Bartiméus Inspiratiemiddag toegankelijkheid 18 maart 2016

Over de waarde van georganiseerd ongemak
en warme ICT-douches!
Op 18 maart jl. organiseerde Bartiméus, het expertisecentrum voor mensen
met een visuele beperking, een inspiratiemiddag voor haar relaties. De middag
in de Bartiméus vestiging te Ermelo stond in het teken van de ratificatie van het
VN verdrag voor mensen met een beperking, Bartiméus vroeg haar relaties die
middag mee na te denken over initiatieven die toegankelijkheid verbeteren op
drie thema’s: ICT, openbare ruimte en werk. En daar stond iets tegenover,
namelijk een stimuleringsprijs van € 10.000,- per thema voor het meest
concrete en aansprekende idee.
Na het welkomstwoord van bestuursvoorzitter Jopie Nooren, leidde Kim Putters,
directeur van het Sociaal en Cultureel planbureau, het publiek van ruim 70 bezoekers
in op de vraag of Nederland zichzelf een inclusieve samenleving mag noemen.
Putters ging met name in op het belang van economische, sociale en culturele
hulpbronnen die mensen in de samenleving helpen om hun maatschappelijke positie
in te nemen en te behouden. Hij waarschuwde voor de kwetsbaarheid van de groep
mensen met beperkingen, voor wie in de toekomst de draagkracht van die
hulpbronnen minder vanzelfsprekend is dan voor anderen. Putters noemde
organisaties als Bartiméus voorloper in dit focussen op brede maatschappelijke
ontwikkeling, zonder wiens expertise mensen met een beperking de komende jaren
het aanmerkelijk lastiger zullen krijgen om de aansluiting op de samenleving te
blijven houden.
Toegankelijke initiatieven in de prijzen
Deelnemers gingen daarna in groepen uiteen om initiatieven te bedenken waarmee
de toegankelijkheid van de samenleving innovatief en realistisch zou worden
vergroot op drie thema’s: ICT, Openbare Ruimte en Werk.
Een jury, bestaande uit oud-Bartiméus leerlinge en oud-Paralympics
dressuurkampioene Sandra Groeneveld en de Rotterdamse onderneemster
Annemarie Nodelijk (beiden visueel beperkt) en aangevoerd door Carla Aalderink,
directeur van de steunvereniging Bartiméus Sonneheerdt, stelde namens Bartiméus
voor elk thema € 10.000,- aanmoedigingspremie in het vooruitzicht voor het beste
initiatief op dat thema.
‘Georganiseerd ongemak’ en ‘warme ICT-douche’
Na presentaties van alle initiatieven, koos de jury de volgende twee:
- In de categorie ‘Openbare ruimte’ werd het voorstel ‘Georganiseerd Ongemak’
bekroond. Het voorstel behelst de organisatie van een rondetafel conferentie
voor toparchitecten, topontwerpers en belangrijke opdrachtgevers, die hen
moet inspireren tot het meer bewust kiezen voor toegankelijke gebouwen en
omgevingen. De rondetafelconferentie moet tevens leiden tot het ontwikkelen
van verplichte modules toegankelijk ontwerpen voor het professioneel
bouwonderwijs. De prijs ter waarde van € 10.000,- werd uitgereikt door
Annemarie Nodelijk en namens de gespreksgroep in ontvangst genomen door
Berry den Brinker van de VU Amsterdam en Edith Mulder, directeur van het
Oogfonds.

-

Jan Henk Heilersig van Nedap, en mevrouw S Tiems van advocatenkantoor
Legal tree dienden namens hun gespreksgroep ‘Toegankelijk ICT’ het voorstel
‘Warme douche’ in: in dit voorstel verzamelen ervaringsdeskundigen met een
visuele beperking zelf goed toegankelijke apps, websites, geven die een
beoordeling en plaatsen die op een toegankelijke website. Zo kan een actieve
gebruikerscommunity ontstaan waarin positieve ICT-voorbeelden als een
warme douche door gebruikers worden uitgewisseld, waardoor veel
gebruikers sneller de apps en websites vinden die ze goed kunnen toepassen
in hun leven. De prijs in de categorie ICT ter waarde van €10.000,- werd
uitgereikt door Sandra Groeneveld.

2 Sandra Groeneveld (l) reikt de stimuleringsprijs voor
toiegankelijk ICT uit

1 Annemarie Nodelijk reikt de prijs uit voor
Toegankelijke Openbare Ruimte

De jury besloot helaas de ingediende initiatieven over toegankelijkheid van werk
(nog) niet te honoreren. In plaats daarvan zullen de betreffende gespreksgroepen
binnenkort nogmaals worden opgeroepen om meer uitgewerkte voorstellen in te
dienen, zodat deze prijs alsnog kan worden uitgereikt. Bartiméus heeft voor alle
initiatieven toegezegd dat zij de bedenkers gaat helpen met het concreet uitwerken
en implementeren van hun ideeën.
Website gemeente Ermelo meest toegankelijk
Tot slot werd bekend gemaakt welke van de websites van de aanwezige bezoekers
volgens de scanmethodiek van websitebeoordelaar Accessiblity als meest
toegankelijk uit de bus kwam. Van de meer dan 30 ingediende webadressen van
deelnemers won de gastgemeente Ermelo de inspiratieprijs voor de meest
toegankelijke website van de dag. De prijs bestaat uit een diepere analyse van de
toegankelijkheid van de website, waarbij ook nog de laatste niet toegankelijke
aspecten worden blootgelegd en kunnen worden verholpen. De prijs ter waarde van
1.500 euro werd uitgeraakt door Accessibility directeur Eric Velleman aan de
wethouder van o.a. participatie van Ermelo, de heer Laurens Klappe.

.

