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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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Er is een tijd van 
komen en een tijd 
van gaan. Voor mij is 
dat laatste het geval. 
Sinds de oprichting 
van Voorall in 2006 
ben ik erbij betrokken 
geweest in de rol 
van voorzitter van de 
Raad van Toezicht. 
Op 19 november was ik voor het laatst 
in functie op een vergadering van deze 
Raad. Een mooi moment om even terug te 
kijken.

Want wat hadden we toen? Een wethouder 
die de met ‘Zorgbelang’ gefuseerde 
‘Raad Welzijn Gehandicapten’ weer wilde 
losweken uit de fusie en deze wilde 
gebruiken als basis voor een nieuw op 
te richten stichting die zich uitsluitend 
op de Haagse bevolking zou richten. Een 
organisatie met reserves en weerstanden 
tegen weer een verandering. Medewerkers 
die zich moesten aanpassen aan de 
zoveelste organisatiewijziging. Een 
achterban die het allemaal met gepast 
wantrouwen en voorbehoud bekeek. Een 
gemeente die als opdracht formuleerde: 
drie beleidsadviezen per jaar. 

Afscheid van Voorall
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En wat hebben we nu? Een organisatie 
die zijn positie als belangenbehartiger van 
mensen met een beperking stevig heeft 
neergezet. Waar de gemeente niet omheen 
kan als het gaat om de toegankelijkheid 
van het openbaar vervoer, parkeer-, 
toeristische en culturele voorzieningen, 
horeca en winkels. Een organisatie die van 
zich laat horen bij bezuinigingen op de 
thuiszorg en bij ontwikkelingen in de Wmo. 
Een organisatie die voor jongeren en voor 
migrantenouders een platform biedt en 
waar talloze vrijwilligers actief zijn. En een 
organisatie die werkt op een creatieve en 
innovatieve wijze.

Wat mij het meest aanspreekt aan Voorall is 
de visie: niet de mensen met een beperking 
zijn het probleem, maar de samenleving 

die er nog niet klaar voor is om iedereen 
ongeacht de beperking, gelijke kansen en 
mogelijkheden te bieden. Daarom dus de 
interventies in het beleid van gemeente, 
organisaties en instanties. Ook mensen 
met een beperking hebben er recht op, 
gelijkwaardig aan anderen, te kunnen 
deelnemen aan de samenleving. In die zin is 
Voorall een emancipatorische organisatie en 
daar ben ik trots op.

Die ontwikkelingen zijn te danken aan het 
uitstekende team van Voorall. Ik ben blij 
dat ik vanuit de Raad van Toezicht aan hun 
inspanningen heb mogen bijdragen en wens 
de organisatie veel succes in de toekomst. 

Anke van Kampen

Vanaf 2015 krijgen de gemeenten er veel 
zorgtaken bij. Het beleid op het gebied van 
zorg zal hierdoor op veel vlakken ingrijpend 
veranderen. Het  ‘Conceptbeleidsplan 
Maatschappelijke Ondersteuning 2015-
2016’ van de gemeente Den Haag ziet er 
ambitieus uit en er staan mooie plannen 
in. Maar nog lang niet alles is duidelijk. 
Dus zal er nog veel toegelicht en uitgelegd 
moeten worden, zeker naar de burgers toe. 
Met name de inwoners met een beperking 
hebben er recht op zo goed mogelijk op de 
hoogte te worden gebracht van wat dit alles 
voor hen betekent. 
 
Voorall onderschrijft de uitgangspunten van 
de gemeente, die gaan over de plannen 
om burgers zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te kunnen laten wonen. Voorwaarde 
is echter wel dat zij de regie over hun 
eigen leven behouden. Voor iemand met 
een beperking is dit niet altijd gemakkelijk. 
Veel persoonlijke keuzes zijn niet meer 
vanzelfsprekend en door de afhankelijkheid 
van anderen ontstaat onvermijdelijk een 

situatie, waarin men rekening heeft te 
houden met de mogelijkheden voor hulp 
van familie, vrienden en buren. Dit zet 
ongetwijfeld de verschillende relaties onder 
druk. 

Een zorgzame samenleving met aandacht 
voor elkaar is een hoopgevende gedachte. 
Maar er is veel voor nodig om de belangen 
en wensen van Hagenaars met een 
beperking zo goed mogelijk te borgen. 
Daarom schreef Voorall, samen met 
ervaringsdeskundigen, een reactie op het 
Conceptbeleidsplan.  
Het stuk met alle aanbevelingen is te lezen 
op www.voorall.nl onder ‘Adviezen’ in de 
categorie ‘Lezen’.

Aanbevelingen voor de zorgzame samenleving 
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Bijna twee jaar geleden werd in onze stad 
een nieuwe regeling omtrent het parkeren 
voor mensen met een beperking van kracht. 
Het was erg wennen, want het ging om een 
drastische verandering. Voorall hield, als 
belangenorganisatie, natuurlijk zelf de vinger aan 
de pols, maar wilde ook graag weten hoe mensen 
met een beperking aankeken tegen de regeling. 
Voorall stelde daarom een online-enquête op, 
die gemakkelijk in te vullen was via de Voorall-
website. Er werden een aantal vragen gesteld, 
die onder andere ingingen op de ervaringen 
die de mensen met de nieuwe regeling hadden 
opgedaan en op de gevolgen daarvan voor hun 
dagelijks leven. Daarbij was zowel de mening 
van de Haagse inwoners als die van bezoekers 
aan de stad van belang.

Uit de reacties bleek dat de nieuwe regels 
niet voor iedereen duidelijk zijn. Ook 
werden er suggesties gedaan voor plekken 
in de stad waar nog geen of onvoldoende 
gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. 

Onlangs stemde een meerderheid van de 
Haagse gemeenteraad in met de nieuwe 
plannen voor de gebiedsontwikkeling van 
het ‘Spuikwartier’. Dit moet hét culturele 
hart van Den Haag worden. Tussen het 
Spui, de Turfmarkt, de verlengde Nieuwe 
Haven en de Schedeldoekshaven komt 
een nieuw cultuur- en onderwijscomplex 
voor het Nederlands Danstheater, het 
Residentie Orkest en de Stichting Dans- 
en Muziekcentrum Den Haag. Ook komen 
er mogelijkheden voor wonen, horeca en 
detailhandel. Het is van groot belang dat 
alle burgers, dus ook Hagenaars met een 

beperking, gebruik kunnen maken van deze 
voorzieningen. Daarom zet Voorall in op 
de toegankelijkheid van deze cultuurzone 
met: ‘Houd vanaf het begin van het 
ontwerp rekening met bezoekers met een 
beperking!’. Alleen zo kunnen gebouwen 
door deze groep op een vanzelfsprekende 
manier gebruikt worden. Wethouder Joris 
Wijsmuller heeft inmiddels aangegeven 
toegankelijkheid een belangrijk onderwerp 
te vinden. Het ‘Projectbureau’ zei in een 
gesprek met Voorall toe de boodschap in 
praktijk te gaan brengen. 

Meten is weten 

Spuikwartier voor iedereen?
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Na de formele oprichting van ‘De Stichting 
Vrienden van Voorall’ werden de benodigde 
administratieve en juridische zaken 
afgehecht. Ook werd het bestuur compleet 
gemaakt met vijf leden uit verschillende 
achtergronden en werd een adviseur 
aangetrokken. Dus nu de organisatie rond 
is, wordt het tijd om echt aan de slag te 
gaan. Voorall heeft een nieuw project klaar 
liggen dat echter zonder de steun van 
externe geldstromen niet kan starten. Het 
plan ‘de Pleemobiel’ onderzoekt of mensen 
met een beperking gemakkelijker deel 
kunnen nemen aan het leven in onze stad 
als er op verschillende pleinen ‘mobiele 
invalidentoiletten’ worden geplaatst. Deze 
voorzien in een duidelijke behoefte van de 
doelgroep die ook graag een dag op stap 
gaat in Den Haag, zonder zich zorgen te 
hoeven maken over hun sanitaire stop. 
Zoals gezegd zijn er (geld)middelen nodig 
voor dit project en daarom gaat het bestuur 
de komende tijd de boer op om nieuwe 
vrienden te ontmoeten die hart voor de zaak 
hebben en een bijdrage willen leveren. 

De Stichting Vrienden van Voorall is 
aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende 
instelling’ volgens artikel 24 lid 4 van de 
Successiewet 1956, waardoor stortingen 
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 

Voor meer informatie: voorzitter Erik 
Jens, telefoonnummer 06 53843160. 
Rekeningnummer Stichting Vrienden van 
Voorall: NL44RABO 0105239607. 

Vrienden van Voorall gaan voor …

Wethouder Karsten Klein 
organiseerde onlangs het ‘Haags 
Winkeldebat’. Dit ging  over de 
vraag hoe het winkelen in Den 
Haag er in de toekomst uit zou 
moeten zien. Voorall was met 
een ervaringsdeskundige bij het 
debat aanwezig. Gewapend met 
de belangrijkste aandachtspunten 
voor mensen met een beperking 
die willen winkelen in Den Haag. 
Zoals bijvoorbeeld het verbeteren 
van de bereikbaarheid met 
de auto, taxibus of openbaar 
vervoer en de toegankelijkheid van de winkels zelf. Maar 
Voorall had nog meer wensen, want er is ook nog werk aan de winkel 
om openbare gehandicaptentoiletten in de stad geplaatst te krijgen. 
Bovendien zal er voor gezorgd moeten worden dat mensen met een 
beperking veilig kunnen oversteken in de voetgangersgebieden.

Shop till you drop?
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Onlangs organiseerden Ouders Ontmoeten 
Ouders Migranten (OOOM), Stichting 
MOOI en Voorall voor het eerst samen een 
koffieochtend onder het motto ‘Even tijd 
voor jezelf’. Ouder of verzorger zijn van een 
kind met een beperking is zwaar en daarom 
is er behoefte aan onderling contact. Dan 
kunnen vragen als: hoe regel je hulp en 
hoe combineer je de zorg voor je kind met 
de zorg voor jezelf, aan de orde komen. Op 
deze bijeenkomst praatten de ouders over 
deze problematiek. Door ervaringen uit te 
wisselen en elkaar tips te geven, voelden de 
aanwezigen zich gezien en gesteund. Het 
bleek dat de moeilijkheid vaak is dat men 
niet goed weet hoe de tijd voor zorg en de 
tijd voor zichzelf in evenwicht gebracht kan 
worden. Het grootste struikelblok is nog al 
eens dat het wringt tussen het zichzelf die 
ruimte ‘gunnen’ en het lastig vinden om er 
vorm aan te geven. 
Verschillende meningen kwamen naar voren. 
De één cijferde zichzelf helemaal weg, de 
ander had er geen moeite mee en schakelde 
vijf dagen per week de vakantieopvang in 
om zo rust te creëren. 

Praktische tips als wandelen in de natuur 
of een massage nemen, kregen meteen 
een vervolg: Stichting Mooi organiseert 
binnenkort voor deze groep een 
‘verwenochtend’.
De koffieochtend voorziet duidelijk in een 
grote behoefte en 
de wens om dit 
vaker te doen, 
wordt dan ook 
opgevolgd.  
De volgende 
staat op de 
agenda voor januari.

Ouders Ontmoeten Ouders Migranten 
is een netwerk van migrantenouders 
en –verwanten van een kind met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking. 
In 2014 werkten OOOM en Voorall 
samen. Beide organisaties hadden 
profijt van elkaars netwerk. Daarnaast 
werd de betekenis van ‘echte aandacht’, 
‘saamhorigheid’ en ‘tijd maken voor elkaar’ 
duidelijk.

Koffieochtend brengt samen
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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. 

Redactie: Communicatie 
Voorall, Tillie van Wijk
Ontwerp: MatGlas 
Ontwerpbureau, Jan Bakker

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

De inmiddels ruim 100 vrijwilligers van Voorall verzetten 
bergen werk. Een aantal op vaste tijden op het kantoor 
van Voorall, anderen periodiek op plaatsen in de stad, 
bijvoorbeeld om een gebouw op de toegankelijkheid te 
testen. Iedereen doet waar hij of zij goed in is. En 
samen geven we vorm aan heel veel belangrijke 
activiteiten voor Hagenaars met een beperking. 

Eén keer per jaar staan we speciaal stil bij 
deze voor onze organisatie onmisbare groep 
mensen. Op 11 december komen we samen 
om, dit keer in kerstsfeer, met elkaar het glas 
te heffen op de samenwerking. Ook herdenken 
we ons trouwe TestTeamlid Henny Doddema, 
die dit jaar overleed. En we blikken vooruit op 
het komende jaar en op alles wat ons te wachten 
staat. 

Tot ziens in 2015! 

Namens het hele team van Voorall.

Dag van de Vrijwilliger in kerstsfeer


