
Inspiratiebijeenkomst Samen op pad  

12 juni 2019 

 



 
 
 
 

• 12.00 – 13.00 uur Inloop met lunch 
• 13.00 – 13.10 uur Opening door dagvoorzitter, introductie Samen op pad 
• 13.10 – 13.30 uur Interactieve sessie toegankelijkheid 
• 13.30 – 13.50 uur Gehandicapten parkeerplaats sensoren 
• 13.50  - 14.15 uur Samenwerkingsportaal 
• 14.15 – 14.30 uur Pauze 
• 14.30 – 14.50 uur Presentatie verkiezingen voor visueel beperkten 
• 14.50 – 15.00 uur Demo toiletapp 
• 15.00 – 15.30 uur Aan de slag met de stemmal in het stemhokje/Het uitproberen 

van de toiletapp 
• 15.30 – 15.45 uur Uitwisselen ervaringen gebruik app openbare toiletten en de 

stemmal + app stembureau 
• 15.45 – 15.55 uur Hoe kan je als gemeente aansluiten bij Samen op Pad 
• 15.55 – 16.00 uur Samenvatting van de middag en afsluiting 
• 16.00 – 17.00 uur Napraten met een drankje 

 

Programma  



Introductie Samen op pad 

"Geweldige zaken 
worden nooit door één 
persoon gedaan. Ze 
worden gedaan door 
een team van 
mensen." Steve Jobs       

 
Lilian Harteveld 



Wie zijn wij  

https://samenoppad.zoetermeer.nl/pages/wie-zijn-wij


Hoe ontstaan 

• Geo-congres MRDH 2016 
• (geo)data uit het fysieke domein inzetten/delen 

voor het sociaal domein, zowel voor inwoners als 
professionals 

• Thema’s langer zelfstandig wonen en vergrijzing 
• Kennisdeling en pilots met toepassingen  op 

Samen op pad portaal ( eenvoudige versie) 
• Met input verkregen uit eerdere sessies o.a. met 

vertegenwoordigers van doelgroep en 
ambassadeurs 
 
 
 



Waar staan we nu 

• Samenwerkingsportaal van Capelle aan de 
IJssel, Den  Haag, Rotterdam en Zoetermeer 
(demo Bert Vermeij) 

• Thema’s toegankelijkheid/vergrijzing/langer 
zelfstandig wonen ( toegankelijke 
samenleving) 

• Nadruk op toepassingen toegankelijkheid 

• (implementatie VN-verdrag handicap)  voor 
inwoners en professionals  

 

 



Wat willen we bereiken 

• Eind 2019 bieden de deelnemende 
gemeenten de mogelijkheid, dat 75% van de 
inwoners van de gemeenten binnen de MRDH 
regio aangesloten kunnen zijn op het 
samenoppadportaal. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Interactieve sessie toegankelijkheid 
door Ron de Koning 
  www.menti.com  

http://www.menti.com/


 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsportaal  
door Bert Vermeij 

https://samenoppad.zoetermeer.nl  

https://samenoppad.zoetermeer.nl/


Pilot smart parking 

gehandicaptenparkeerplaatsen 

12 juni 2019 



Wat is smart parking? 

Inzet slimme technologie, waarmee …. 
 
• gebruikers snel naar een vrije parkeerplaats worden geleid; 
• zoekverkeer wordt voorkomen; 
• de gemeente inzicht heeft in het gebruik van de 

parkeerplaatsen. 
 

 



Waarom smart parking voor 

gehandicaptenparkeerplaatsen? 

• Service bieden aan gehandicapten om eenvoudig een vrije 
parkeerplaats in de buurt van hun bestemming te laten 
vinden;  

• Maar een beperkt aantal algemene 
gehandicaptenparkeerplaatsen in het centrum; 

• Voorkomen van irritatie bij gehandicapten door onnodig 
rondjes rijden; 

• Voorkomen zoekverkeer i.v.m. uitstoot en 
verkeersonveiligheid. 
 

 



Wat doen we? 

1. Aanbrengen 126 sensoren op 
algemene gehandicapten-
parkeerplaatsen in het centrum 

2. Ontsluiten informatie via apps, 
borden en websites 

3. Effecten meten: voor gebruikers 
gehandicaptenparkeerplaatsen 
(gebruikersgroep gezocht!) 

4. Bij succes: voortzetten en eventueel 
uitbouwen. 

 
  
 



Parkeersensor 

• Eenvoudig aan te leggen; 

• Plug and play; 

• Valt niet heel erg op; 

• Sterk materiaal (overrijdbaar, vorst, vandalisme); 

• Lange levensduur van batterij; 

• Elke 8 seconde signaal bezet / niet bezet. 

 

13 juni 2019 Versie 14 



Live demonstratie ‘Parking hero’ app 1/1 

13 juni 2019 Versie 15 



Live demonstratie ‘Parking hero’ app 2/2 

13 juni 2019 Versie 16 

Location  and availability of special street parking 

locations provided to the drivers in real time:  

•  Reserved Locations for Pickup, Delivery… 

•  Reserved Disabled parking locations 

•  Car sharing 

•  Taxis 

•  Tourist Buses 

•   Electric car stations 

•   Truck parking on the highway 

 



Live demonstratie parking hero platform 

13 juni 2019 Versie 17 

- With the Parking Hero platform, the 

Hague municipality will be able to 

configure, monitor and manage the 

sensors and applications. 



Live demonstratie Parking Hero Insights 

13 juni 2019 Versie 18 

 
 Features  
• Real time parking statistics such as 
occupancy, overstay, occupancy vs visit 
analysis  
• Rich Thematic insights and dashboards  
• Compatible API with your existing systems  
• Tailor-made to your requirements  
• Historic information yearly/monthly/daily is 
clear and accessible by simple click.  
• Complete, accurate information analysed 
as core for future planning  

 
 Benefits  
• Accurate and real time statistics for precise 
parking planning  
• Reduction of parking operations and patrolling 
costs  
• Low cost parking management solutions  
• Real-time visibility of parking behaviour and 
compliance.  
• Better turnover and increased capacity  
• Increased revenue and efficiency  



Gebruikersgroep gezocht! 

 

We ontvangen graag feedback over dit systeem. Zijn er aanwezigen die de 

komende maanden willen deelnemen in onze gebruikersgroep? 

 

 

13 juni 2019 Versie 19 



Vragen? 

Diede Labots  

Afdeling Mobiliteit 

Gemeente Den Haag 

diede.labots@denhaag.nl 

06-83622296 

13 juni 2019 Versie 20 

Mehdi EL Mellahi 

CEO  

+31681646012 

Mehdi.mellahi@Yazamtec.com 

www.yazamtec.com 

 

 

mailto:diede.labots@denhaag.nl
http://www.yazamtec.com/


          

           PAUZE 



VIBES 
VIsueel BEperkt Stemmen 

en 

Appcessible 
Toegankelijkheids App voor Stembureaus 

12-06-2019 



12-06-2019 

 

23 

Wat is VIBES? 

Vibes is een project dat extra voorzieningen levert in 8 stembureaus 

(1 in elk stadsdeel in Den Haag) die blinden en slechtzienden zo 

zelfstandig mogelijk laten stemmen. 

 

• De stemhulp (mal) 

• De soundbox (auditieve ondersteuning) 

• Gids-geleidelijnen 

• Tactiel stembus onderscheid 



Waarom Vibes? 

• Nederland heeft het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap 

getekend.  

Verder is de Kieswet aangepast. Hierin staat nu dat alle stemlokalen in de 

gemeente zodanig gelegen, ingericht en uitgerust moeten zijn, dat mensen met een 

lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. 

Het is de bedoeling dat zo snel mogelijk 100% van de stemlokalen toegankelijk zijn 

voor hen. 

• De Gemeente Den Haag werkt samen met Voorall om toegankelijkhied van de 

stemlokalen naar 100% te brengen. Voor mensen met een mobiliteitsbeperking zijn 

al veel voorzieningen getroffen. 

• Voor blinden en slechtzienden was nog weinig geregeld. 

12-06-2019 

 

24 



Hoe is het tot stand gekomen? 

• Een aantal jaren geleden is er getest met een mal die voor alle verkiezingen bruikbaar zou 

moeten zijn. De test heeft uitgewezen dat deze mal onvoldoende voldeed aan de vereisten. 

• Wat is er dan anders bij Vibes? 

• Vibes combineert gesproken tekst (auditieve ondersteuning) met een herontworpen 

mal.(tactiele ondersteuning) 

• Samen met Voorall en de Oogvereniging heeft de gemeente een projectgroep gestart die met 

blinden en slechtzienden deze hulpmiddelen hebben (her)ontwikkeld. Les is: MET de 

doelgroep, niet voor de doelgroep. 

• Voor elke verkiezing wordt een mal gemaakt die exact het stembiljet voor die verkiezing dekt. 

De lijsten van partijen en kandidaten worden ingesproken. 

 

12-06-2019 
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Wat gaan we doen? 

1. Uitleggen 

2. Ervaren en spelen (later vanmiddag) 

3. Vraag en antwoord (later vanmiddag) 

 

 

 

 

12-06-2019 
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De stemhulp (mal) 

Door het stembiljet exact te laten 

passen in de onderplaat komen de 

gaatjes van de deksel precies boven de 

kies-vakjes op het stembiljet. 

De kiezer kan het lijstnummer vinden 

door te tellen of het cijfer te voelen en 

dan de gaatjes naar beneden te tellen 

voor de kandidaat. 

12-06-2019 

 

27 



De soundbox 

Apparaat met slechts drie knoppen 

dat de kiezer in staat stelt om 

instructies af te spelen en een 

keuze te maken uit partijen en 

kandidaten voor de verkiezing (Nu 

Europees Parlement). 

Het apparaat registreert niets en is 

niet verbonden met het internet. 

Middels een koptelefoon wordt het 

stemgeheim gewaarborgd. 

 

12-06-2019 

 

28 

Deze 
knoppen 
doen niet 

mee 



12-06-2019 
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Overige voorzieningen 

• Gids-geleidelijnen van ingang stembureau tot ingang stemlokaal, naar 

stemtafel, naar stemhokje, naar stembus(sen) naar uitgang stemlokaal. 

• Extra (breed) stemhokje voor speciale voorzieningen (mal en soundbox) 

• In totaal dus 4 stemhokjes (per stembureau) 1 Vibes stemhokje en 3 

standaard stemhokjes 

• Stoel in Vibes stemhokje (verlaagd planchet) 

• Extra stoelen voor mogelijk wachtenden 

• Extra training voorzitters en een extra stembureaulid 

• Drinkbakjes voor (geleide) honden 

 



30 

En verder….. 

• Groot letter stembiljet (in elk stembureau). 

• Thuis via Verkiezings-website voorbereiden (voorlees lijst) 

stembureausindenhaag.nl 

• Groot letter kandidatenlijst op website (toegankelijk PDF) 

• Begeleiding vanuit Voorall, Visio en Oogvereniging (oefenen op locatie) en 

trainingen stembureauleden. 

• Route beschrijvingen van OV haltes naar Vibes stembureaus op de 

website. 

 

 

12-06-2019 



Appcessible 

• App op iPad om PBT checklist digitaal toe te passen. Gericht op 

doelgroepen. 

• Wordt gekoppeld aan Stembureausindenhaag.nl waar alle zaken 

rond stembureaus en toegankelijkheid en materiaalvoorziening 

worden opgeslagen en getoond 

• Kan echter ook gewoon een (Excel) lijstje maken voor gebruik met 

andere systemen. 

• Nu in vogelvlucht, later vanmiddag zelf mee spelen. 

12-06-2019 
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Appcessible screenshots 

12-06-2019 
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Hier staat de 

lijst met  

Stembureaus 

(locaties)  

De “werklijst” 



Appcessible screenshots 

12-06-2019 
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Tab-jes per locatie 

Met bijbehorende vragen 

En geldende criteria uit de 

PBT checklist van BZK 



Appcessible screenshots 

11-12-2017 34 

Specificaties en uitleg  

staan bij de vragen  

onder “?” 

Zo kan ook de “gewone  

Ambtenaar” de schouw 

Doen. 



Appcessible screenshots 

12-06-2019 
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 Hier achter zit de formule die berekent wat de  

Maximale hellinghoek mag zijn in graden. EN… 

Een waarschuwing over de te gebruiken lengte. 



Appcessible screenshots 

12-06-2019 
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Eindscore per  

criterium geeft  

al-dan-niet een  

Icoontje. 

Sommige criteria zijn 

“knock-out” andere niet. 

 



Toiletten App Samen Op Pad 

Inspiratiesessie 12-06-2019 



Doel: een gebruiksvriendelijke 

manier om een toilet te vinden 

• Locatie openbare toilet toegankelijk voor mensen met 

een beperking 

• Openingstijden 

• Toegankelijkheid per categorie 

• Open Data 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFm6KDoNLiAhVHKVAKHVGmDVwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shopfacts.be/nieuws/167092/belgische-e-commerce-staat-achter-user-experience/&psig=AOvVaw234RCdUUGAXbTxVpB9vCgA&ust=1559820955834385


Fase 1 feedback 

• Gebruiksvriendelijkheid 

• Data afstemmen op gebruikers 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiyhZGoodLiAhWCalAKHeJjAhwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zorgteamtraining.nl/feedback-geven/&psig=AOvVaw2LhdTfLaXeMtLQL-WibYUp&ust=1559821296528620


Gebruiksvriendelijkheid 

• Te bedienen met 1 knop 

• Eenmalig instellen voor gebruiker 

• Automatisch locatie vinden (GPS) 

• Automatisch route uitstippelen 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2pJXAodLiAhUMLlAKHdYHBOYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gbbo.nl/gbbo/usability-onderzoek-het-testen-van-de-gebruiksvriendelijkheid-van-je-website/ &psig=AOvVaw2HKTYMV5QOMI7lQSmVHPVF&ust=1559821346250897


Data op orde 

• Data van gemeenten  verrijkt met 

benodigde extra informatie 

• Verschillende eigenaren 

• Crowdsourcing  gebruiker app kan zelf 

data toevoegen 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHkJSAotLiAhXKIlAKHYMpAyoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.slideshare.net/DDMA/datamanagement-essent&psig=AOvVaw2hfZG38leAGEBsskp1mgks&ust=1559821470488275


Samenwerking 

• Hoge Nood 

• Ongehinderd 

• Overige gemeentes 

• Belangen verenigingen 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwizzOnOotLiAhXE8qQKHehADdAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.redmijnadministratie.com/over-ons/samenwerken/&psig=AOvVaw31tnAP7qgo3pFuYVfF2Nq_&ust=1559821644917985
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRlqfVotLiAhWE-aQKHXt3B-oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.redmijnadministratie.com/over-ons/samenwerken/&psig=AOvVaw31tnAP7qgo3pFuYVfF2Nq_&ust=1559821644917985


Aan de slag met: 

•  de stemmal/app stembureau 

• De toiletapp 



 
Interactieve sessie ervaringen met stemmal en 
toiletapp 

 
                      door Ron de Koning 
                         www.menti.com  

http://www.menti.com/


Aansluiten / aanhaken bij Samen op pad  



Aansluiten / aanhaken bij Samen op pad  

- hoe en waarmee kan je ons bereiken 
- Wat betekent dit voor gemeenten, belangenorganisaties en doelgroep 

vertegenwoordigers; 
- Investering voor nu en de toekomst 

 
met als doel: 
- wat kunnen wij samen meer betekenen voor de doelgroepen door in 

gezamenlijkheid inzichtelijk maken van dezelfde thema’s in verschillende 
gemeenten 

  

als TEAM samen op pad: Together Everyone Achieves More   



         

                      Afsluiting  


