2014, Jaargang 6. Nummer 16. Week 34.
In deze Voorall Nieuwsflits leest u het nieuws dat
Voorall opviel en dat wij graag met u willen delen.

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. klik hier om de verhalen
te lezen

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Haaglanden 2014
Binnenkort valt er, bij de gebruikers van de Regiotaxi, een enquête in de bus.
Door middel van de enquête wordt er onderzoek gedaan naar de ervaringen,
tevredenheid en de verwachtingen. Voorall adviseert de gebruikers van de
Regiotaxi de enquête in te vullen. Hoe meer mensen reageren hoe
betrouwbaarder het beeld over de klanttevredenheid van de Regiotaxi wordt.
Uiteindelijk komt dit de kwaliteit van de Regiotaxi ten goede.

Vergroot je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en meld je aan voor de
Wasstraat en voor de sessies in de Working-Class
Ben je student, bijna of al een tijdje afgestudeerd, heb je een arbeidsbeperking
en wil je nu graag een geschikte baan vinden op MBO, HBO, of WO-niveau? Heb
je een chronische aandoening of een WAJONG uitkering en wil je graag
zelfstandig een baan vinden?
Neem dan deel aan de Wasstraat op 4 september aanstaande in Utrecht en
daarna aan de WorkingClass.
Klik hier voor meer informatie en schrijf je in vóór 28 augustus.

Uitnodiging themabijeenkomst: de Wmo en de veranderde
jeugdwet
De themabijeenkomst wordt georganiseerd door Middin op donderdag 11
september van 9.30 tot 11.30 uur in Kinderdienstencentrum Jip en Janneke,
Paulus Potterstraat 209 te Den Haag.
Inloop met koffie en thee vanaf 8.30 uur. In kleine groepjes zal er gesproken
worden over de Wmo en de veranderde jeugdwet. Er kunnen ook vragen worden
gesteld o.a. aan ervaringsdeskundigen.
Aanmelden kan via: 06 – 345 51 069 of stuur een e-mail aan:
jipenjanneke@middin.nl

Download de gratis app voor de regelgeving parkeren met de
Gehandicapten Parkeerkaart
Download via je smartphone de gratis app, dan kun je heel gemakkelijk op
plaatsnaam zoeken en zie je meteen wat de plaatselijke regels zijn voor het
parkeren met een (Europese) Gehandicapten Parkeerkaart. De regelgeving rond
wel of niet plaatselijk betalen als houder van zo’n kaart is nu gemakkelijker op te
zoeken met deze app. Klik hier voor het downloaden van de gratis app

Test uw gezondheidsrisico op diabetes, hart- en vaatziekten en
nierschade!
Steeds meer mensen krijgen suikerziekte (diabetes), hart- en vaatziekten en
nierschade. Dit komt omdat veel mensen roken, niet gezond eten of te weinig
bewegen. Diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade hebben grote gevolgen
voor de gezondheid en gezondheidszorg.
Klik hier om de test te doen
Voor aan- en afmelding voor deze nieuwsbrief of suggesties of vragen
kunt u mailen naar: nieuwsflits@voorall.nl
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