4. Training 'Toegankelijke informatie'

5. Training 'Adviseur Toegankelijkheid'

6. Terugkomdag

In deze training van een dagdeel ontdekt u welke drempels mensen
met een beperking en laaggeletterden (1,5 miljoen in Nederland)
ervaren bij het filteren en verwerken van (digitale) informatie.

In deze training van meerdere dagdelen worden vrijwilligers opgeleid
tot adviseur om binnen de eigen gemeente gebouwen, openbare
voorzieningen en informatie te toetsen op toegankelijkheid.

Wat staat op het programma?

Wat staat op het programma?

Elke twee jaar bieden wij een terugkomdag aan waarin het thema
Toegankelijkheid wordt uitgelicht. Deelnemers:
Ÿ worden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen door
verschillende experts/ervaringsdeskundigen. Zij zijn op de hoogte
van wijzigingen in onder andere wet- en regelgeving;
Ÿ kunnen ervaringen uitwisselen met elkaar en met de deskundigen.

In deze training komen in ieder geval aan bod:
Ÿ een ervaringsdeskundige die laat zien wat er gebeurt wanneer
mensen met een (licht) verstandelijke beperking en laaggeletterden
met grote hoeveelheden informatie worden geconfronteerd;
Ÿ voorbeelden van goede en minder goede toegankelijke
publicaties en websites.

Ÿ Theorie: de richtlijnen voor fysieke en sociale toegankelijkheid en
voor toegankelijke informatie.
Ÿ Praktijk: toepassen van deze richtlijnen op en in gebouwen, op
websites en op (digitale) informatie.
Ÿ Opstarten van een gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid die
in de gemeente structureel toegankelijkheid op de agenda zet.

Wat levert het op?

Wat levert het op?

U wordt zich bewust van de 'drempels' die mensen met een
beperking en laaggeletterden ervaren wanneer zij zich op een
website bewegen of informatie moeten filteren uit lange zinnen en
stukken tekst. Hierdoor ontstaat begrip en dit biedt ruimte voor
verandering. U kunt 'met de mensen om wie het gaat' zoeken naar
oplossingen om uw informatie via publicaties en websites voor
iedereen toegankelijk te maken.

Voor wie?

Ÿ Medewerkers van gemeenten.
Ÿ Medewerkers van gemeentelijke instellingen.
Ÿ Overige belangstellenden.

Praktisch

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dagdeel 'in-house' bij Zorgbelang Groningen.
Kosten: € 150,- per deelnemer, incl. BTW.
Aantal deelnemers: maximaal 20.
Datum: zie www.zorgbelang-groningen.nl.

U maakt uw eigen gemeente breed toegankelijk door adviseurs
in te zetten, een werkgroep Toegankelijkheid samen te stellen,
structureel beleid te maken en dit, en eventuele aanpassingen,
breed - en toegankelijk! - onder de aandacht te brengen.

Voor wie?

Ÿ Vrijwilligers, bij voorkeur ervaringsdeskundigen, uit uw gemeente.

Praktisch

Ÿ De training wordt gegeven door ervaringsdeskundigen Dirkje Tuik,
Herman in 't Veen of leden van een werkgroep Toegankelijkheid
elders in de provincie.
Ÿ De training vindt plaats bij Zorgbelang Groningen en op locatie.
Ÿ Kosten: € 150,- per deelnemer, incl. BTW.
Ÿ Aantal deelnemers: maximaal 10.
Ÿ Data: zie www.zorgbelang-groningen.nl.

Praktisch

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

De terugkomdag vindt 1x per twee jaar plaats.
Kosten: € 125,- per deelnemer, incl. BTW.
Aantal deelnemers: maximaal 10.
Datum: zie www.zorgbelang-groningen.nl.

De Toegankelijke Gemeente
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voor
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gen.

© Academie Zorgbelang
De Academie Zorgbelang biedt jaarlijks een wisselend en gevarieerd
programma over ontwikkelingen in de zorg, patiëntenparticipatie en
belangenbehartiging aan patiënten, cliënten, hun naasten en
mantelzorgers, patiëntenorganisaties, cliëntenraden, Adviesraden
sociaal domein, zorgprofessionals en andere belangstellenden.
De Academie komt tot stand door samenwerking tussen Zorgbelang
Groningen, zaVie en Platform Hattinga Verschure.
Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen
050 5713999
www.zorgbelang-groningen.nl
academie@zorgbelang-groningen.nl

zorg en aandacht voor iedereen

Samen met de mensen om wie het gaat op
weg naar een inclusieve samenleving!

De Toegankelijke Gemeente
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het toegankelijk maken
van de provincie Groningen. Elke gemeente wil een toegankelijke
gemeente zijn: een gemeente waarin iedereen gelijkwaardig en
onafhankelijk toegang heeft tot gebouwen, publieke ruimte,
dienstverlening en informatie.
Hoe realiseer je zo'n toegankelijke gemeente? Dat doe je samen met
de mensen om wie het gaat! De Academie Zorgbelang biedt een
pakket aan activiteiten waarin ervaringsdeskundigen en professionals
handvatten bieden om ook uw gemeente toegankelijk(er) te maken.
De activiteiten zijn bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers van
gemeenten en gemeentelijke instellingen. Vanzelfsprekend kunnen
ook andere belangstellenden deelnemen.
Meer informatie over het programma, data en aanmelden
vindt u op de website van Zorgbelang Groningen:
www.zorgbelang-groningen.nl

Programma

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inspiratiesessie 'Hoe toegankelijk is uw gemeente?'
Training 'Fysieke Toegankelijkheid' op de eigen locatie
Training 'Sociale Toegankelijkheid' op de eigen locatie
Training 'Toegankelijke informatie'
Training 'Adviseur Toegankelijkheid'
Terugkomdag

1. Inspiratiesessie 'Hoe toegankelijk is uw gemeente?'

2. Training 'Fysieke Toegankelijkheid' op de eigen locatie

3. Training 'Sociale Toegankelijkheid' op de eigen locatie

In deze middagbijeenkomst gaan we in op de theorie en praktijk van
toegankelijkheid: rechten, plichten, maar ook goede voorbeelden en
ervaringen van gemeenten en inwoners passeren de revue.

In deze training van een dagdeel nemen ervaringsdeskundigen u
mee op de eigen locatie en ervaart u welke 'fysieke' beperkingen
deze locatie (nog) met zich meebrengt.

In deze training van een dagdeel nemen ervaringsdeskundigen u
mee op de eigen locatie en ervaart u welke 'sociale drempels' deze
locatie (nog) met zich meebrengt.

Wat staat op het programma?

Wat staat op het programma?

Wat staat op het programma?

Ÿ Theorie: uitleg over het 'VN-verdrag Handicap', de rechten,
plichten en zorgplicht van gemeenten.
Ÿ Praktijk: een ervaringsdeskundige over wat (on)toegankelijkheid
voor hem of haar betekent.
Ÿ Best practice: wat doe je als gemeente om toegankelijk te worden
en te blijven?
Ÿ Het Platform Toegankelijk Groningen.nl.

Wat levert het op?

Na afloop kent u het belang van de toegankelijkheid van de eigen
gebouwen en van gebouwen - gemeentebreed - waar de burger
dagelijks met (on)toegankelijkheid wordt geconfronteerd: winkels,
musea, vakantieparken, zwembaden, natuur, straten en pleinen
(shared space). Daarnaast heeft u inspiratie en handvatten om uw
gemeente of organisatie toegankelijker te maken.

Voor wie?

Ÿ Medewerkers en vrijwilligers van Groninger gemeenten, bibliotheken, zwembaden, ziekenhuizen of andere publieke ruimten.
Ÿ Medewerkers van organisaties die namens gemeenten (digitaal)
diensten leveren aan inwoners, zoals het Noordelijk Belastingkantoor en de Omgevingsdienst Groningen.

Praktisch

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dagdeel 'in-house' bij Zorgbelang Groningen.
Kosten: € 75,- per deelnemer, incl. BTW.
Aantal deelnemers: maximaal 20.
Datum: zie www.zorgbelang-groningen.nl.

De ervaringsdeskundige bereidt zich grondig voor op de locatie en
neemt u mee door het gebouw. U ontdekt fysieke drempels, maar
krijgt ook oog voor de bewegwijzering en de prikkels die in een
ruimte worden ervaren. Inzet van zicht- of bewegingsbeperkende
pakken is mogelijk.

De ervaringsdeskundige bereidt zich grondig voor op de locatie en
neemt de deelnemers mee door het gebouw. Toegankelijkheid heeft
ook te maken met hoe bezoekers met een beperking worden
benaderd en ondersteund door medewerkers. Een rollenspel of
beeldmateriaal kan deel uitmaken van de training.

Wat levert het op?

Wat levert het op?

U wordt zich bewust van de 'fysieke drempels' die mensen met een
beperking tegenkomen wanneer zij zich in het gebouw bewegen.
Hierdoor ontstaat begrip en dit biedt ruimte voor verandering. U
kunt 'met de mensen om wie het gaat' zoeken naar oplossingen
die het gebouw voor iedereen toegankelijk maken.

Voor wie?

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Baliemedewerkers.
Medewerkers in de publieke ruimte.
Facilitaire medewerkers.
Leidinggevenden.

Praktisch

Ÿ Kosten: € 450,- per training/dagdeel/locatie, incl. BTW.
Ÿ Aantal deelnemers: maximaal 10.
Ÿ Meer informatie bij Carin van de Wal,
mail: c.vandewal@zorgbelang-groningen.nl,
telefoon: 06 36195458 of 050 5713999.

U wordt zich bewust van de 'sociale drempels' die door mensen met
een beperking worden ervaren wanneer zij zich in het gebouw
bewegen: worden zij gelijkwaardig benaderd en voldoende
ondersteund? Hierdoor ontstaat begrip en dit biedt ruimte voor
verandering. U kunt 'met de mensen om wie het gaat' zoeken naar
oplossingen die het gebouw en de medewerkers voor iedereen
toegankelijk maken.

Voor wie?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Baliemedewerkers.
Medewerkers in de publieke ruimte.
Facilitaire medewerkers.
Leidinggevenden.

Praktisch

Ÿ Kosten: € 450,- per training/dagdeel/locatie, incl. BTW.
Ÿ Aantal deelnemers: maximaal 10.
Ÿ Meer informatie bij Carin van de Wal,
mail: c.vandewal@zorgbelang-groningen.nl,
telefoon: 06 36195458 of 050 5713999.

