
Presentator 

En nu we er meer op uit kunnen, wil stichting Ieder(in) aandacht vragen voor de toegankelijkheid 
van: horeca, winkels en festivals voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 
Illya Soffer is directeur van Ieder(in). Goeiemiddag? 
Ik hoor je nog niet, maar ik hoop dat dat snel geregeld is. Wat is voor mensen met een beperking 
het probleem? 

Illya 

Nou, hebben we een mooie proeve van het onderwerp ‘toegankelijkheid’ te pakken. Als dat gaat 
over mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte. Denk aan mensen die blind 
zijn, of slechtziend, of die in een rolstoel zitten. Dan zijn wij als Ieder(in), dat is een vereniging 
van, voor en door mensen met een beperking, eigenlijk al jaren bezig om te bepleiten dat mensen 
met een beperking, net als mensen zonder een beperking, gewoon de horeca in kunnen, naar het 
toneel kunnen, zelf theater kunnen maken, op televisie zijn, kunnen deelnemen aan de 
samenleving, wonen, werken en vrije tijd hoort daarbij.  
 
En de ‘Week van de toegankelijkheid’ die wij organiseren, dit jaar voor de 21e keer, die vraagt er 
altijd op een leuke manier aandacht voor.  

Presentator 

En nu richten jullie je deze week vooral op online toegankelijkheid. Waar moet ik dan, behalve 
slechte videoverbindingen, dan aan denken? 

Illya 

Ja, online toegankelijkheid is een heel belangrijk onderwerp. Zoals we hebben kunnen zien in de 
hele periode van corona. Dat opeens niemand meer zomaar ergens naar toe kon en dan zie je dat 
online communicatie een hele belangrijke rol in neemt. 
 
Nou, voor heel veel mensen met een beperking is online communiceren überhaupt heel belangrijk, 
omdat ze fysiek zich misschien minder makkelijk kunnen verplaatsen. En als je van 
toegankelijkheid van online communicatie denkt, dan moet je echt denken aan dat beeld niet 
zondermeer toegankelijk is voor mensen die blind zijn. Of, dat geluid niet te horen is voor mensen 
die doof zijn. Of, dat begrijpelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking heel vaak te 
wensen overlaat. 
 
Nou zijn onze websites in Nederland hartstikke ontoegankelijk. En dat is ook onderzocht en dat is 
ook aangetoond. Niet alleen het bedrijfsleven is daar slecht in, maar ook, onze overheid is daar 
heel slecht in.  



En om nou te zorgen dat mensen die blind, of doof, of anderszins bijvoorbeeld hun hand niet 
kunnen gebruiken en daardoor niet een code kunnen intoetsen en dat iedereen kan deelnemen aan 
online communicatie, hebben we deze week op woensdag een Webinar waarop mensen die 
verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid van de websites, kunnen leren hóe je 
daar nou rekening mee houdt. Dat ook doven, slechtzienden en mensen met een functiebeperking 
állemaal kunnen meedoen aan online communicatie. 

Presentator 

Dat hebben we genoteerd! Maar heel kort: hoe zou je die online toegankelijkheid kunnen 
verbeteren? Dat Webinar in één zin, zeg maar?  

Illya 

Nou, je moet er bijvoorbeeld aan denken dat iemand die doof is, die heeft iets aan een gebarentolk 
in beeld. Iemand die blind is, heeft iets aan de beschrijving van wat je op een filmpje ziet. Dus “je 
ziet nu een vrouw met donker haar met een koptelefoon op en daarachter zit een banner met 
Ieder(in) en iedereen doet mee”. En als je dat kort beschrijft, dan weet ook iemand die blind is, 
wát er gebeurt op beeld. En dat is de essentie dat op woensdag in die workshop van de ‘Week van 
de toegankelijkheid’ toegelicht gaat worden. 

Presentator 

Helder verhaal. Illya Soffer van Ieder(in). Dankjewel voor je toelichting. 

Illya 

Graag gedaan. 
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