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Vrijwilligers voor het toetsen van locaties op toegankelijkheid  
 
Lekker een dagje winkelen in de binnenstad. Even een hapje eten met vrienden. Romantisch met 

elkaar naar het park. Voor ouderen en mensen met een beperking is dit niet vanzelfsprekend. Tal van 
drempels maken het onmogelijk om spontaan op pad te gaan. Vaak zit het probleem al in hele kleine 

dingen. 
 
Vind jij het ook belangrijk dat mensen die moeite hebben met bewegen, horen of zien kunnen 
genieten van een dagje uit of een avondje op stap? Deel jij onze ambitie om Nederland voor mensen 

uit deze doelgroep toegankelijker te maken? Dan ben jij bij Ongehinderd aan het juiste adres! 
 
Wie wij zijn? 
Wij zijn Ongehinderd. Een jonge, frisse club van mensen die zich inzet voor een toegankelijk 

Nederland. Dit doen wij door de leukste plekjes te inventariseren en te toetsen. Denk bijvoorbeeld 

aan restaurants, hotels, winkels en theaterzalen. Deze locaties worden gepresenteerd in de 
Ongehinderd app, zodat de gebruikers inzicht krijgen of een locatie voldoende toegankelijk is. 

Inmiddels toont onze app al meer dan 10.000 locaties!  
 
Ons motto?  
SAMEN maken we Nederland toegankelijker. Want door de handen ineen te slaan, bereiken we meer. 

Ben jij degene die ons hier een handje bij kan helpen?  
 
Wij zijn namelijk op zoek naar… 
Vrijwilligers die het leuk vinden om locaties te toetsen op toegankelijkheid.  
 
Verder: 

▪ Voel jij je betrokken bij mensen met een beperking en/of heb jij affiniteit met 

toegankelijkheid. 
▪ Beschik jij over een positieve houding. Wij zijn geen ‘toegankelijkheidspolitie’ die 

ondernemers vertelt wat goed of fout is. Integendeel, we creëren graag betrokkenheid vanuit 
een positieve en stimulerende insteek om verbeteringen te realiseren. 

▪ Ben jij in het bezit van een smartphone met mobiel internet en/of beschik je over een iPad. 

▪ Beschik jij over voldoende tijd. Per week toets je minimaal vijf nieuwe locaties. Een toetsing 
duurt gemiddeld, afhankelijk van de omvang van de locatie, ongeveer 10-20 minuten. 

▪ Voel jij je thuis in een fris, jong team.  
▪ Spreek je de Nederlandse taal vloeiend.  

▪ Ben jij zelfstandig mobiel: je kunt de te toetsen locaties zelfstandig bereiken. 

▪ Het is een pré als jij over technisch dan wel bouwkundig inzicht beschikt. 

▪ Ten slotte is het leuk en praktisch om met z’n tweeën op pad te gaan. 
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Wat ga je doen? 
Als vrijwilliger ben je het visitekaartje van Ongehinderd en ga je met een positieve insteek binnen 

jouw gemeente op pad om locaties te toetsen op toegankelijkheid. We vinden het belangrijk dat je 
goed voorbereid en met de juist tools op pad gaan. Daarom bieden we je een training aan in jouw 

gemeente of een gemeente in de buurt. Na de training weet je precies hoe je kunt toetsen, waar je 

op moet letten en welke locaties je kunt gaan bezoeken.  
 
Wat houdt toetsen in? 
Toetsen doe je aan de hand van de vragen in de Ongehinderd Team app. Deze vragen zijn 

samengesteld op basis van onderzoek onder gebruikers. Je kunt zelf je tijd indelen, dus je kunt gaan 
toetsen wanneer dit jou uitkomt. We willen je vragen om gemiddeld vijf nieuwe locaties per week te 

toetsen. 
 
Toetsen gebeurt met je eigen smartphone. Als je gemeente aangesloten is bij Ongehinderd worden 
er een aantal iPad’s beschikbaar gesteld om te toetsen.  
 
 
Wat krijg jij ervoor terug? 
Voor niets gaat de zon op. Dat vinden wij ook. Daarom geven we onze vrijwilligers ook graag iets 

terug: 
 

- Knowhow: Iedere vrijwilliger wordt getraind in het toetsen van locaties op toegankelijkheid.   

- Leuke acties en inspirerende bijeenkomsten: werken moet volgens ons op de eerste plaats 
leuk zijn. Dat geldt voor een functie in loondienst, maar natuurlijk ook voor werk op vrijwillige 

basis. Daarom zetten wij ons ieder jaar weer in voor een aantal leuke acties en 
bijeenkomsten voor onze vrijwilligers.   

 
 
Aanmeldprocedure 
Word jij enthousiast van deze functie? Aarzel dan niet en meld je aan op de website van Ongehinderd 

(www.ongehinderd.nl).  
 
We nemen dan per mail contact met jou op. Vervolgens plannen we een telefonisch 

kennismakingsgesprek in. Bij een match op de beschikbare functie volgt deelname aan de training.  
 
 
 
Alvast een blik werpen op de Ongehinderd app? Ga naar www.ongehinderd.nl en scroll naar 

‘Download de App’. 
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