pier, Sea 
Life Scheveningen en het 
Beachstadion onderzocht. 
Ook het winkelgebied bij 
de Apeldoornselaan en 
Dierenselaan is getest. 
Benieuwd naar de 
uitkomsten? Lees de feiten 
en aanbevelingen op www.
voorall.nl onder Publicaties 
/ Nota’s en verslagen. Het 
verslag over Sea Life is 
begin augustus beschikbaar.
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Maart 2011
Resultaten ‘Evaluatie 
Provinciale Statenverkiezingen’ 
positief: 
informatievoorziening voor 
Hagenaars met een visuele 
beperking 
sterk verbeterd.
Voorall is erg tevreden 
met de uitkomst van 
het onderzoek naar 
de toegankelijkheid 
van informatie voor 
blinden en slechtzienden 
bij de Provinciale 
Statenverkiezingen. De 
kandidatenlijst, de lijst 
met de stembureaus en de 
informatie bij de stempas 
konden gemakkelijker 
en op meer verschillende 
manieren worden 
gelezen. Dit niveau van 
informatievoorziening 
voor mensen met een 
visuele beperking blijft 
ook bij toekomstige 
verkiezingen gewaarborgd. 
Een mooi gezamenlijk 
resultaat van Voorall 
met de gemeente Den 
Haag en de Nederlandse 
Vereniging voor Blinden en 
Slechtzienden, afdeling Den 
Haag. 

(ON) beperkt shoppen in Den 
Haag?
Ook hield Voorall een 
grote winkeltest in het 
centrum van Den Haag. 
50 vrijwilligers met 
en zonder beperking 
brachten het onderwerp 
‘winkeltoegankelijkheid’ 
onder de aandacht van de 

winkeliers. De actie in het 
kader van de jaarlijkse 
landelijke vrijwilligersactie 
NL DOET, trok veel 
aandacht.

40 winkels zijn bezocht door 
mensen met hulpmiddelen 
zoals scootmobiel, rolstoel of 
rollator. Ook slechtzienden 
en mensen met een 
verstandelijke beperking 
deden mee.
Het resultaat? Voorall 
constateerde dat een 
gedeelte van de onderzochte 
locaties goed toegankelijk 
is, maar dat ook een 
aantal winkels minder 
bleken te scoren. De meest 
voorkomende problemen 
waren: te hoge drempels, 
te smalle gangpaden en 
onbereikbare schappen of 
kledingrekken. Opvallend 
was dat veel winkels geen 
mobiele pinautomaat 
hadden, waardoor betalen 
lastig was. 

De winkeltest is ook 
bij de winkeliers niet 
onopgemerkt gebleven. 
Over het algemeen 
herkenden de winkeliers de 
moeilijkheden die de klanten 
tegenkwamen. Voorall is bij 
alle winkels langs gegaan 

Terugblik op een Voorall actief voorjaar
om uitleg over de test en 
concrete tips te geven om 
de winkeltoegankelijkheid 
te verbeteren. Ook de 
‘Stimuleringsregeling 
Toegankelijkheid’ van de 
gemeente Den Haag is 
onder de aandacht gebracht.

April 2011
Inspraakronde Wmo-nota ‘Zorg 
voor elkaar’
De Wmo is een 
participatiewet en gaat 
verder dan de verstrekking 
van hulpmiddelen en 
huishoudelijke zorg. Het 
is de bedoeling dat alle 
burgers gaan doen wat 
ze kunnen en daarmee 
de betrokkenheid in de 
samenleving
vergroten. De gemeente 
Den Haag heeft daarom de 
Wmo-nota ‘Zorg voor elkaar’ 
uitgebracht en Voorall 
heeft met haar achterban 
de nota doorgelicht en de 
belangrijkste onderwerpen 
voor de inspraak bepaald. 
Op twee manieren is naar 
de gemeente gereageerd; 
met een schriftelijke 
inspraakreactie en door 
in te spreken tijdens 
de vergadering van de 
Commissie Samenleving. 
Voorall heeft positieve 
reacties gekregen vanuit 
het College. Deze heeft 
toezeggingen gedaan over 
toegankelijke gemeentelijke 
websites, over meer 
aanpasbaar bouwen, 
over de inzetbaarheid 
van vrijwilligers met een 
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beperking en over inclusief 
beleid.

Kijk voor de volledige 
inspreektekst en reactie 
op: www.voorall.nl onder 
Publicaties / Adviezen.

Vrijwilligerswerk doen met een 
beperking. Hoe werkt dat?
Leden van de achterban van 
Doe Voorall Mee deelden hun 
ideeën over vrijwilligerswerk 
met medewerkers 
van de gemeente, 
vrijwilligersorganisaties en 
welzijnswerkers tijdens een 
bijeenkomst. Voorafgaand 
aan deze discussie gaven 
vijf sprekers hun visie 
op vrijwilligerswerk door 
mensen met een beperking.

Gouden Tips om 
Hagenaars met een 
beperking te betrekken bij 
vrijwilligerswerk bleken:
- Gebruik de persoonlijke 
benadering, deze werkt 
vaak goed. Een lid van een 
sportvereniging vertelde 
dat een belactie binnen 
de vereniging 27 mensen 
opleverde die bereid waren 
iets te doen. 
- Ga uit van de eigen 
kracht van mensen, van 
gelijkwaardigheid en 
betrokkenheid. Denk samen 
in mogelijkheden, niet in 
obstakels.
- Biedt vrijwilligers 
begeleiding en cursussen 
aan. Zo landen ze goed 
binnen de organisatie en 
bind je ze voor langere tijd.

In Den Haag is er een 
vacaturebank voor 

vrijwilligerswerk: Kijk op 
www.hofnet.nl

Om mensen met een 
beperking binnen te halen 
voor vrijwilligerswerk moet 
aan een aantal (fysieke) 
randvoorwaarden worden 
voldaan. Voorall heeft een 
checklist ontwikkeld om 
de toegankelijkheid van de 
eigen organisatie te scannen 
voor deze doelgroep. De 
checklist is te downloaden 
op www.voorall.nl onder 
nieuws / Voorall nieuws.

Mei 2011
Toerisme & Handicap: Voel 
Madurodam
Madurodam ontving twee 
maal een groep bezoekers 
die mochten wat ander 
publiek NOOIT mag: voelen 
aan de miniaturen... 
Aanraken omdat zij niet 
(goed) kunnen zien. Het 
was voor mensen met een 
visuele beperking een unieke 
gelegenheid om een gevoel 
te krijgen van gebouwen en 
onderdelen van de openbare 
ruimte. “Nu weet ik eindelijk 
hoe een trapgevel eruit 
ziet!’’ en “Mijn dochtertje 
van bijna vier weet nu 
hoe een lantaarnpaal eruit 
ziet, terwijl ik het haar al 
zo vaak heb uitgelegd” 
zijn een paar reacties van 
deelnemers. Ziende mensen 
weten hoe bijvoorbeeld het 
Rijksmuseum eruit ziet, 
maar dit geldt niet voor 
mensen die van jongs af 
aan (bijna) blind zijn. Het 
was voor hen een geweldige 
mogelijkheid om zich op 
deze wijze een beeld te 

vormen van voor iedere 
Nederlander bekende 
gebouwen. 

Het belang van de 
mogelijkheid om de 
miniatuurstad te voelen, 
blijkt ook uit de enorme 
belangstelling die bestaat 
voor de rondleiding. Naast 
de 40 mensen die aanwezig 
waren bij de rondleidingen, 
heeft Voorall nog een 
wachtlijst van 34 mensen 
die ook graag Madurodam 
willen voelen. Komt er 
een vervolg? Voorall is in 
gesprek met Madurodam om 
te kijken of deze rondleiding 
structureel aangeboden kan 
worden.

Werkgroep Toegankelijkheid 
Den Haag opnieuw 
RandstadRail in
De werkgroep van 
Voorall heeft het tweede 
toegankelijkheidsonderzoek 
van RandstadRail lijnen 
3 en 4 op het traject van 
Den Haag Centraal Station 
naar Zoetermeer afgerond. 
Het meten van de breedte 
van de spleet tussen het 
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een 
driemaandelijkse uitgave 
van Voorall en bedoeld voor 
iedereen die professioneel 
betrokken is bij Hagenaars met 
een beperking. 
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Het Voorall Strandevent 
heeft veel pers getrokken. 
Diverse kranten maar ook 
landelijke en regionale 
radioprogramma’s hebben 
er aandacht aanbesteed. 
Verder maakte Voorall haar 
debuut op de Nederlandse 
televisie: SBS6 bracht een 
mooie reportage vanaf het 
strand in het programma 
‘Hart van Nederland’. 

voertuig en het perron stond 
centraal. Daarnaast zijn 
de geleidelijnen, liften en 
hellingbanen op de perrons 
geïnventariseerd. 
Toen in 2007 RandstadRail 
net in bedrijf was, is er een 
eerste onderzoek verricht 
naar de toegankelijkheid 
van het systeem. Bij 
diverse haltes bleek het 
niet mogelijk om met 
bijvoorbeeld een rolstoel het 
voertuig in te komen, omdat 
de afstand tussen voertuig 
en perron te groot was. Deze 
haltes zijn in opdracht van 
Stadsgewest Haaglanden 
aangepast. 

Hebben de aanpassingen 
geleid tot een betere 
toegankelijkheid? De 
resultaten van dit nieuwe 
onderzoek worden nu 
uitgewerkt en de rapportage 
zal in het najaar aan de 
portefeuillehouder ‘Verkeer 
en Vervoer’ van Stadsgewest 
Haaglanden en de HTM 
worden aangeboden. 

Het Haagse 
gehandicaptenbeleid in 
de praktijk. Een voelbare 
verbetering? 
De gemeente Den Haag 
heeft in 2008 de nota 
‘Hoezo gehandicapt?’ 
uitgebracht. In de nota 
staan 40 actiepunten die er 
op gericht zijn Hagenaars 
met een beperking 
zelfstandig mee te laten 
doen aan de samenleving. 
De nota eindigt dit jaar. Tijd 
voor een evaluatie. 
Doe Voorall Mee duikt met 
de achterban in de concrete 
resultaten van de nota 
en is spreekbuis tijdens 
het najaarsoverleg met 
wethouder Baldewsingh. 
Door het invullen 
van een vragenlijst 
over uiteenlopende 
onderwerpen, worden 
ervaringen gebundeld en de 
gemeente geadviseerd over 
het gehandicaptenbeleid. 
De vragenlijst is te vinden 
op de homepage van www.
voorall.nl

Voorall publicaties 
Kijk voor het Jaarverslag 
over 2010 op www.voorall.
nl onder Publicaties / 
Nota’s en verslagen. En 
voor de Flyer van het 
verslag onder Publicaties / 
Folders en Flyers.
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