Uitnodiging
Symposium digitale
toegankelijkheid 6 oktober
Leer in praktische workshops hoe jouw
organisatie meer toegankelijk kan
worden!

Datum
Dinsdag 6 oktober

Tijd
10.00 - 12.00 uur
Heb je vragen over het
symposium? Neem dan
contact op met Lisette
Trinks - Spendel van CMO
STAMM via de mail of 06 13
58 14 71.

Hoe word je als (overheids)organisatie digitaal toegankelijk en
voldoe je aan de wet, zodat íedereen mee kan doen, ook
bezoekers van de site met een beperking? Wat komt er allemaal
bij kijken en wat vinden ervaringsdeskundigen er eigenlijk van?
Je kunt hiermee aan de slag in diverse workshops op dinsdag 6
oktober tijdens een digitaal symposium over digitale
toegankelijkheid. Je mag meedoen aan 3 workshops. Hieronder
lees je meer over de workshops.

Hulp nodig bij de techniek? Laat het ons weten!
Het symposium werkt via ZOOM en wordt via CMO STAMM
georganiseerd. Mocht je hulptechnologie nodig hebben, wil je dit
dan laten weten via het veld 'opmerkingen' in het
aanmeldformulier? We helpen je graag bij de techniek en geven
aan welk device het meest geschikt is. De donderdag voor het
symposium ontvang je een link naar ZOOM.

Workshops
DigiToegankelijk in vogelvlucht
Nog één keer het DigiToegankelijk-verhaal van A-Z, zodat
duidelijk is waar je staat, wat de eisen zijn en hoe de korte
termijn toekomst eruitziet. Door: Jeroen Hulscher,
toegankelijkheidsexpert bij Logius en BZK
Toegankelijkheidsquiz 2020
In een interactieve sessie geeft Jules weetjes weg over digitale
toegankelijkheid. Er zijn geen verliezers bij deze quiz, alleen
maar winnaars. Door: Jules Ernst, webspecialist bij 200 OK
Inclusief ontwerpen van een toegankelijke website
Leer meer over inclusief (digitaal) ontwerpen, waarom dat zo
belangrijk is, en hoe overheden en ervaringsdeskundigen
kunnen samenwerken aan een toegankelijke website. Door:
Claartje Sadée, beleidsmedewerker digitale toegankelijkheid bij
Ieder(in), landelijk platform van mensen met een beperking of
chronische ziekte.
Direct Duidelijk Schrijven
Ga samen met leden van de ‘Direct Duidelijk Brigade’ van BZK
aan de slag met teksten uit de praktijk. Deze teksten neem je
zelf mee en kunnen brieven, formulieren of web-teksten zijn.
Door: Kay Bemelen en Linda van der Burg
Ervaar zelf digitale toegankelijkheid
Wat is digitale toegankelijkheid en waarom is dit belangrijk?
Tijdens deze workshop ga je dat zelf ervaren. Kijk en luister mee
met een blinde persoon. Hoe maakt hij online een afspraak bij
de gemeente om zijn paspoort te verlengen? Hoe ziet een
website eruit als je kleurenblind bent? En hoe klik je op de juiste
button als je last hebt van trillende handen?
Door: Arja Boer, Veron Wormeester en Tom Hessels van
Stichting Accessibility
Toegankelijke content: het nieuwe normaal
Hoe maak je online formulieren die toegankelijk zijn? En wat zijn
de consquenties voor de gebruiker als je website niet
toegankelijk is? Je hoort er meer over in deze workshop. Door:
Cockie Gerritsen van Stichting Drempelvrij.nl
Hoe ziet een inclusieve samenleving eruit? En hoe lever je
daaraan met inclusieve communicatie en dienstverlening
in je organisatie een bijdrage?
Vanuit een inspirerende visie op een inclusieve samenleving
bespreken we gezamenlijk een aantal voorbeelden van
communicatie & dienstverlening door de inclusiebril. Een
oefening in het inclusief ontwerpen van communicatie-uitingen
en diensten. De workshop plaatst "digitale toegankelijkheid" in
een bredere context. Door: Jeroen Veltheer en Anouk
Bolsenbroek van Inclusion Lab.

Aanmelden
Meld je aan via de aanmeldknop hieronder. Dit kan tot 28
september. We hopen op je aanwezigheid bij dit symposium!

Aanmelden

Sociale Agenda: Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!
Privacy
We vinden privacy en transparantie erg belangrijk. De gegevens die we gebruiken voor deze mailing verstrekken we
daarom niet aan derden en gebruiken we ook niet voor andere doeleinden.
Op de website vindt u onze volledige privacyverklaring.
Wilt u de e-mails over dit onderwerp niet meer ontvangen?
Geen probleem, dan kunt u zich uitschrijven door op ‘afmelden’ onderaan deze e-mail te klikken.

Volg ons

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mail meer over dit onderwerp wilt ontvangen, kunt u zich hier AFMELDEN.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u post@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

