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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

In deze nieuwsbrief:

Voorall met ‘Haagse 
Kracht’ vooruit
Het gaat weer beginnen. Vakanties 
voorbij. Bureaus opgeruimd. Agenda’s 
ingeschreven. Iedereen herkent wel 
het jeugdgevoel van na de zomer: de 
school is weer open, nieuwe docenten, 
soms nieuwe leerlingen, nieuwe 
boeken. Onontgonnen kennis!

Die gedachte komt dezer dagen 
bovendrijven. Het heeft te maken met 
de start van het nieuwe College van 
Burgemeester en Wethouders in Den Haag. 
Met stijgende belangstelling hebben we bij 
Voorall de vorming ervan gevolgd. De foto 
van het resultaat staat op de gemeentelijke 
website. Bekende gezichten. Maar de 
portefeuilles zijn anders samengesteld en 
verdeeld, toegeschreven naar landelijke 
en lokale ontwikkelingen. Toegerust om de 
plannen van de Rijksoverheid binnen de 
gemeente uit te voeren.

In de loop van het zevenjarig bestaan van 
Voorall is de samenwerking met wethouders 
en ambtenaren flink toegenomen in omvang 
en diepgang. Had Voorall in de beginfase 
voornamelijk met één wethouder te maken, 
dat ligt nu geheel anders. Inmiddels zijn 
er samenwerkingsverbanden met tal van 
gemeentelijke diensten en wethouders. De 
inhoud van deze Nieuwsbrief laat daar iets 
van zien. Van ‘inclusie’ en ‘toegankelijkheid’ 
tot ‘participatie door vrijwilligers’ en 
introductie van ‘koffie ochtenden voor 
migrantenouders met een zorgenkind’. 
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En dat is een goede zaak, 
want dit is de realiteit van 
leven en werken in Den 
Haag. Bovendien ligt dáár 
ook de kern van het door 
Voorall gepropageerde 
inclusieve beleid: iedereen 
moet mee kunnen doen.

‘Vertrouwen op Haagse 
Kracht’ is de titel van het 
coalitieakkoord 2014-2018. 
Voorall wenst het College 
veel succes toe met de 
uitvoering ervan. Wij zien uit 
naar nieuwe of vernieuwde, 
maar in elke geval 
vernieuwende samenwerking 
om met gezamenlijke kracht 
de doelen voor Hagenaars 
met een beperking te 
verwezenlijken.

Edwin Graafland
Directeur Voorall

Doet ie het of doet ie het niet?
‘Hij doet het niet’, is de conclusie van een onderzoek naar 
het functioneren van de uitschuifplank van de lage-vloer-
bussen in onze regio. Het resultaat was helaas ronduit 
bedroevend. 
Voorall hield een aantal testen om te onderzoeken of de 
uitschuifplanken van de bussen goed functioneerden. Een 
team bestaande uit een (elektrische) rolstoelberijder met 
begeleider, maakte op verschillende momenten een rondrit. 
Er werd gekeken naar de toegankelijkheid van de bushalte, 
de toegankelijkheid van de bus en het gedrag van de 
chauffeur. 

De meeste haltes in Den Haag zijn aangepast doordat 
een verhoogde band is aangebracht. Hierdoor is de halte 
goed bereikbaar voor een rolstoelgebruiker. De bussen zijn 
voorzien van een uitschuifplank, waardoor het mogelijk 
is om met een rolstoel, kinderwagen of rollator vanaf de 
verhoogde halte de bus in te rijden. Helaas werkte deze 
plank maar in 53% van de gevallen. Dat betekent dat 
bij één op de twee bussen de toegankelijkheid niet is 
gewaarborgd. 
Het gedrag van de chauffeurs is over het algemeen 
vriendelijk en behulpzaam. Het rijgedrag kan nog wel 
eens stevig zijn, waardoor de busrit door mensen met een 
beperking als minder prettig wordt ervaren.

De ervaringen zijn vastgelegd in een rapport dat aan 
het Stadsgewest Haaglanden is aangeboden. Hierbij 
is aangegeven dat de betrouwbaarheid van de plank 
behoorlijk omhoog moet. Het advies is dan ook om ervoor 
te zorgen dat voor het einde van het jaar de zekerheid dat 
de plank functioneert naar 95% wordt gebracht. 

Foto: HTM / Henk Knaapen
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Ambassadeur Inclusie 
In 2006 stelden de Verenigde Naties (VN) een 
verdrag op voor de rechten van mensen met een 
beperking. Hierin spraken de landen van de VN af 
dat mensen met een beperking net als iedereen 
recht hebben op een goed leven en op gewoon 
meedoen: mensen zijn allemaal verschillend en toch 
gelijkwaardig.

Uiterlijk juli 2015 wil het 
Nederlandse kabinet het 
VN-verdrag geratificeerd 
hebben. Daarna is 
Nederland verplicht 
om van ons land een 
inclusieve samenleving te 
maken, waarin iedereen 
welkom is, gerespecteerd 
wordt en haar of zijn 
bijdrage kan leveren. Discriminatie en uitsluiting moeten 
bestreden en voorkomen worden. 
Daarvoor zullen bestaande wetten en regels aangepast 
worden. Sommige wetten worden uitgebreid, zoals de Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap en chronische 
ziekte (WGBH/CZ). Bedrijven, woningbouwcorporaties en 
allerlei organisaties en verenigingen moeten zorgen dat hun 
gebouwen, kantoren, activiteiten, woningen en producten 
voor iedereen toegankelijk zijn. Ook gemeenten moeten 
hun regels, procedures en aanpak veranderen. Bij alle 
maatregelen en activiteiten moet er in een vroeg stadium 
over nagedacht worden hoe de rechten van mensen met 
een beperking gewaarborgd en beschermd kunnen worden. 
En mensen met een beperking en hun organisaties moeten 
daarbij geraadpleegd worden. Zij kunnen hun ervaringen 
delen en waardevolle tips en adviezen geven hoe inclusie 
gerealiseerd kan worden. 

Om Nederland bewust te maken van de veranderingen 
werkt de ‘Coalitie voor Inclusie’ met ambassadeurs. Om 
de bekendheid te vergroten, voorbeeldgedrag te tonen en 
ervaringsverhalen te vertellen.
Voorall en de gemeente Den Haag dragen het VN-verdrag 
al uit binnen de verschillende gemeentelijke diensten van 
onze stad. En Voorall heeft zich nu ook aangemeld als de 
Haagse ‘Ambassadeur voor Inclusie’, om de politiek en 
gemeenteambtenaren verder bekend te maken met het VN-
Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. 
Dit doet Voorall samen met Hagenaars met een beperking, 
want alleen zij kunnen aangeven hoe het leven met een 
beperking er uitziet en wat er voor nodig is om mee te 
kunnen doen. 

Prikkelende 
ontmoeting voor 
Voorall
Oftewel: de ‘Nationale 
Prokkelstagedag’. ‘Prokkel’ 
is een samentrekking van 
de woorden ‘prikkelende 
ontmoeting’. Een ontmoeting 
tussen iemand met een 
verstandelijke beperking en 
iemand zonder. 
De medewerkers van Voorall 
maakten het mee. Zij wilden 
kijken wat iemand met een 
verstandelijke beperking 
in de praktijk nodig heeft 
om zelfstandig(er) te 
leven. Samen met acht 
cliënten van Middin lopen 
en met RandstadRail reizen 
naar Stadsboerderij ‘De 
Nijkamphoeve’ bleek een 
uitdaging. De conclusie is 
dan ook dat veel van de 
cliënten zo’n reis niet zonder 
begeleiding kunnen maken 
in een drukke stad als Den 
Haag. Er zijn teveel prikkels, 
onverwachte situaties en 
het gedrag van anderen is 
te onvoorspelbaar voor deze 
groep mensen. Het was een 
leerzame dag.
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Nederland is een echt 
verenigingsland. Sport, 
toneel, muziek, de buurt… 
Op vele vlakken verenigen 
mensen zich om samen 
op te trekken. Maar hoe 
toegankelijk zijn deze 
verenigingen? Zijn mensen 
met een beperking welkom 
en kunnen zij meedoen? 
Als lid, als vrijwilliger of als 
bezoeker? 
Het thema van de Week van de 
Toegankelijkheid is dit jaar ‘Toegankelijke 
verenigingen’ met als motto ‘Welkom bij de 
club!’ Hierbij gaat het niet alleen om fysieke 
toegankelijkheid, maar ook om toegankelijke 
informatie, positieve bejegening en omgang 
met elkaar.

In Den Haag wordt op 7 oktober aanstaande 
door de landelijke cliëntenorganisaties 
Ieder(in), de Oogvereniging en de 
Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden 
een inspirerende netwerkbijeenkomst 
georganiseerd over de toegankelijkheid 
van verenigingen. Voorall ondersteunt het 
initiatief. En natuurlijk is iedereen welkom.
De netwerkbijeenkomst geeft informatie 

over toegankelijkheid en laat persoonlijke 
ervaringen van mensen met een beperking 
zien. Verenigingen en andere organisaties 
die al werken aan toegankelijkheid 
presenteren zich en geven voorbeelden en 
concrete tips om zelf aan de slag te gaan. 
Deelname is gratis.

De Week van de Toegankelijkheid vindt 
dit jaar van 6 tot en met 11 oktober 
plaats. Mensen met een beperking en 
belangenbehartigers vragen dan aandacht 
voor toegankelijkheid en het feit dat mensen 
met een beperking net als iedereen willen 
meedoen in de samenleving. 

Voor meer informatie: 
www.weekvandetoegankelijkheid.nl 

Na een goedbezochte 
voorlichtingsbijeenkomst over het ‘PGB’, 
timmert ‘Ouders Ontmoeten Ouders 
Migranten’ (OOOM) verder aan de 
weg. OOOM introduceert vanaf oktober 
maandelijks speciale koffieochtenden in 
de wijken Schilderswijk, Rustenburg en 

Oostbroek, voor migrantenouders met 
een zorgenkind. Bezoekers krijgen de 
gelegenheid om met elkaar van gedachten 
te wisselen over thema’s als gezond 
eten binnen je eigen cultuur, ontstressen 
en ontspannen, gericht hulp vragen en 
uitstapjes.

Welkom bij de club?! 

Samen sterker bij OOOM
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Het nieuwe Voorall TestTeam ‘Werk in 
Uitvoering’ is pas twee keer op pad geweest 
en is nu al een groot succes. De kracht zit 
hem in het persoonlijke contact tussen de 
TestTeamleden en de mensen die bezig zijn 
met de wegwerkzaamheden. 
In de praktijk werkt het zo: gebruikers van 
een rolstoel, scootmobiel of stok, blinde en 
slechtziende mensen, bezoeken een plek in 
de stad waar werkzaamheden aan de gang 
zijn. Daar laten zij aan de wegwerkers zien 
waar ze tegen aan lopen en wat er nodig 
is om veilig te kunnen manoeuvreren bij 
opbrekingen en omleidingen. Het blijkt dat 
er vaak ter plekke aanpassingen gedaan 
kunnen worden die de problemen meteen 
oplossen. Simpelweg omdat men er niet bij 
stil staat wat voor impact ‘werk aan de weg’ 
kan hebben op bijvoorbeeld iemand met 
een rolstoel. Door oog in oog met elkaar te 
staan en van dichtbij te ervaren hoe je je 
verplaatst als je een beperking hebt, wordt 
het duidelijk.

Het TestTeam Werk in Uitvoering is opgericht 
op verzoek van de doelgroep en wil de 
toegankelijkheid bij wegwerkzaamheden 
verbeteren, op korte en lange termijn. 
Daarvoor is het nodig om de kennis 
en bewustwording bij wegwerkers en 
wegbeheerders te vergroten. Voorall werkt 
hiervoor samen met de gemeente Den Haag, 
het Ingenieursbureau, de verschillende 
stadsdelen en aannemersbedrijven.
Om te kijken of de verbeteringen ook 
stand houden, wordt er na een week met 
een ‘mystery visit’ opnieuw gecheckt. 
Via Facebook worden de testresultaten 
gepubliceerd. Uiteindelijk bundelt Voorall 
deze in een advies aan de gemeente.

TestTeam Nieuws: oog in oogcontact helpt!
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Een unieke samenwerking van het Ministerie 
van Binnenlandse zaken en Voorall heeft 
veel toegankelijkheidsinformatie opgeleverd. 
Ambtenaren boden aan om tijdens hun 
vrijwilligersdag iets te doen voor en met 
mensen met een beperking. Samen met 
mensen uit de achterban van Voorall gingen 
ze aan de slag. In het winkelcentrum van 
Ypenburg werden 40 winkels getest op 
bereikbaarheid en toegankelijkheid. En 
keken de medewerkers van het Ministerie 
een moment  mee in het leven van iemand 

met een beperking en realiseerden zij zich 
waar je in het dagelijks leven tegenaan kan 
lopen. 
Het resultaat? Er blijken zes goede 
invalideparkeerplaatsen te zijn, prima 
toegankelijke ingangen en een bruikbaar 
invalidentoilet in de buurt. Minpuntje was 
het ontbreken van een restaurant waar je 
met een beperking ook kan eten.
Alle informatie wordt geplaatst op de 
‘Ongehinderd’ app en website.

Toegankelijkheid winkels Ypenburg in kaart

De nieuwe Scout Crawler waarmee 
rolstoelgebruikers van het Haagse strand 
kunnen genieten, mag rekenen op flink 
wat belangstelling. Bij Biesieklette, die 
de verhuur van de strandvoertuigen 
organiseert, komen de enthousiaste bedank-
berichten binnen.

Begin juli werd door Voorall op het strand 
van Kijkduin de nieuwe Scout Crawler 
gepresenteerd. De aanschaf van dit voertuig 
is bekostigd door de gemeente Den Haag en 
het Rabobankfonds en heeft al veel mensen 
in een rolstoel een mooie zomer bezorgd.
Hagenaars, maar ook toeristen, die in een 
rolstoel zitten, weten de Scout Crawler 
goed te vinden. Stuk voor stuk reageren 
gebruikers positief op het hippe voertuig. 
De eigen rolstoel wordt in de Scout Crawler 
geplaatst die vervolgens door de gebruiker 

met een joystick kan worden bestuurd. De 
rupsbanden van het strandvoertuig maken 
dat het zand begaanbaar is. 
Volle kracht vooruit voor zelfstandige 
strandrecreatie voor mensen met een 
beperking.

Hagenaars én toeristen enthousiast over nieuwe Scout Crawler
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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

Voorall Blog: 
persoonlijke verhalen 
over leven met een 
beperking
De website van Voorall 
heeft sinds kort een ‘Blog’. 
Verschillende mensen, met 
beperking en zonder beperking 
maar betrokken bij, delen 
hier op regelmatige basis wat 
hen bezighoudt en hoe zij 
met obstakels omgaan. Als 
moeder, als ondernemer of 
als vrijwilliger. Vol kracht en 
inspiratie. 

Kijk op www.voorall.nl 
onder blog.


