#JEKOMTERWELIN!
Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid wordt
gelanceerd
Op vrijdag 27 mei 2016 tijdens de Supportbeurs lanceert Ongehinderd,
samen met Otwin van Dijk (PvdA) het Nederlandse Keurmerk voor
Toegankelijkheid (NLKT). Het keurmerk wil bedrijven en instellingen die
voorlopig nog niet volledig aan de Integrale Toegankelijkheidsstandaard
kunnen voldoen, een keurmerk bieden waaruit blijkt dat ze inmiddels wel
in belangrijke mate toegankelijk zijn. Dit is een belangrijke stap op weg
naar de ITS, waar bij gehandicaptenorganisaties brede steun voor is.
Bedrijven en instellingen kunnen zich met het NLKT onderscheiden als
koplopers bij het volledig toegankelijk maken van de gebouwde omgeving.
Het keurmerk is een initiatief van Ongehinderd, gesteund door o.a. Otwin
van Dijk en de organisaties Wij Staan Op!, Libra Revalidatie & Audiologie,
Locus Netwerk en kan inmiddels ook rekenen op steun van Dwarslaesie
Organisatie Nederland.
Van #jekomternietin
Met de hashtag #jekomternietin heeft Wij Staan Op! een succesvolle actie
gehad. Mensen begonnen voorbeelden te verzamelen van ontoegankelijke
aspecten van de samenleving. Binnen enkele uren was de hashtag
trending topic en leidde ze tot vele, soms stuitende voorbeelden van
ontoegankelijkheid van openbare ruimten, openbaar vervoer en onderwijs.
Het was bedoeld om het belang van het VN-verdrag inzake van de rechten
van personen met een handicap aan te geven, maar ook het belang van
een verandering in de toegankelijkheid en dat is gelukt!
Naar #jekomterwelin
Om deze belangrijke gelegenheid te vieren roepen Wij Staan Op! en
Ongehinderd iedereen op om op Twitter en Facebook met de hashtag
#jekomterwelin aan te geven welke veranderingen zij al zien en hopen te
zien. Een positief verschil is bijvoorbeeld dat studenten met een beperking
nu gewoon de kroeg in moeten kunnen samen met hun medestudenten.
Met #jekomterwelin laten we Nederland zien hoe toegankelijkheid wél
kan!
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