
verslag   



Stichting Voorall – voor Hagenaars met 
een beperking, is op 1 oktober 2006 van 
start gegaan. 
Met een kleine formatie aan medewerkers, 
kunnen wij concluderen dat wij in dit korte 
tijdsbestek resultaten hebben geboekt. 
Dat biedt hoop voor de toekomst! 
Met gepaste trots bieden wij u ons jaarver-
slag aan over 2006.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de medewerkers van Voorall,

Jan Booij
Directeur ad interim

Oprichting Voorall
Na maanden van besprekingen met zowel de achterban 

als de gemeente Den Haag, zijn op 30 september 2006 de 

statuten van Stichting Voorall gepasseerd bij de notaris en 

is deze nieuwe organisatie – die voortkomt uit de oude RWG 

(Raad Welzijn Gehandicapten) – een feit! 

Succesvolle bemiddeling subsidie aan-
vragen
In 2005 ontwikkelde de gemeente Den Haag een nieuw 

subsidiebeleid voor Haagse organisaties. In een streven 

naar grotere en bredere samenwerking tussen de verschil-

lende Haagse vrijwilligersorganisaties, werden nieuwe voor-

waarden gesteld tot het verkrijgen van subsidie. Deze voor-

waarden bleken moeilijk te realiseren voor 14 bij de RWG 

aangesloten belangenbehartigingsorganisaties van mensen 

met een lichamelijke beperking. In september en oktober 

vond een tweetal gesprekken plaats op het stadhuis met de 

wethouder en met diens beleidsadviseur. Deze besprekingen 

hebben er toe geleid dat de Gemeente Den Haag voor 2007 

alle organisaties een subsidie zal verstrekken.



Congres rond WMO burgerpartici-
patie 
Op 29 november 2006 organiseerde Voorall in sa-

menwerking met Zorgbelang Zuid Holland West het 

congres “Niet alleen in de stad”. Doel van de avond 

die in Concordia werd gehouden, was om inzicht te 

krijgen over het standpunt van de achterban in ver-

band met burgerparticipatie. Drie vormen van Wmo 

platforms zijn die avond gepresenteerd en bespro-

ken. Daaruit zijn voorkeuren gedistilleerd die verwerkt 

zijn in een advies aan de wethouder.

Advies wethouder Van Alphen in-
zake WMO burgerparticipatie 
Naar aanleiding van het congres “Niet alleen in 

de stad” heeft Voorall samen met Zorgbelang Zuid 

Holland West op 6 december 2006 een advies ge-

schreven aan wethouder Bert van Alphen waarin het 

standpunt van de achterban inzake de WMO burger-

participatie is verwoord.

Uitgave toegankelijkheidsboek-
werk Den Haag 
In 2006 is er hard gewerkt door medewerkers van de 

RWG en van Voorall in samenwerking met deskundi-

gen van de gemeente Den Haag en vrijwilligers om 

100 uitgaansgelegenheden in Den Haag te toetsen 

op toegankelijkheid. Het doel van dit onderzoek is 

het uitgeven van een overzichtelijke brochure voor 

o.a. toeristen waardoor mensen met een beperking 

vooraf kunnen zien of een hotel, restaurant, café of 

bioscoop in Den Haag toegankelijk is voor bijvoor-

beeld rolstoelers. In de loop van 2007 zal dit boek-

werk verschijnen.
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