Stappenplan meer toegankelijke toiletten
Maag Lever Darm Stichting: bijna 1 op de 4 mensen heeft buikproblemen, eer derde deel
daarvan gaat daarom niet of minder van huis
Bespreek het toiletprobleem in de gemeenteraad en vraag om een projectleider, iemand die
uitzoekt wat in welke woonplaats de beste oplossing is. Lukt dat niet, duurt het je te lang of
wil je echt verandering? Zoek een aantal andere mensen met wie je de toilettenactie kunt
beginnen.

Actiegroep
Voorbereidingen
Bedenk een naam voor de groep (bijvoorbeeld MTT werkgroep=Meer Toegankelijk
Toiletten)
-

Neem contact op met Marjon Kranenbarg van de Maag Lever Darm Stichting en geef
door wat je van plan bent: marjonkranenbarg@mlds.nl Zij is projectleider
toiletalliantie en heeft contact met de instellingen en verenigingen die te maken
hebben met buikklachten

-

Maak toiletstickers voor in je gemeente of vraag toiletstickers bij de Maag Lever
Darm Stichting secretariaat@mlds.nl

-

Start een Whatsapp groep waarin je elkaar op de hoogte kunt houden van je
activiteiten. Zo voorkom je dat een ondernemer 2x door verschillende mensen wordt
bezocht. Noteer ook wie gevraagd is en wat hun antwoord was

-

Start een Facebookpagina

Facebook:
Begin een Facebookpagina. Bekijk als voorbeeld:
https://www.facebook.com/werkgroepMTT
Als je start met een Facebookpagina kies je voor ‘Maatschappelijk betrokken of
bekend persoon’.
-

Maak 1 iemand beheerder, de anderen redacteur. Zij kunnen dan ook berichten
plaatsen Dat doe je door bovenaan het scherm op ‘instellingen’ te klikken en dan
links ‘paginarollen’ te kiezen. Daar kun je mensen op de gewenste plek toevoegen

-

Pas er voor op dat er niet te veel berichten achter elkaar komen op FB, dan haken
mensen sneller af. Je kunt bijvoorbeeld een paar ondernemers uit één dorp bij elkaar
zetten in een bericht. Je kunt ook een bericht ‘plannen’

Tag in het bericht het bedrijf/winkel (@naam) en vermeld @Hoge Nood. (symbool
met druppel)

-

Nodig de mensen die het bericht leuk vinden uit om volger te worden
Dat doe je door met je muis op het aantal mensen dat een bericht leuk heeft
gevonden te klikken en kies dan rechts van de persoon die nog geen lid is op het
driehoekje.

Start
- Hoge Nood app: kijk wie er al toegevoegd is aan de Hoge Nood app en vraag of je een
sticker bij de ingang mag plaatsen
- Gemeentelijke toiletten en zorgcentra, neem contact op met de beheerders
- Benader ondernemers- en winkeliersverenigingen aan en vraag of zij hun leden willen
vragen of ze mee willen doen
- Zorg voor publiciteit! Schrijf naar de redacties van oa tv, radio (week) kranten. Hoe meer
positieve reclame, des te eerder ondernemers ja zeggen of zich zelf opgeven.
Antwoord ja: ondernemers die mee willen doen door hun toilet semi-openbaar
(toegankelijk) te maken:
o

Voeg ze toe in de ‘Hoge Nood’ app.

o

Vraag of je een toiletsticker bij de ingang mag plaatsen

o

Vraag of je daar een foto van mag maken en die op je Facebookpagina mag plaatsen

Antwoord nee: zeggen ze nee of twijfelen ze? Geef aan dat ze er altijd mee kunnen stoppen
en dat ze het ook voor bijvoorbeeld 2 maanden op proef kunnen doen. Neem na die 2
maanden contact op

Heb je vragen of wil je advies dan kun je altijd contact opnemen met Sandra
sandra@gosseling.nl

