
voor Hagenaars met een beperking

Brengen en halen , dat is kort 
gezegd wat Voorall doet:
kennis  doorgeven aan 
iedereen die er iets aan kan 
hebben,  informatie  halen bij 
mensen en organisaties die 
het kunnen weten, en advies  
geven aan instanties die dit 
gebruiken voor hun beleid.









5 www.voorall.nl

Voor wie 
Voorall werkt voor Hagenaars met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of met een chronische ziekte. 
Voor al díe mensen is zij een spreekbuis; voor de organisaties die zich sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen 
die zich daarbij niet hebben aangesloten. 

meer op pag. 5

Wat doet  
Brengen en halen, dat is kort gezegd wat Voorall doet. Kennis doorgeven aan iedereen die er iets aan kan hebben; informatie 
halen bij mensen die het kunnen weten en bij de organisaties die zich voor hen inzetten; daarmee ten slotte goede raad geven 
aan instanties die deze kunnen gebruiken voor hun beleid. 

meer op pag. 7

Wat is 
 Voorall is een krachtige en onafhankelijke organisatie met kennis van zaken. Een organisatie die zich, gevraagd of niet, laat 
horen en zien waar dat nodig is, maar die even goed kan luisteren. En daarmee lijkt ze eigenlijk precies op haar klanten! 

meer op pag. 9

Waarom 
 Voorall bestaat om te zorgen dat mensen met een beperking of met een chronische ziekte gehoord worden. Om hun inzichten 
en ervaringen verder te brengen, zodat meer bewoners van Den Haag gebruik kunnen maken van hun bijzondere expertise. 

meer op pag. 10

De drie w’s van Voorall: voor wie, wat2 en waarom



 een beperking 
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Voorall is er speciaal voor Hagenaars met een beperking. Voor de organisaties waarbij u zich misschien hebt 
aangesloten, maar evenzeer voor degenen die dat niet hebben gedaan. 

Voor iedere Hagenaar  
U staat midden in de samenleving en doet er ook volop aan mee. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Want soms zijn er 
obstakels in uw omgeving die u met de neus op de feiten drukken: dat u door die hindernissen beperkt bent in uw doen en 
laten. Dat geldt ook voor degenen die voor hun familie of vriend(in) optreden als zij dat zelf niet kunnen. Ook u loopt tegen 
hindernissen aan: als het bijvoorbeeld ontbreekt aan een goede woonvoorziening of een geschikte werkplaats. Voor ú allemaal 
zet Voorall zich in, of u nu wel of niet bent aangesloten bij een belangenorganisatie. Voor iedere Hagenaar met een lichamelijke, 
verstandelijke of zintuiglijke beperking, en/of met een chronische ziekte. 

Voor organisaties  
Voorall haalt in het bijzonder informatie bij belangenorganisaties. Daar brengt u tenslotte uw kennis in. Uw ervaringen gebruiken 
we om één krachtige stem naar buiten te laten horen. Voor deze organisaties zijn wij een belangrijke schakel naar de gemeente 
en naar andere instanties; via Voorall kunnen zij hun mening, adviezen en ervaringen en  die van hun leden doorgeven. Het is dus 
óók een kwestie van halen en brengen. 

Voor wie werkt Voorall
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Brengen en halen, dat is kort gezegd wat Voorall doet. Kennis en ervaring doorgeven aan iedereen die er iets aan kan 
hebben; informatie halen bij mensen en organisaties die het kunnen weten; en goede raad geven aan instanties die 
deze gebruiken voor hun beleid, zoals aan de gemeente Den Haag. Op plaatsen waar de lijnen worden uitgezet!

Kennis en ervaring verspreiden
 Voorall is een organisatie met verstand van zaken. We verspreiden onze kennis en geven die door aan iedereen die er iets 
aan kan hebben. De informatie doen we allereerst op bij mensen die zelf ervaring hebben met leven met een beperking, of 
bij degenen die hen vertegenwoordigen. Daarom blijven we graag in contact met u, onze ‘informanten’, zodat we van uw 
deskundigheid gebruik kunnen maken, via de belangenorganisatie waarbij u bent aangesloten, of via persoonlijk contact. 
We gaan ervan uit dat u even actief bent als wij. Dat u openstaat voor wat wij te bieden hebben en dat u enthousiast wilt 
meedenken. Daarom organiseren we regelmatig bijeenkomsten rond een thema of vragen u mee te doen aan werkgroepen. 
We zijn als een spin-in-het-web.

Kenniscentrum  
Natuurlijk volgen we zelf op de voet wat er in onze stad, maar ook landelijk en in de politiek, gebeurt voor mensen met een 
beperking. Iedereen kan die informatie bij ons halen, want Voorall is ook een kenniscentrum. En als we zelf geen antwoord 
hebben op uw vraag, zoeken we met u verder naar iemand die dat wel heeft. Zie ons dus ook als een wegwijzer.

Adviseur 
Wat we bij u en al uw belangenorganisaties te weten komen, zetten we in om dingen te verbeteren: beter toegankelijk vervoer, 
voldoende betaalbare woonvoorzieningen of aangepaste werkplaatsen. Daarvoor moeten we bij de gemeente Den Haag zijn, en 
bij organisaties zoals het zorgkantoor en de zorgverzekeraars. Want daar worden de plannen gemaakt en vallen de besluiten. 
Ook voor mensen met een beperking. Het is dus zaak daar bij te zijn. En dat zijn we ook, namens al uw organisaties. We zijn 
adviseur voor de gemeente en verschillende andere instanties. 

Wat doet Voorall?



onafhankelijk
krachtig

en
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Voorall is een stichting, een krachtige en onafhankelijke organisatie met kennis van zaken. Een spreekbuis voor iedere 
Hagenaar met een beperking en/of een chronische ziekte.

Sfeer 
Bij Voorall passen woorden als daadkrachtig en onafhankelijk, kleurrijk en altijd net een stapje vóór. Maar ook helder en 
toegankelijk. Haags dus! Een organisatie die zich, gevraagd of niet, laat horen en zien waar dat nodig is, maar die even goed 
kan luisteren. Eigenlijk precies zoals u, haar klanten.

Hoe zit Voorall in elkaar 
 U zult vooral te maken hebben met de werkorganisatie van Voorall, met de directeur en de medewerkers. Zij geven leiding aan 
en zorgen voor de uitvoering van allerlei projecten. U neemt daar mogelijk ook zelf, in commissies, aan deel.  

Wat is Voorall
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Voorall bestaat om te zorgen dat u gehoord wordt. En als u optreedt voor familie of vriend(in): dat ook zij gehoord 
worden. Niet alleen gehoord overigens, maar ook geraadpleegd, want wij beschouwen u als experts als het gaat om 
leven met een beperking. Uw ervaringen en inzichten zijn waardevol voor de hele stad, voor alle Hagenaars die te 
maken hebben met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of met een chronische ziekte. Voorall 
ziet erop toe dat uw kansen, en die van uw familie of vriend(in), gelijk zijn aan die van anderen, zoals dat ook nationaal 
en internationaal in regels is vastgelegd.

Experts zijn nodig  
We vinden het belangrijk dat iedereen, ook mensen met een beperking, volop en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen aan 
het dagelijkse leven. Maar in de praktijk blijkt dat zij soms toch tegen hindernissen aanlopen. Daarom hebben we uw ervaringen, 
of die van uw verwanten, en die van belangenorganisaties hard nodig! We gebruiken ze op de plaatsen waar we invloed kunnen 
hebben op beslissingen die u aangaan. 

Gelijke kansen 
In ons uitgangspunt ‘Gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking’ sluiten we aan bij een nationale wet en internationale 
regels. In de (nationale) wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte staat dat u, en dat uw familie of 
vriend(in), op het werk precies dezelfde behandeling verdient als iemand die geen beperking of chronische ziekte heeft. Dat is 
ook zo als u een opleiding volgt. Ook de tweeëntwintig standaardregels van de Verenigde Naties schrijven voor dat mensen met 
een functiebeperking gelijke kansen moeten hebben in vergelijking met mensen zonder beperking. De gemeente Den Haag heeft 
deze ondertekend.

Waarom bestaat Voorall 

terug
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