
Voorall in beeld
Het is volop zomer. Qua weer kan je daar 
soms je vraagtekens bij zetten maar tijdens de 
werkzaamheden merk je het wel. Veel mensen 
zijn op vakantie en er ontstaat ruimte om 
activiteiten voor het najaar voor te bereiden. 
Wat gaat een jaar toch snel voorbij. 
Een paar maanden geleden werd het jaarverslag 
en de jaarrekening over 2011 en de begroting 
voor 2013 opgesteld. Het jaarverslag laat zien 
wat er allemaal gebeurd is op het terrein van 
toegankelijkheid, zelfstandigheid en gelijke 
rechten voor mensen met een beperking: 
TestTeams in de stad, advies aan de gemeente, 
een bijeenkomst om de toegankelijkheid van 
strand en zee te bevorderen en ervaringstours 
voor scholieren en ambtenaren. Wie zegt dat 
werken voor mensen met een beperking niet 
leuk en aantrekkelijk kan zijn? 

In de begroting worden weer nieuwe activiteiten 
benoemd, zoals meer gebruik van sociale media 
en een groter bereik van jongeren en migranten.
En als je dan op de website van Voorall kijkt 
hoeveel mensen al deze activiteiten organiseren, 
adviezen schrijven en de media onderhouden, 
dan kom je uit op maar 3 formatieplaatsen… 
Hoe krijgen ze het voor elkaar? Dat lukt ze 
door hun eigen enthousiasme én door de 
betrokkenheid van heel veel Hagenaars met 
en zonder beperking die zich vrijwillig inzetten, 
meehelpen met organiseren, inbreng hebben 
in werkgroepen en ervaringen delen. Een 
combinatie om zuinig op te zijn!

Anke van Kampen
Voorzitter van de Raad van Toezicht van Voorall 

Kijk voor het digitale jaarverslag over 2011 
op: www.voorall.nl/jaaroverzicht2011
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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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Eind juni heeft het College het beleidskader ‘inclusief beleid’ 
vastgesteld. Hierdoor moeten de uitvoeringsprogramma’s 
van de gemeente rekening houden met mensen met een 
beperking. Een belangrijke stap voor Hagenaars met een 
beperking. Voorall adviseerde hierover en is tevreden dat 
er concrete stappen worden gezet en dat niet gewacht 
wordt tot ratificatie van het VN-verdrag. De gemeente krijgt 
daardoor nu al een centralere rol binnen de uitvoering van 
landelijke wetgeving als het gaat om mensen met een 
beperking.

Het tot stand brengen van een ‘inclusieve samenleving’ 
vraagt samenwerking tussen gemeente en alle betrokken 
instanties en organisaties in Den Haag. Binnen de gemeente 
is het College verantwoordelijk voor het uitvoeren van het 
inclusief beleid. Volgens Voorall is het essentieel dat één 
wethouder hiervoor de eindverantwoordelijkheid draagt. 
Daarnaast pleit Voorall voor een speciale ‘Inclusief Beleid-
medewerker’ die alle diensten kan bijstaan bij de uitvoering. 
Uit ervaring in andere steden is gebleken dat dit goed 
werkt.
Voorall heeft inmiddels de toezegging ontvangen dat in 
de komende periode in samenwerking met gemeentelijke 
diensten aan de uitvoeringsprogramma’s zal worden 
gewerkt. 

Op een dag in juni stapte 
wethouder Peter Smit van 
Verkeer niet op de fiets 
of in de auto maar in een 
rolstoel… En daarmee 
ook nog eens de bus in. 
Waarom? Om te ervaren hoe 
mensen met een beperking 
reizen met het Haagse 
openbaar vervoer. 
De Ervaringstour met het 
Veolia-busvervoer maakte 
de huidige stand van zaken 
over de toegankelijkheid van 
de bussen zichtbaar: wat 
is goed geregeld en welke 
onderdelen hebben extra 
aandacht nodig? Opvallend 
goed was het ‘messcherp’ 

aanrijden van de haltes door 
de chauffeurs, soms op de 
centimeter nauwkeurig. Dit 
is belangrijk om de in- en 
uitrijplaat goed aan te laten 
sluiten. Helaas ging juist 
ook dit uitschuifplateau na 
het uitstappen een keer niet 
meer soepel naar binnen. De 
deuren gaan dan niet meer 
dicht en de bus kan dan niet 
verder rijden. 
Op basis van de ervaringen 
neemt Voorall het initiatief 
partijen bij elkaar te 
brengen om knelpunten in 
de toegankelijkheid van het 
busvervoer op te lossen.  

Haagse samenleving voor iedereen 
formeel een stap dichterbij

Wethouder op wielen

De voorbereiding van de 
Tweede Kamerverkiezingen 
op 12 september a.s. 
is in volle gang. Voorall 
overlegde met de 
‘projectleider Verkiezingen’ 
van de gemeente Den 
Haag. Centraal stonden 
de toegankelijkheid 
van stemlocaties en 
de richtlijnen voor een 
betere leesbaarheid voor 
mensen met een visuele 
beperking. Nieuw dit 
jaar zijn stembureaus 
op reguliere plekken 
waar mensen dagelijks 
komen, zoals in winkels en 
lunchrooms. Laagdrempelig 
en toegankelijk

Toegankelijke 
verkiezingen 
op komst
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Voorall heeft een heldere 
toekomstvisie voor het 
Haagse strand geformuleerd 
en wil deze aan het 
begin van het volgende 
strandseizoen gerealiseerd 
hebben. Alle facetten 
komen aan bod, zoals 
voldoende parkeerplaatsen, 
elektrische strandrolstoelen 
en faciliteiten voor kinderen. 
En een toegankelijke route 
naar de zee. Een oplossing 
daarvoor kan de Mobi-Mat 
zijn. Via deze kunststof mat 
kunnen mensen met een 
beperking zelfstandig de zee 
bereiken. Op initiatief van 
Voorall en het toegankelijke 

strandrestaurant ‘De 
Waterreus’ is voor 
geïnteresseerden gedurende 
de hele zomer dagelijks 
een demonstatieversie 
van 10 meter van deze 
mat uit te proberen. 
Locatie: Strandweg 3a, 
Scheveningen. Iedere 
maand worden ook speciale 
strandactiviteiten voor de 
verschillende doelgroepen 
georganiseerd.

Voorall is verder deze 
zomer achter de schermen 
hard aan de slag met 
een speciaal netwerk 
in de stad. Een groep 

betrokken mensen vanuit 
de gemeente, ondernemers 
en ervaringsdeskundigen 
die zich inzetten om die 
toegankelijke locatie op het 
Haagse strand te realiseren. 
Vanuit de visie is een 
begroting en sponsorplan 
opgesteld. Binnenkort zullen 
de eerste gesprekken met 
fondsen en sponsors gevoerd 
worden. Een aansprekend en 
uniek project in Nederland!

Lees de strandvisie van 
Voorall op: www.voorall.nl/
adviezen

Haagse stranden tot de zee toegankelijk in 2013? 
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Op 20 september 
opent HOF haar deuren 
voor alle Hagenaars 
met een beperking en 
vrijwilligersorganisaties. 
Tijdens een Mix & Match 
bijeenkomst presenteren 
organisaties hun vacatures 
en gaan zij in gesprek 
met vrijwilligers met 
een beperking. Over hun 
wensen en ambities. Ook 
zijn er vrijwilligers (met 
een beperking) aanwezig 
om te vertellen over  hun 
ervaringen en wat ze nodig 
hebben om ergens te 
kunnen werken. Daarnaast 
is er een informatiemarkt 
waar organisaties zich 
kunnen presenteren. 

Interesse? Geef uw 
organisatie op! 
Tijd: 15.00 uur tot 
17.00 uur. Plaats: HOF, 
Riviervismarkt 2, Den 
Haag. Aanmelden via 
info@hofnet.nl

En op 25 oktober zal de 
afsluiting van het project 
Voorall Vrijwillig in de vorm 
van een werkconferentie 
plaatsvinden. Tijdens 
deze conferentie worden 
de resultaten van het 
project gepresenteerd. 
Ervaringen met het plaatsen 
van vrijwilligers met een 
beperking, eventuele 
knelpunten en oplossingen 
komen aan bod. Maar 
vooral wat heeft het de 
organisatie opgeleverd om 
een vrijwilliger met een 
beperking in te zetten? 
Aanmelden via: 
bureau@hofnet.nl

Meer weten over wat 
vrijwilligerswerk doet 
met mensen met een 
beperking? Lees het 
verhaal van Conny op: 
http://tinyurl.com/
bwfd8b7

Twee ‘hands-on’ bijeenkomsten 
Voorall Vrijwillig
In de praktijk meer leren over Haagse vrijwilligers 
met een beperking? Laagdrempelig in contact 
komen met talent dat iets voor uw organisatie kan 
betekenen? Voorall en HOF organiseren een tweetal 
praktijk bijeenkomsten voor het vrijwilligersproject 
‘Voorall Vrijwillig’.

Filmtips!
Dappere HTM-ers op 
rolstoelavontuur   
Onbeperkt Haags! nodigde 
2 HTM-buschauffeurs, Collin 
en Mario, en manager 
Frank uit om zelf de 
toegankelijkheid van de 
HTM-bussen te ervaren. 
In de praktijk werken de 
in- en uitrijplanken in de 
bus soms niet of parkeren 
bussen te ver van de stoep 
of bij een boom. Zo kan je 
er met een rolstoel niet zelf 
uitkomen. Buschauffeurs 
hebben hier vaak geen 
idee van. Maar wat als je 
het eenmaal zelf ervaart? 
Het filmpje wordt door de 
jongeren van Onbeperkt 
Haags! aangeboden aan de 
HTM. De vervoersorganisatie 
gaat het gebruiken om alle 
buschauffeurs meer bewust 
te maken.

Kijk voor het filmpje op: 
www.onbeperkthaags.
nl/index.php/haagse-
hobbels/156-hh-htm-
chauffeurs-busitem 

Intouchables
Op feiten gebaseerd komisch 
drama over een Senegalese 
jongeman die de persoonlijk 
verzorger wordt van een 
aan zijn rolstoel gekluisterde 
Franse miljonair. Hoe zou 

dat aflopen? Een 
aanrader voor 
iedereen die 
geïnteresseerd is 
in leven met een 
beperking.
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Supersnel einde
Den Haag is goed op weg om de toegankelijkheid voor 
iedereen te verbeteren. Om dat te laten zien, sluit de 
gemeente het themajaar ‘Verkeer en Mobiliteit’ op 15 
september af met de Electric Supercar City Rally. Vanaf 
het Spuiplein maken de nieuwste elektrische auto’s, 
supercars, klassiekers en allerlei andere elektrische 

voertuigen zoals scootmobielen en Segways een tour door de stad. In de vorm van 
een puzzelrit worden de nieuwste werkzaamheden op het gebied van toegankelijkheid 
uitgelicht. Aanmelden via: www.denhaagenhandicap.nl

Ervaringstours voor aannemers
Voorall organiseerde twee ervaringstours speciaal voor 
aannemers om te kijken of omleidingen goed gebruikt 
kunnen worden door mensen in een rolstoel en of ze veilig 
zijn voor blinde mensen. Voor de deelnemers die nu zelf 
een keer in een rolstoel reden of met iemand die blind is 
meeliepen, was het een eye-opener

Even uitrusten onderweg…
Onder dit motto inventariseerde Voorall op welke plekken in de stad zitelementen in de 
buitenlucht gewenst zijn voor mensen met een beperking. Op de oproep zijn veel reacties 
gekomen. Voorall raadt de gemeente daarom aan om deze wensen standaard te blijven 
inventariseren, bijvoorbeeld via de stadsdelen. 

Lees de speciale nieuwsbrief ‘Goed op weg’ met al het laatste nieuws op: 
http://tinyurl.com/dyxwt92
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De inschrijving voor 
reizigers is opnieuw open bij 
Voorall. Bij ‘Kennismaking 
RandstadRail’ krijgt elke 
reiziger een coach met 
wie hij maximaal drie 
begeleidingsritten met 
RandstadRail maakt. Tijdens 
de ritten leert de coach de 
reiziger wat belangrijk is 
bij het reizen. Bijvoorbeeld 
bij welke deur het beste 
kan worden ingestapt, hoe 
rolstoel of scootmobiel in 
het voertuig moet worden 
neergezet, waar iemand 
die niet (goed) kan zien 
het best kan gaan zitten of 

welke informatie standaard 
via de luidsprekers gegeven 
wordt. Inmiddels zijn er al 
weer ruim 20 reizigers aan 
de 19 speciaal opgeleide 
coaches gekoppeld. Het 
blijft een succesvol project. 
De begeleiding is gratis en 
wordt mogelijk gemaakt 
door Fonds 1818.

Benieuwd wat een coach 
doet? Kijk op: http://
www.haagsedingen.nl/
voorall.htm

Nieuw is dat tramlijn 2 
een RandstadRailvoertuig 
heeft. Een groter stuk van 
het openbaar vervoersnet 
wordt zo ontsloten voor 
reizigers met een beperking. 
Niet alle haltes van RR 2 
zijn al toegankelijk. De 
HTM probeert hierover, in 
samenwerking met Voorall, 
zo nauwkeurig mogelijk 
te communiceren. De 
toegankelijkheid van de 
haltes van RR 2 is ook een 
agendapunt binnen de 
Werkgroep Toegankelijk Den 
Haag van Voorall.

Kennismaking RandstadRail: nieuwe ronde, nieuwe kansen

TestTeams op bezoek bij… 
 
De Centrale Bibliotheek

De bij de ingang 
‘geparkeerde’ fietsen 
vormen al jaren een 
probleem. Goed nieuws: er 

is inmiddels een geschilderd 
kruis op de tegels voor 
de ingang aangebracht. 
Daar mogen geen rijwielen 
meer staan. De test stond 
verder in het teken van 
de toegankelijkheid voor 
mensen met een visuele 
beperking.

Kyocera stadion van ADO 
Den Haag
Het stadion is goed 
toegankelijk, er zijn slechts 
enkele kleine verbeteringen 
mogelijk. ADO Den Haag 
stelt zich nadrukkelijk open 
voor supporters met een 
beperking: kaartjes zijn 
gratis (begeleiders betalen 
wel), gratis lunchpakket in 
de pauze en er zijn stewards 
aanwezig om begeleiding 
te bieden bij aankomen en 
weggaan. 

Voorall is verder samen met 
ADO Den Haag en Bartiméus 

op bezoek geweest bij FC 
Utrecht. Daar is gekeken 
hoe een blindentribune in 
de praktijk werkt. De wens 
voor een blindentribune bij 
ADO Den Haag wordt in de 
directie besproken. 
Wordt vervolgd…

Wegopbrekingen 
in de stad
Deze test was onderdeel 
van de campagne ‘Verkeer & 
Mobiliteit’ van de gemeente 
Den Haag. Er werd gekeken 
of er vanuit het perspectief 
van mensen met een 
beperking verbeteringen 
mogelijk waren bij het 
aanleggen van omleidingen 
bij wegwerkzaamheden. 
Deze leerpunten kunnen 
worden omgezet als 
aanvullende eisen bij het 
instemmingsbesluit. 

Vervolg volgende pagina >>
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Terrassen in de Haagse 
binnenstad
Nog een test in het kader 
van ‘Verkeer & Mobiliteit’: 
Welk terras is het meest 
toegankelijk? Vienna 
Konditorei op de Plaats 
bleek de winnaar met een 
drempelvrij terras, een 
toegankelijk toilet, een 
leesbare menukaart en zeer 
hulpvaardige bediening. 

Lees alle testresultaten 
op: www.voorall.nl onder 
publicaties/verslagen

ADO Den Haag Familiedag
ADO Den Haag organiseerde 

op zaterdag 4 
augustus een 
familiedag. Het 
thema dit jaar 
was ‘Sport’. 
Bezoekers 
konden kennis 
maken met 

andere sporten 
dan voetbal. Vanuit de 
samenwerking die Voorall 
dit jaar met ADO Den 
Haag heeft, presenteerden 
sportvereniging Haag ’88 
en Stichting Sportbelang 
SGK hoe sporten met een 

beperking 
er uitziet. 
Ook was 
Voorall 
aanwezig 
met een 
stand om 

bezoekers te informeren 
over onze activiteiten. De 
redacteuren van Onbeperkt 
Haags! maakten een 

rapportage, binnenkort te 
zien op 
www.onbeperkthaags.nl         
    
Special Olympics 
Regionale Spelen in Den 
Haag
Passie en plezier staan 
centraal tijdens de sportdag 
voor sporters met een 
verstandelijke beperking 
op zaterdag 29 september 
2012 in het Zuiderpark. 
Onder het motto ‘Samen 
Meedoen’ wordt Den Haag 

het podium voor de Special 
Olympics Regionale Spelen 
(SORS). Een groot sportief 
evenement in de regio 
Noord- en Zuid-Holland. 
Meer dan 500 sporters met 
een verstandelijke beperking 
beoefenen hun sport: 
voetbal, hockey, atletiek, 
judo, bowlen, roeien of 
zwemmen. 

Bij Special Olympics 
evenementen worden 
wedstrijden gehouden 

Voorall sportief
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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
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tussen mensen met een 
zelfde sportniveau, zodat de 
sporters hun vaardigheden 
testen en vergelijken in 
een eerlijke strijd met 
gelijke kansen voor alle 
deelnemers. Op deze manier 
wil Special Olympics mensen 
met een verstandelijke 
beperking blijvend de 
kans geven zich fysiek en 
mentaal te ontwikkelen, 
zelfvertrouwen op te doen, 
te leren, hun moed te tonen, 
nieuwe contacten op te doen 
en vooral plezier te beleven.
De SORS wordt 
georganiseerd door 
Stichting Sportbelang 
SGK en de Haagse 
Hogeschool (Academie 
voor Sportstudies), met 
medewerking van de 
gemeente Den Haag. Voorall 
zal aanwezig zijn op het 
evenement.

Meer informatie over 
de SORS Den Haag is te 
vinden op de website 
www.specialolympics.nl/
denhaag 

Speurneuzenpad verplaatst naar najaar 
Het ‘Speurneuzenpad’ in het Haagse Bos is verplaatst 
naar zondag 7 oktober, aansluitend op de Week van de 
Toegankelijkheid. Contact met ouders van kinderen met 
een visuele beperking leerde dat een zondagmiddag meer 
mogelijkheden gaf om mee te doen. 

Het Speurneuzenpad is een unieke ervaring voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar met een visuele beperking. Tijdens deze 
middag worden de kinderen op verschillende manieren 
gestimuleerd de natuur te ervaren en hierover te leren door 
middel van voelen, luisteren, ruiken en/of zien. 
Doel van het Speurneuzenpad is om duidelijk te maken 
dat natuur ook leuk, interessant en toegankelijk is voor 
kinderen met een visuele beperking. Daarnaast leren ouders 
of begeleiders hoe kinderen met een visuele beperking de 
natuur kunnen beleven. 

Voorall organiseert het ‘Speurneuzenpad’ in samenwerking 
met Visio, Bartiméus en Staatsbosbeheer. Fonds 1818 
ondersteunt het project. Aanmelden via: info@voorall.nl
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Agenda
15 september  Electric Supercar Stadsrally20 september  Mix & Match bijeenkomst Voorall Vrijwillig29 september  Special Olympics Regionale Spelen 20127 oktober  Speurneuzenpad25 oktober  Werkconferentie Voorall Vrijwillig 


