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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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Voor uit kijken

Volgend jaar staan de gemeentelijke
verkiezingen weer voor de deur.
De eerste alinea’s van concept
programma’s van de Haagse politieke
partijen worden de komende weken al
geschreven.
‘Regeren is vooruitzien’ luidt het
spreekwoord. Bij Voorall beamen we dit.
Want effectief de belangen behartigen
van ruim 100.000 mensen met een
beperking in Den Haag, vraagt om tijdig
de juiste spelers in te schakelen: de
ervaringsdeskundigen die weten wat het
is om te leven met een beperking en wat
daarvoor nodig is; de (gemeentelijke)
beleidsmakers; uitvoerders en de politiek.
In deze tijden van bezuinigingen en het
verdelen van spaarzame middelen is de
invloed en aandacht van politieke partijen
belangrijker dan ooit. Met name over hoe
te leven als je een beperking hebt.
Voorall maakt zich de komende periode
sterk om oplossingen voor knelpunten van
Hagenaars met een beperking hoog op de
agenda te zetten en op te nemen in de
programma’s van de politieke partijen in
de stad.
Edwin Graafland, directeur Voorall

Complimenten voor … OOOM!

1 maart is het weer Nationale Complimentendag.
Voorall geeft ieder jaar op deze dag een pluim aan
een organisatie of project, welke het verschil maakt
voor Hagenaars met een beperking. Zo ontving
wethouder Peter Smit vorig jaar de complimenten
van Voorall voor het toegankelijke openbaar
vervoersysteem ‘RandstadRail’. Dit jaar ontvangt
OOOM onze lof.
kinderen. Dit draagt bij aan
de participatie van ouders
met een zorgenkind en van
het kind zelf.
Daarnaast is gebleken dat
degenen, die er dag in dag
uit mee te maken hebben,
geholpen zijn bij het
bespreekbaar maken en het
onderling uitwisselen van
problemen en ervaringen.
Dus: Complimenten!

Edwin Graafland, directeur van Voorall, overhandigde in
buurthuis ‘De Koffiepot’ het compliment aan de betrokken
medewerkers van OOOM. V.l.n.r.: Raouia Ben Haddou,
Melahat Kucuk, Ruth Windhorst, Salima Khakhache, Edwin
Graafland
OOOM staat voor
Ouders Ontmoeten
Ouders Migranten en
is een organisatie voor
de empowerment van
migrantenouders met
een zorgkind. Zo worden
ouders in de gelegenheid
gesteld om elkaar te
ontmoeten tijdens contact
bijeenkomsten. Ook kan
men gebruik maken van
het loket in de I-shop
om vragen te stellen
over zorg-, welzijn- en
mantelzorgvoorzieningen.
Het loket wordt bemand
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door migrantenouders die
zelf ook een zorgenkind
hebben. Recentelijk is het
product ‘Kleur aan Tafel’
gelanceerd: een methode
om de cultuursensitiviteit in
een organisatie te vergroten.
Hiervoor worden dialoogtafels georganiseerd.
Voorall vindt OOOM
erg belangrijk voor
de stad, omdat het
migrantenouders in Den
Haag ondersteunt in het
zoeken naar voorzieningen
en mogelijkheden voor hun

In 2013 gaat Voorall
helpen om OOOM verder
te professionaliseren, met
name door de wijze van
aanpak. Door OOOM in
contact te brengen met
andere bekende netwerken
van Voorall raken meer
migrantenouders bekend
met de activiteiten.
Daarnaast zullen vrijwilligers
geworven worden voor de
verschillende diensten van
OOOM.

Werken aan de Haagse inclusieve samenleving

Vorig jaar stemde de Haagse gemeenteraad in met het ‘Beleidskader Inclusief
Beleid’. Dit is beleid waarbij in alle fasen van de beleidscyclus rekening wordt
gehouden met de verschillen tussen mensen met en zonder beperking. Hiermee
zijn we officieel op weg naar een samenleving waar Hagenaars met een beperking
aan mee kunnen doen en waar niemand buitengesloten wordt. Wat betekent dit in
de praktijk bij de gemeente?
Voorall heeft Nicole Menke,
beleidsadviseur bij de Dienst
OCW en verantwoordelijk
voor het beleid voor
mensen met een beperking,
gevraagd waarom het
Beleidskader zo belangrijk
is.

Nicole: “Het belangrijkste
is dat de volwaardige
participatie van mensen
met een beperking centraal
gesteld wordt. De gemeente
is hier al langer mee
bezig. Dat blijkt uit de 40
acties uit de Nota ‘Hoezo
gehandicapt?!’. Met het
Beleidskader kan er nu
waar nodig gewerkt worden
aan een meer structurele
inbedding binnen de
gemeente. De gemeente
maakt hiermee een
statement: Den Haag wil
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een voorbeeld zijn!
De werkmethode ‘Agenda
22’ wordt gebruikt om in
kaart te brengen waar
de gemeente Den Haag
staat op het gebied van
Inclusief Beleid en waar
het gemeentelijk beleid
geïntensiveerd dient te
worden. Relevante diensten
worden gescand op de
criteria van Agenda 22. Als
de scan is geanalyseerd
wordt bekeken welke
ondersteuning er nog nodig
is bij de diensten om het
beleid ‘inclusief proof’ te
maken.”
Voor de rol als aanjager
van het inclusief beleid
binnen de gemeente is het
van wezenlijk belang om
samenwerkingspartners,
zowel intern als extern,
te blijven attenderen
op hun eigen rol op dit
terrein. Wethouder Rabin
Baldewsingh zet zich hier
voor in.
Samenwerking met
belangenorganisaties
behoort tot ook de
werkwijze van Agenda 22.
Hoe gaat Den Haag dit
doen?
Nicole: “De gemeente vindt
het uitermate belangrijk
om in gesprek te zijn
met Voorall en andere
belangenbehartigers, dan
wel organisaties die zich

bezig houden met mensen
met een beperking. Aan de
mening van de achterban
hecht de gemeente Den
Haag. In het verleden
heeft dit al tot resultaten
geleid, bijvoorbeeld door
de inzet van de TestTeams
of de adviezen die gegeven
zijn vanuit de Werkgroep
Toegankelijk Den Haag. We
zien Voorall als een kritische
partner die de gemeente
gevraagd en ongevraagd
van advies voorziet.”
Voorall is blij met de
stappen die er gemaakt
worden en zal de gemeente
in elk stadium voorzien van
de nodige input op basis
van signalen uit de Haagse
achterban.
De rapportages over
de voortgang van het
Beleidskader worden
besproken in de Commissie
Samenleving van de
gemeente.

Testers gezocht

Hoe toegankelijk is Den Haag?

Het is bijna zover: Voorall presenteert half maart
ongehinderd.nl/denhaag. Deze website en app
geven op een simpele manier informatie over de
toegankelijkheid van Haagse locaties.
Bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers of mensen die niet
(goed) kunnen horen. Er is ook een speciale tekstversie
voor mensen met een visuele beperking.
Ongehinderd.nl is twee jaar geleden gestart in
Eindhoven. Den Haag is één van de eerste gemeenten
die zich committeert aan dit initiatief. Voorall hoopt op
een snelle uitbreiding naar andere steden, zodat alle
toegankelijkheidsinformatie centraal openbaar wordt.
Ongehinderd.nl vervangt toegankelijk.denhaag.nl en is
eigendom van de gemeente Den Haag.

Oproep

De site is straks online, maar nog niet af! Bezoekers zorgen
zelf voor toevoegingen en extra informatie. Voorall zoekt
Hagenaars met een beperking, mantelzorgers en mensen
uit het werkveld die mee willen helpen om de stad nog
beter inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het om het testen
van locaties op het gebied van toegankelijkheid en het
plaatsen van deze testresultaten op de site.
Interesse? Geef u op via: info@voorall.nl
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NLdoet actie

Tijdens NLdoet op
vrijdag 15 maart gaat
Voorall tussen 9.30 en
12.30 uur met groepjes
vrijwilligers het centrum
in om de Haagse
cafés en restaurants
te onderzoeken. De
testresultaten worden ter
plekke toegevoegd aan de
app. Zo kunnen mensen met
een beperking met één druk
op de knop zien in welk café
ze niet alleen een biertje
kunnen drinken, maar ook
naar het toilet kunnen. Of
waar de menukaart in braille
beschikbaar is.
Organisaties en bedrijven
doe mee! Aanmelden via:
http://tinyurl.com/
afud27u

Voorall gaat dit jaar de stad in. Met speciale
promotieteams maken wij onszelf nog
zichtbaarder voor alle Hagenaars.
En voor mensen met een beperking in het
bijzonder.
De groter wordende taak van de gemeente
in verzorging en ondersteuning van chronisch
zieken en mensen met een beperking, maakt de
gespecialiseerde kennis van Voorall steeds noodzakelijker.
Daarnaast staan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 voor de deur.
Voldoende redenen om onze expertise en producten aan het publiek kenbaar te
maken.
Het Voorall promotieteam gaat letterlijk ‘de straat op’. Naast winkelcentra bezoeken we
evenementen die gericht zijn op mensen met een beperking, zoals sportevenementen,
Dance Unlimited, de 55+beurs, etcetera. Ook ziekenhuizen en revalidatiecentra horen bij
de locaties waar het promotieteam informatie zal geven.
Het verhaal dat leden van het promotieteam vertellen is breed. Ongehinderd.nl, Onbeperkt
Haags!, Kennismaking RandstadRail, toegankelijkheidstesten en Wmo-deskundigheid
komen aan bod.
Naast het brengen van informatie, wil het promotieteam ook signalen over leven met een
beperking binnen halen en het netwerk onder onze doelgroep vergroten en versterken.
Om straks goed op pad te gaan, zal Voorall de komende tijd verschillende teams
samenstellen, voorbereiden en instrueren.
Voor de teams zijn wij nog op zoek naar mensen, met of zonder beperking, die zich op één
of andere manier verbonden voelen met Voorall of waar wij voor staan.
Voor informatie over het promotieteam kunt u contact opnemen met Voorall,
Margreet Roemeling, 070 365 52 88. 				

Onbeperkt Haags up to date
Onbeperkt Haags!, het
online platform voor en
door Haagse jongeren
wordt vernieuwd.
Het team, dat uit jongeren
met uiteenlopende
beperkingen bestaat, is
pas geleden uitgebreid en
heeft nu een vaste kern van
vrijwilligers die werkzaam
zijn op het kantoor van
Voorall.
Daar is begonnen met het
vernieuwen van de website.
De site moet dé plek worden
waar Haagse jongeren
met een beperking het
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antwoord kunnen vinden op
zaken, zoals studie, werk,
inkomen, maar ook sport,
uitgaan, toegankelijkheid
en alle andere zaken die
in hun situatie van belang
zijn. Dit natuurlijk naast de
interviews en ervaringen
die het team deelt op de
website en het forum waar
de bezoekers van de site
over hun eigen ervaringen
kunnen posten.
Voor de nabije toekomst
zijn er weer een aantal
interessante projecten en
inspirerende interviews

gepland. Zo had Onbeperkt
Haags! een interview
met Marc de Hond (zoon
van Maurice de Hond,
presentator, schrijver en
rolstoelbasketballer) dat
binnenkort op de website zal
verschijnen.
Er staat in ieder geval veel
te gebeuren voor Onbeperkt
Haags!. Volg ons daarom op
Facebook.com/
onbeperkthaags
of op Twitter.com/
onbeperkthaags.

Op wereldreis @ Den Haag

Op 24 maart vindt de 21e editie van ‘Wereldreis
door eigen stad’ plaats. Bureau Discriminatiezaken
organiseert de dag en Voorall doet mee. De
oorspronkelijke opzet was het creëren van multiculturele
ontmoetingen op de ‘Dag tegen Racisme en Discriminatie’.
Inmiddels brengt de dag ook homoseksualiteit,
sekseverschillen en leven met een beperking onder de
aandacht.
Voor Voorall een goede reden om aan te sluiten. De
Wereldreis is bij uitstek een moment voor ontmoeting.
Zo haal je vooroordelen weg en creëer je respect
tussen mensen. Daarnaast organiseert Voorall speciale
scootmobieltochten. In kleine groepen gaan deelnemers,
waaronder ook gebruikers van elektrische rolstoelen,
langs bij de verschillende organisaties die meedoen aan
de Wereldreis. Voorafgaand heeft Voorall samen met
deze contacten gekeken naar de toegankelijkheid van
hun gebouw. Bij organisaties die nog niet toegankelijk
zijn, biedt Voorall aan om samen te inventariseren hoe de
toegankelijkheid verbeterd kan worden.
Kijk voor meer informatie over de Wereldreis op
www.discriminatiezaken.nl

Alvast even voorstellen: de CatWeazle

Aangenaam. Ik ben CatWeazle en ik kom het assortiment
strandrolstoelen in Scheveningen versterken vanaf deze
zomer. Daar zijn natuurlijk al de duwrolstoelen ‘de
Wombat’ en ‘de Tiralo’ voor in de zee te huur. Mooi,
maar ik ga net iets verder. Letterlijk en figuurlijk.
Door mijn elektrische motor kunnen mensen met een
beperking zelfstandig door het zand rijden, zelfs tot
aan de zee. Ervaringen in bijvoorbeeld Zeeland zijn
erg positief.
Hopelijk tot ziens voor een proefrit!
				
Voorall is hard aan het werk om de visie ‘Haagse
stranden toegankelijk voor iedereen’ te verwezenlijken.
Samen met de Dienst OCW, Strandbeheer, de
strandhoreca en vrijwilligers. De eerste elektrische
strandrolstoel met een eigen oplaadpunt is aangekocht door
wethouder Rabin Baldewsingh. Met de medewerking van
fondsen, sponsoren en donateurs moet de rest van het plan
van de grond komen.
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Wmo-werkgroep in actie
De leden van de Voorall
Wmo-werkgroep zijn
actief. Ze hebben zitting
in de Cliëntenraad SZW,
het Haags Netwerk
Wmo, sportverenigingen,
patiëntenverenigingen
of buurtraden. Via deze
kanalen komen de signalen
rondom de Wmo bij de
werkgroep binnen.

Zoals bijvoorbeeld de
overgang van de Wmogelden naar de gemeente.
Dit gaat met een grote
bezuiningsslag gepaard. De
gemeente Den Haag en de
werkgroep voorzien grote
problemen als er nog verder
bezuinigd wordt op de
huishoudelijke verzorging.
Vooral voor oudere burgers

Vrijwilligers bedankt!

Voorall bedankte tijdens de Nationale Vrijwilligersdag
in december iedereen die zich in 2012 voor de organisatie
inzette. Een gezellige middag, waar men in groepen naar
een film keek of naar een verhalenverteller luisterde.

heeft dit grote gevolgen.
De werkgroep denkt mee
en voorziet de gemeente
van informatie over de
consequenties van deze
bezuinigingen. Ook is één
van de leden hierover
geïnterviewd voor een
artikel in het AD.

Agenda
1 maart

Complimentend

ag

15 en 16 maart

NLdoet

24 maart

Wereldreis door
eigen stad

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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