
 
 

Programma Inspiratiebijeenkomst Gemeentewebsites Toegankelijk 2020 

Dinsdag 11 februari 2020 – Nieuw Babylon Den Haag 

 

13.00 uur: Inloop met koffie en thee 

 

13.30 uur: Plenair gedeelte 

 

Welkom door dagvoorzitter Marije Hagendoorn van Ieder(in) 

 

• Claartje Sadée (Ieder(in)) over de toolkit ‘Maak de website van je gemeente toegankelijk’ 

• Jeroen Hulscher (Logius/Ministerie van Binnenlandse Zaken) over ‘Wat is digitale toegankelijkheid en 

waarom is het belangrijk?’ 

• Voorall (Margreet Roemeling) en de Gemeente Den Haag (Maaike Fuit-Triemstra) over hoe zij 

werken aan web-toegankelijkheid 

 

14.30 uur: Inspiratietafels Ronde 1 

 

U heeft de keuze uit drie inspiratietafels: 

 

1. Check de toegankelijkheid van uw gemeentesite  

Sessieleiders: Ton van Weerdenburg (Oogvereniging) en Claartje Sadée (Ieder(in)) 

Hoe krijgt u een goede indruk van de (on)toegankelijkheid van de website van uw gemeente? Ieder(in) 

heeft hiervoor, samen met de Oogvereniging, een Quick Scan ontwikkeld. In deze sessie laten we onder 

meer zien hoe u de toegankelijkheid van een website kunt testen op enkele belangrijke succescriteria. 

En hoe u de toegankelijkheidsverklaring kunt beoordelen aan de hand van een checklist.    

 

2. Aan de slag – stappen naar een toegankelijke website 

Sessieleiders: Ron Beenen (St. Accessibility) en Thijs Hardick (Ieder(in)) 

In deze sessie doorlopen we alle stappen bij het toegankelijk maken van een gemeentewebsite. Van de 

eerste stap; de inventarisatie, tot de laatste; het borgen en leren. Als gemeente en belangenbehartiger 

leert u hoe u kunt samenwerken en wat hiervan de meerwaarde is. Ook gaan we in op de vraag wat 

nodig is om digitale toegankelijkheid goed te organiseren binnen uw gemeente.    

 

3. Werken met een digitaal testteam van ervaringsdeskundigen 

Sessieleider: Bart Borsje (Incluvisie)  

Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het ontwerpproces levert een goed toegankelijke én 

gebruiksvriendelijke website op. Dat kan met behulp van een digitaal demonstratie- of testteam van 

ervaringsdeskundigen. Hoe zet u zo’n team op? Aan welke eisen moeten ervaringsdeskundigen voldoen? 

Hoe organiseert u een gebruikerstest? Als voorbeeld gebruiken we de werkwijze van Voorall. 

  

Wisselmoment 15 minuten 

 

15.30 uur: Inspiratietafels Ronde 2 

 

16.30 uur: Plenaire afsluiting 

 

16.45 uur – 17.15 uur: Borrel en napraten 


