De bij de Gemeente Haarlemmermeer gevolgde methodiek heeft een aantal punten ter verbetering aan het
licht gebracht . Deze zijn gepresenteerd aan wethouder
Steffens, vervolgens is de gemeente aan het werk gegaan
om de verbeteringen te implementeren. Van de vorderingen zullen wij nauwkeurig op de hoogte worden
gehouden en actief volgen. Wij testen immers vrijwillig
maar niet vrijblijvend. De manier waarop de gemeentelijke website op toegankelijkheid is getest heeft inmiddels
ook aandacht van de Vereniging Nederlandse Gemeente
en ECP/Platform voor InformatieSamenleving gekregen.
Het rapport over de toegankelijkheid van de website van
gemeente Haarlemmermeer is te downloaden op onze
website www.ict4handicap.org.

Wethouder Steffens ontvangt het rapport naar aanleiding
van het onderzoek naar toegankelijkheid.

Als ICT4Handicap zetten wij ons in voor de toegankelijkheid van internet en websites voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Het in 2016
door het Parlement geratificeerde VN verdrag voor
de rechten van gehandicapten verplicht overheid en
bedrijfsleven dat alle openbare voorzieningen, inclusief ICT diensten toegankelijk moet zijn voor alle
inwoners. Dit moet zeker van toepassing zijn voor
websites van gemeenten. De vraag is of dit het geval
is. Het is zinvol om dit landelijk te onderzoeken, niet
door aanbieders, bouwers van ICT voorzieningen of
andere professionals, maar door de doelgroep zelf.
Om gemeentes hierbij de ondersteunkelijkheid
Onderzoek naar toega
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nen heeft ICT4Handicap een methovan www.haarlemmerme
diek ontwikkeld om gemeentelijke
websites op toegankelijkheid te laten
testen door de doelgroep en niet
namens de doelgroep. Vanzelfsprekend
worden de groep testers tijdens het
testen actief ondersteund door onze
vrijwilligers en bestuursleden. De
eerste gemeente die ons initiatief omarmd heeft is de
gemeente Haarlemmermeer. In samenwerking met de
Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH)
werd de doelgroep en testers bereikt en is de toegankelijkheid getest. Ambtenaren van de gemeente hebben de
nodige faciliteiten beschikbaar gesteld.
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De bij de gemeente
Haarlemmermeer gevolgde
methodiek is vastgelegd
in een draaiboek waardoor de methodiek ook
bij andere gemeenten per
direct uitvoerbaar is. Wij komen dan ook graag in contact
met andere gemeenten om dit initiatief verder in te zetten
ten behoeve van onze doelgroep, zodat ook zij zoveel als
mogelijk zelfstandig en inclusief deel kunnen nemen aan
de samenleving.
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak
met betrekking tot het testen tot de toegankelijkheid van
websites verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen
met onze voorzitter Pieter Anthonio via telefoonnummer
0650694659. Mailen kan natuurlijk ook via
info@ict4handicap.org.
Deelnemers in actie met ondersteuning van bestuur en
vrijwilligers ICT4Handicap.

