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Portaalsite www.brussel.irisnet.be krijgt kwaliteitslabel AnySurfer 

BRUSSELS GEWEST MAAKT ONLINE INFORMATIE 
VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK 

De  portaalsite  www.brussel.irisnet.be is  nu  nog  meer  de  unieke 

toegangspoort tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Minder dan één jaar 
na een grondige make-over behaalt de site nu het AnySurfer-label,  een Belgisch kwaliteitslabel dat 

garandeert dat de website toegankelijk is voor iedereen. Contact opnemen met een administratieve 
overheid of informatie zoeken over het Brussels Gewest was nooit zo eenvoudig.

Voor  het  Centrun voor Informatica voor  het  Brusselse Gewest,  dat  de portaalsite  beheert,  is  het  de 
zoveelste erkenning voor zijn webexpertise, nadat het reeds het label heeft behaald voor zijn eigen site. 

Alle informatie toegankelijk voor iedereen
De portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kreeg in februari 2011 een grondige facelift. Met 

de nieuwe site moest de bezoeker nog meer centraal staan en vooral snel en eenvoudig alle nodige 

informatie kunnen vinden. De bekroning met het AnySurfer-label is het ultieme bewijs dat deze missie is 

geslaagd. 

Dankzij  de thematische  structuur  vinden bezoekers  haast  intuïtief  hun weg naar  de  juiste  dienst  of 

informatie. De portaalsite kreeg bovendien een uitloper op de sociale media met het Facebookprofiel  

www.facebook.com/RegionBruxelles.BrusselsGewest. 

En dat is nog niet alles, want later dit jaar wordt ook een handige mobiele applicatie voor iPhones en 

Android-smartphones gelanceerd. 

De bron bij uitstek voor alle informatie over Brussel
www.brussel.irisnet.be is de unieke virtuele toegangspoort tot het Brussels Gewest. Met bijna één miljoen 

unieke bezoekers in 2011 is de portaalsite een belangrijke informatiebron voor inwoners, bedrijfsleiders, 

Belgische of buitenlandse toeristen… De site versterkt zo het imago en de uitstraling van het Gewest. De 

webpagina’s  zijn  beschikbaar  in  het  Nederlands,  Frans  en  Engels  en  bieden  toegang  tot  tal  van 

diensten en informatie over het alledaagse leven en de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest:  huisvesting,  cultuur,  toerisme, mobiliteit,  werk,  onderwijs,  fiscaliteit,  premies,  senioren,  milieu, 

gezondheid... 

Het  beheer  van  de  portaalsite  is  in  handen  van  het  Centrum  voor  Informatica  voor  het  Brusselse 

Gewest, dat instaat voor de dagelijkse updates, in samenwerking met onder meer het Ministerie van het  
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG) en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brand-bestrijding en 

Dringende Medische Hulp (DBDMH). 

Wat is een ‘toegankelijke website’?

Een website toegankelijk maken voor slechtzienden en blinden, het lijkt misschien een vreemd idee. En 

toch: in tegenstelling tot andere media kan een website zo ontworpen worden dat hij toegankelijk is 

voor alle gebruikers, dus ook voor mensen met een zintuiglijke handicap (slechtziend, doof), een fysieke 

handicap of zelfs epilepsie. 

Het  is  de  taak  van  de overheid  om daarin  een voortrekkersrol  te  spelen,  net  zoals  ze  openbare 

gebouwen toegankelijk moet maken voor rolstoelgebruikers. Op het Internet kunnen de redacteurs, 

grafici en programmeurs hun websites toegankelijk maken, net zoals een architect dat doet bij  het  

tekenen van de bouwplannen.

• Websiteontwerpers moeten toegankelijkheid daarbij interpreteren in de brede betekenis: niet 

alleen  de  algemene  structuur  van  de  site,  maar  ook  de  teksten,  de  foto’s,  de  links,  de 

documenten, de paginagebonden functies...

Een voorbeeld: een foto kan uiteraard niet zichtbaar worden gemaakt voor een blinde, maar 

door  een  beschrijving  van  de  foto  op  de  pagina  te  plaatsen  (in  vaktermen  ‘alt-tekst’ 

genoemd) kan die blinde op zijn manier toch de informatie op die foto verwerken.

• Gebruikers kunnen hun handicap compenseren met specifieke software of tools zoals:

◦ een schermuitleesprogramma, waarbij  een spraaksynthesizer  alle inhoud op het  scherm 

omzet in spraak

◦ alternatieve toetsenborden, loepen of een brailleleesregel.

Meer informatie over webtoegankelijkheid vindt u op www.anysurfer.be.
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