
Oog voor mensen met een 
visuele beperking in uw 
verkiezingsprogramma
• 350.000 Nederlanders hebben een visuele beperking. Dat is ongeveer 2%  

van de inwoners in uw gemeente. 

• Mensen met een visuele beperking moeten volwaardig kunnen meedoen in 

de samenleving. Dat is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap. Als gemeente 

bent u de partij die obstakels weg kan halen, letterlijk en figuurlijk. 

1
Niets over ons,  
zonder ons
Neem ervaringsdeskundigen  

op in uw team bij het 

schrijven van het verkiezings-

programma. Onze vrijwilligers 

in het land staan klaar om  

dit samen op te pakken.

Neem contact op via 

ooglijn@oogvereniging.nl 

of 030-2945444

2
Maak openbaar vervoer toegankelijk voor 
mensen met een oogaandoening
• Vermeld in het verkiezingsprogramma het belang van 

toegankelijkheid van de openbaarvervoerreis van deur 

tot deur.

• Zorg dat het stationsplein en de omgeving  

toegankelijk zijn ingericht.

• Geef specifieke aandacht aan de toegankelijkheid van 

bushaltes en een veilige looproute naar deze haltes, in 

het bijzonder de drukke haltes in de stationsomgeving.

• Zorg bij de inrichting van de openbare ruimten voor  

obstakelvrije en veilige looproutes.

3
Maak gemeentewebsites en apps toegankelijk
• Maak websites en apps van de gemeente toegankelijk op basis van de eisen uit hoofdstuk 9 

van de Europese standaard EN 301 549 (toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA).

• Publiceer een toegankelijkheidsverklaring waarin staat welke maatregelen uw gemeente 

neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden.

Meer informatie

www.oogvereniging.nl/verkiezingen 

mailto:ooglijn%40oogvereniging.nl?subject=
http://www.oogvereniging.nl/verkiezingen


4
Zet expertise in voor een inclusieve  
arbeidsmarkt
• Centraliseer begeleiding van werkzoekenden met een  

visuele beperking die onder de Participatiewet vallen.  

Een hogere arbeidsparticipatie vereist specialistische  

kennis over begeleiding en over toekenning van voor- 

zieningen zoals computerhulpmiddelen.

• In afwachting van centralisatie: beleg binnen uw gemeente 

of WSP bij een betrokken klantmanager de kennis over  

arbeidsmogelijkheden en noodzakelijke hulpmiddelen.

• Laat jongeren niet in de kou staan! Zorg dat hulp - 

middelen ook in een stage worden verstrekt: een  

stage is immers de sleutel tot een betaalde baan.

Slechts 1/3 van de mensen met een visuele  
beperking heeft een betaalde baan

5
Sociaal domein kan nog socialer
• Zorg dat ambulante begeleiding  

vanuit gespecialiseerde instellingen mogelijk 

blijft voor mensen met een visuele beperking 

die niet uit de voeten kunnen met een  

reguliere begeleidingsinstelling.

• Houd het Wmo-vervoer betaalbaar en zorg  

ervoor dat de pashouder één begeleider  

kosteloos of tegen het verlaagde tarief kan 

meenemen, zonder onderscheid tussen een 

sociale en een medische begeleider.

• Mensen met een laag inkomen hebben 

vaak recht op tegemoetkomingen om  

bijvoorbeeld het lidmaatschap van de 

openbare bibliotheek te betalen.  

Zorg dat ook het lidmaatschap van 

Bibliotheek service passend Lezen, de 

bibliotheekvoorziening voor mensen 

met een leesbeperking, hieronder valt. 

6
Iedere migrant moet 
kunnen integreren
Bied iedere migrant met  

een visuele beperking  

passend taalonderwijs.

• Zorg dat zij aan  

maatschappelijke  

activiteiten (kunnen) 

deelnemen.

• Zorg dat zij als onder -

deel van hun inburgerings-

traject actieve toeleiding 

krijgen naar (vrijwilligers)

werk dat hen helpt  

in de samenleving te  

integreren.

Belangrijk!
• Zorg voor een toegankelijke stemprocedure door middel van toegankelijke kieslijsten, 

toegankelijke stembureaus en de juiste hulpmiddelen om zelfstandig je stem uit te  

brengen (loep, stemmal). In de Kieswet is vastgelegd dat iedereen zelfstandig zijn stem 

moet kunnen uitbrengen. 

• Zorg dat uw verkiezingsprogramma in een pdf staat die leesbaar is voor mensen met 

een visuele beperking. 

Meer informatie

www.oogvereniging.nl/verkiezingen 

https://vng.nl/nieuws/raamcontracten-hulp-nieuwkomers-met-zintuigelijke-beperking
http://www.oogvereniging.nl/verkiezingen
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