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Eens rustig oefenen met pinnen
Er wordt al heel erg veel gepind. In 2011 bijna 2,3 miljard keer. Toch wordt er nog veel vaker
contant betaald. Zo rond de 4 miljard keer. Zelfs in supermarkten betalen nog zes van de tien
klanten contant. Dat komt deels doordat sommige klantgroepen moeite hebben met pinnen.
Bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking. Deze mensen krijgen drie dagen lang de
gelegenheid eens rustig te oefenen met pinnen. Dit gebeurt op de ZIEZO beurs, de beurs
voor iedereen die persoonlijk of beroepsmatig te maken heeft met mensen met een visuele
beperking. De beurs wordt gehouden van 12 tot en met 14 april in Expo Houten.
Op de stand van Viziris, de netwerkorganisatie van en voor mensen met een visuele beperking,
staan drie betaalautomaten die veel in winkels en horecazaken gebruikt worden. Bezoekers
kunnen daar op hun gemak oefenen met pinnen. Ook kunnen bezoekers bij medewerkers van
Viziris en van de Betaalvereniging Nederland terecht voor al hun vragen over pinnen.
Er wordt op steeds meer plaatsen en steeds vaker gepind. Pinnen draagt bij aan een veiligere
omgeving. Minder contant geld maakt een zaak immers minder aantrekkelijk voor overvallers.
Bovendien biedt het veel gemak aan zowel consumenten als ondernemers. Maar pinnen is niet
voor iedereen even makkelijk. Voor mensen met een visuele beperking is pinnen nog vaak een
uitdaging.
De pinnen-presentatie op de ZIEZO beurs - op de EXPO in Houten - is gezamenlijk
georganiseerd door Viziris, Betaalvereniging Nederland en de Stichting Bevorderen Efficiënt
Betalen met als doel mensen met een visuele beperking gewoon mee te laten draaien in het
normale maatschappelijke verkeer. De organisaties werken ook door andere projecten aan dit
doel. Zo is er een onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van betaalautomaten dat
heeft geleid tot aanbevelingen voor betaalautomaatleveranciers en ondernemers. Ook is
getest in hoeverre het plaatsen van een automaat op een flexibele arm die kan worden
gedraaid en/of gekanteld soulaas biedt voor de beoogde doelgroep. Dit blijkt wel degelijk het
geval. Vandaar dat nu aan bijvoorbeeld ondernemers in de supermarktbranche wordt
aanbevolen om een van hun kassa’s uit te rusten met zo’n ‘arm’. Meer informatie hierover
kunt u lezen op http://www.efficientbetalen.nl.
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