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Hier vind je alle materialen van de Toolkit Maak je gemeentewebsite toegankelijk. Sommige
documenten moet je aanpassen aan de situatie in jouw gemeente. Vrijwel alle documenten kun je
als wordbestand en als pdf downloaden.
Wil je weer terug naar de startpagina? Klik hier
Wij horen graag of het materiaal in deze toolkit bruikbaar voor je is. Mogen we je over enige tijd daar
een paar korte vragen over stellen? Zo ja, laat dan hier je e-mailadres achter

1. Onderzoeken
Quick Scan toegankelijkheid gemeentewebsite
Met deze Quick Scan kun je een eerste globale indruk krijgen van hoe het gesteld is met de
toegankelijkheid van de website van je gemeente.
QuickScan Toegankelijkheid gemeentewebsite (pdf 134 KB)
QuickScan Toegankelijkheid gemeentewebsite (docx 50 KB)
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2. Agenderen
Demonstratie over webtoegankelijkheid: 6 tips
Je wilt ambtenaren, bestuurders en/of raadsleden bewust maken van het belang van digitale
toegankelijkheid. Dat kan onder meer door het geven van een demonstratie. Het is niet moeilijk,
maar je moet wel op een paar dingen letten.
Zes tips voor een demonstratie over webtoegankelijkheid (pdf - 96 KB)
Zes tips voor een demonstratie over webtoegankelijkheid (docx - 37 KB)

PowerPoint presentatie Samen naar een toegankelijke gemeentewebsite
Presentatie die je kunt geven aan gemeenteambtenaren of aan de raad.
PowerPoint presentatie over webtoegankelijkheid (pptx - 281 KB)

Model brief voor de wethouder
Brief waarin je de verantwoordelijke wethouder attendeert op het feit dat de gemeentewebsite niet
toegankelijk is, dat de gemeente verplicht de toegankelijke website moet maken en waarin je
aanbiedt met elkaar in gesprek te gaan.
Model voor een brief aan je wethouder (dox - 16 KB)

Model motie
Voor gemeenteraadsleden die een motie willen indienen over de digitale toegankelijkheid van de
gemeente.
Model motie gemeenteraad (docx - 16 KB)

Model standpuntennota
Dit model standpuntennota helpt om je standpunten te bepalen. Je kunt hem ook gebruiken om je
achterban te raadplegen. Wijzig of vul hem aan naar eigen inzicht.
Model Standpuntennota (docx - 23 KB)
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3. Samenwerken
Wie doet wat bij de gemeente?
Als je gaat praten met de gemeente over de toegankelijkheid van de gemeentewebsite, is het
handig te weten wie bij de gemeente wat doet? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie bij de
gemeente kan (of moet) iets in gang zetten?
Wie doet wat bij de gemeente (pdf - 93 KB)
Wie doet wat bij de gemeente (docx - 37 KB)

10 vragen over het digitale testteam van ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundigen kunnen demonstraties geven en de website op verschillende momenten
testen. Wil je een testteam van ervaringsdeskundigen samenstellen? De antwoorden op deze 10
vragen helpen je op weg.
10 vragen over het demonstratie- en testteam (pdf - 114 KB)
10 vragen over het demonstratie- en testteam (docx - 41 KB)
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