Beste,

Wil u ook een website die voor iedereen toegankelijk is? Wij kunnen u
helpen!
Met onze kernleden van Onze Nieuwe Toekomst willen wij uw website
onderwerpen aan een toegankelijkheidsproef. In België is er een grote
doelgroep van mensen met een beperking. Ook zij willen uw website
lezen. Wij gaan na of uw website geschikt is voor een zo breed mogelijk
publiek.
We willen met onze beweging vooral laten zien dat we mensen zijn met
eigen mogelijkheden. We willen opkomen voor een meer toegankelijke
maatschappij en onze mensenrechten verdedigen. U website zal voor de
eerste keer worden voorgelegd aan een echt kritisch publiek van
toegankelijkheidsexperten waarbij toegankelijkheid een alledaagse must
is.
Om extra geld in te zamelen, maar ook omdat wij uw website belangrijk
vinden, hebben wij dit initiatief voor De Warmste Week van Studio Brussel
bedacht.

Wat kunnen wij u bieden?
We evalueren uw website met een team van minstens 3 kernleden en 1
coach van onze organisatie. Deze groep noemen we het ONT-Tipteam.
Kernleden zijn personen met een (verstandelijke) beperking met elk hun
eigen mogelijkheden die zich engageren om samen met andere kernleden
op te komen voor eigen rechten. Maar ook bereid zijn om
verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Een coach geeft raad
en advies maar zal geen beslissingen (uit handen) nemen. Hij of zij zal
hulp bieden en meedenken waar nodig

De beoordeling van uw website neemt drie weken in beslag. Daarna
ontvang u van ons een verslag. In dit verslag staan volgende zaken
vermeld:
×
×
×
×
×

Een kleine introductie over de deelnemende leden en coachen
Opmerkingen en tips over Lay-out
Mogelijke aanpassingen of verbeteringen op tekstueel vlak
Visie op gebruiksvriendelijkheid van uw site
Verdere ideeën over kleine of grote aanpassingen van uw website?

Naast dit verslag krijgt u ook een certificaat. Dit certificaat bewijst dat uw
website werd nagekeken door ervaringsdeskundigen. U krijgt ook een
vermelding op onze eigen website met daarbij een doorkliklink naar uw
eigen website.
Hoe kan ik deelnemen?
Via het Googleformulier op onze website kunt u uw gegevens doorgeven
en dan kunnen wij aan de slag. Voor verdere informatie kunt u ons mailen
via deze link (https://www.ont.be/contact/). U kunt ons ook bereiken via
het nummer 0498/56 96 95. Uw gegevens vallen onder Europese
wetgeving, dus wij geven deze niet door aan derden.
Nadat we uw gegevens hebben ontvangen krijgt een bevestigingsmail.
Zodra u het verslag en het certificaat heeft ontvangen willen wij u vragen
om een overschrijving te doen van een bedrag dat een minimum van 100
euro overschrijd (in verhouding met de grootte van uw website).
U vindt deze info ook terug in de bevestigingsmail alsook meer informatie
en het rekeningnummer waarop u het bedrag kan overschrijven.

Alvast bedankt voor uw overweging.

Vriendelijke groeten,

Het ONT-team

