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Deel 1

Beleid



NL DIGIbeter - kabinetsplan van juli 2018
Agenda digitale overheid



3. Toegankelijk, begrijpelijk en voor íedereen

https://www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter/


tussen 2,5 en 4 miljoen    
mensen hebben 

moeite met digitale
apparaten

ondernemers
en burgers

hebben 
moeite

1,2 miljoen mensen  
hebben nog 

nooit internet 
gebruikt www

Toegankelijke en begrijpelijke

digitale overheid

websites en mobiele apps   
moeten geschikt zijn 
voor iedereen

Iedereen moet kunnen meedoen
Samenhangende aanpak digitale inclusie

Digitale vaardigheden
en zelfredzaamheid

om iedereen te kunnen 
helpen moet de hele 
samenleving zijn best doen

Vergroten 
digitaal bewustzijn

digitalisering geeft kansen 
maar ook risico’s

Publiek private 
samenwerking

overheden, bedrijven en andere 
organisaties moeten samenwerken



Toegankelijke en begrijpelijke
digitale overheid

we voorkomen dat
mensen zonder
digitaal apparaat 
informatie missen

taalambassadeurs
helpen ons 
begrijpelijke taal te gebruiken

overheidsorganisaties
moeten (digitale) 
diensten geschikt
maken voor iedereen

we zorgen voor 
goed werkende
websites en apps



Digitale diensten 
geschikt maken voor íedereen

context:

▪ Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

▪ Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn 2016/2102

▪ VN-verdrag handicap

is gebaseerd op de

refereert aan het



Het tijdelijk besluit 
digitale toegankelijkheid overheid

▪ bedoeld om de toegankelijkheid te borgen voor 
mensen met een functiebeperking

▪ Tweeledige verplichting voor overheidsinstanties:
1. online content toegankelijk(er) maken
2. verantwoorden via toegankelijkheidsverklaring

▪ invoering in 3 fases, de laatste fase is in 2021



Online content 
toegankelijk(er) maken

▪ op basis van Europese norm EN 301 549
(= WCAG 2.1 niveau AA)

▪ wat te doen als het niet meteen 100% lukt?

▪ Webtoegankelijkheid is niet enkel een technisch 
vraagstuk, maar ook een organisatorische kwestie



Het achterliggende model: oud vs. nieuw



Deel 2

Maatregelen nemen



Wat is de betekenis van 
digitale toegankelijkheid?

dat digitale informatie en diensten net zo goed 
bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking 
als voor mensen zonder een functiebeperking
digitale informatie en diensten: 
• websites
• in- en extranetten
• apps
• digitale documenten



Wanneer is sprake van een functiebeperking
in het digitale domein?

als je niet – of niet goed – in staat bent tot het: 
▪ waarnemen van digitale informatie en diensten

bijvoorbeeld vanwege een visuele of auditieve beperking

▪ bedienen van digitale apparaten en software
bijvoorbeeld vanwege een motorische of andere fysieke beperking

▪ begrijpen van digitale informatie en diensten
bijvoorbeeld vanwege leesproblemen of een cognitieve beperking 



Is digitale toegankelijkheid niet heel veel werk 
voor een klein groepje mensen?

▪ integendeel, de groep is veel groter dan je denkt
▪ iedereen heeft te maken met functiebeperkingen
▪ gelukkig zijn die voor de meesten van ons tijdelijk
▪ maar permanent voor miljoenen(!) mensen
Bovendien: als je het de eerste keer meteen goed 
aanpakt dan is het niet veel (meer)werk



Bruggetje:
het de eerste keer meteen goed aanpakken

Hoe doe je dat?



Denk in termen van
noodzakelijke maatregelen nemen

Artikel 4 van Europese Richtlijn 2016/2102

Toegankelijkheidseisen voor websites en mobiele applicaties

De lidstaten zorgen ervoor dat overheidsinstanties 
de noodzakelijke maatregelen nemen om hun 
websites en mobiele applicaties toegankelijker te 
maken door ze waarneembaar, bedienbaar, 
begrijpelijk en robuust te maken.

noodzakelijke maatregelen nemen



De noodzakelijke maatregelen nemen

met aanvankelijk als doel:
▪ toegankelijkheidsissues te (kunnen) vinden

om vervolgens:
▪ toegankelijkheidsissues te (kunnen) herstellen

en uiteindelijk:
▪ toegankelijkheidsissues te (kunnen) voorkomen



Stap voor stap verbeteren…

▪ onderzoek wat te verbeteren

▪ onderzoek hoe te verbeteren

▪ plan de verbetering
▪ voer de verbetering uit

▪ controleer of ook echt sprake is van verbetering



▪ wat/hoe verbeteren

▪ plan

▪ voer uit

▪ controleer

…en blijven herhalen



Voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van:
▪ webredactie, documentproductie, vormgeving, 

huisstijlcoördinatie, communicatieadvies,
ict-advies, ontwikkeling, testen, dienstverlening, 
inkoop, opleiding en training, personeelszaken, 
juridische zaken, beleid, compliance management 
en bestuur

Uiteenlopende rollen, taken en 
verantwoordelijkheden



“Voor digitale toegankelijkheid is de hele organisatie nodig. Maar wat moet 

jij doen om te zorgen dat digitale informatie en diensten ook toegankelijk 
zijn voor mensen met een functiebeperking? 

Deze publicatie bevat tips en praktische handvatten voor twaalf functies in 
de organisatie. Het zijn tips om grip te krijgen en te voldoen aan de 
wettelijke eisen. 

De beschreven tips zijn niet de enige voorgeschreven of een volledige 
methode voor jouw organisatie om aan wetgeving de voldoen. Maar hiermee 
kun je in ieder geval succesvol aan de slag. Laat je inspireren en zet de 
stappen waarmee jouw organisatie grip krijgt op digitale toegankelijkheid.”

Binnenkort beschikbaar: de publicatie
Grip op digitale toegankelijkheid



De vijf succesfactoren van Eric Velleman
promotieonderzoek, 12-2018

▪ ontwikkelen van bewustwording en kennis

▪ betrokkenheid van het (top)management

▪ aanpassen van de organisatorische structuur

▪ monitoring en rapportage

▪ toepassen van informatiesystemen



Deel 3

Verantwoorden



Verantwoorden via een openbare
toegankelijkheidsverklaring

▪ publicatieplicht (gefaseerd: 09-2019, 09-2020, 06-2021)

▪ geeft inzicht in de stand van de toegankelijkheid 
en de verbeterplannen van overheidsinstanties

▪ deze manier van verantwoorden biedt ruimte om 
de toegankelijkheid planmatig te verbeteren



Europese modeltoegankelijkheidsverklaring

▪ Nederlandse versie op 
basis van het model

Kenmerken van de Nederlandse versie:

▪ een toegankelijkheidsverklaring per site/app is mogelijk

▪ bij toegankelijkheidsclaims moet ondersteunend bewijs 
worden meegeleverd

▪ ‘gezien en akkoord’ door bestuurder of manager

▪ ‘voldoet gedeeltelijk’ = ‘in control’

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018D1523


Invulassistent
toegankelijkheidsverklaring

▪ op basis van het 
Nederlandse model

▪ status: publieke beta

▪ doel: harmonisatie



Monitoring, toezicht en handhaving

▪ staat niet in het Tijdelijk besluit digitale 
toegankelijkheid overheid, want dat is een AMvB

▪ wordt geadresseerd in (het ontwerp van) de
wet digitale overheid

▪ op basis van interbestuurlijk toezicht

(wet revitalisering generiek toezicht)



Dank voor uw aandacht

Vragen?

voor meer informatie: www.digitoegankelijk.nl 
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Deel 1:
Beleid



NL DIGIbeter - kabinetsplan van juli 2018



Agenda digitale overheid



[Getoond worden de 5 hoofdpunten van het kabinetsplan]



		We investeren in innovatie

		Beschermen van grondrechten en publieke waarden

		Toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen

		Onze dienstverlening maken we persoonlijker

		Klaar voor de toekomst





Zie verder:

https://www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter/






Toegankelijk, begrijpelijk en voor íedereen



Beschrijving: Een planning wordt getoond waarin de actuele stand van zaken van de actielijnen uit de Agenda Digitale Overheid te volgen zijn.



Getoond worden:



		Samenhangende aanpak voor digitale inclusie.

Status: afgerond Q4 2018.

Opgeleverd: Kamerbrief digitale inclusie: iedereen moet kunnen meedoen.

		Wettelijk verplicht stellen Europese richtlijnen over (digitale) toegankelijkheid en inrichten toezicht daarop.

Status: wordt gedurende deze kabinetsperiode uitgevoerd.

Opgeleverd: Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

		Overheidsbreed maken we gebruik van de principes van 'Gebruiker Centraal'.

Status: gestart in 2018.





Zie verder:

https://www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter/planning-agenda-digitale-overheid/#toegankelijk






Iedereen moet kunnen meedoen



Samenhangende aanpak digitale inclusie



[De kenmerken van de aanpak worden met tekst weergegeven, ondersteund met tekeningen]



		1,2 miljoen mensen hebben nog nooit internet gebruikt

		ondernemers en burgers hebben moeite

		tussen 2,5 en 4 miljoen mensen hebben moeite met digitale apparaten





[De vier hoofddoelen worden onder elkaar weergegeven, met daarbij een korte uitleg en een tekening]



		Toegankelijke en begrijpelijke digitale overheid

		websites en mobiele apps moeten geschikt zijn voor iedereen

		Digitale vaardigheden en zelfredzaamheid

		om iedereen te kunnen helpen moet de hele samenleving zijn best doen

		Vergroten digitaal bewustzijn

		digitalisering geeft kansen maar ook risico's

		Publiek private samenwerking

		overheden, bedrijven en andere organisaties moeten samenwerken





[Het hoofddoel Toegankelijke en begrijpelijke digitale overheid is rood omcirkeld]



Zie verder:

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/toegankelijkheid/kamerbrief-digitale-inclusie/






Toegankelijke en begrijpelijke digitale overheid (hoofddoel 1)



[Een aantal onderdelen van hoofddoel 1 wordt met tekst weergegeven, ondersteund met tekeningen]



		we voorkomen dat mensen zonder digitaal apparaat informatie missen

		Taalambassadeurs helpen ons begrijpelijke taal te gebruiken

		overheidsorganisaties moeten (digitale) diensten geschikt maken voor iedereen

		we zorgen voor goed werkende websites en apps





Zie verder:

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/toegankelijkheid/kamerbrief-digitale-inclusie/digitale-diensten-voor-iedereen-makkelijker-maken/






Digitale diensten geschikt maken voor íedereen



context:



		Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid





is gebaseerd op



		Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn 2016/2102





refereert aan



		VN-verdrag handicap





Zie verder:


		https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102

		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html

		https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2








Het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid



		bedoeld om de toegankelijkheid te borgen voor mensen met een functiebeperking

		Tweeledige verplichting voor overheidsinstanties:
		online content toegankelijk(er) maken

		verantwoorden via toegankelijkheidsverklaring





		invoering in 3 fases, de laatste fase is in 2021





Zie verder:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html






Online content toegankelijk(er) maken



		op basis van Europese norm EN 301 549

(= WCAG 2.1 niveau AA)

		wat te doen als het niet meteen 100% lukt?

		Webtoegankelijkheid is niet enkel een technisch vraagstuk, maar ook een organisatorische kwestie





Zie verder:

https://nl.wikipedia.org/wiki/EN_301_549#Externe_links






Het model: oud vs. nieuw



[Een infographic wordt getoond die twee grafieken bevat:



De linker grafiek geeft de inmiddels achterhaalde praktijk weer, die enkel is gericht op het einddoel, voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

De rechter grafiek geeft de nieuwe aanpak weer, die gericht is op de prestatie richting het einddoel, ook in dit geval is dat voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

In beide gevallen is het uiteindelijke doel is de toegankelijkheid van online informatie en diensten van een organisatie, op een conformiteitsniveau waarnaar wordt verwezen in het toegankelijkheidsbeleid.




Titel van de linker grafiek: Oud: focus op het einddoel

In de linker grafiek is het eerste object het beleid dat is gebaseerd op conformiteit aan de toegankelijkheidsstandaard.

Het beleid heeft betrekking op het tweede object in de grafiek: de online informatie en dienstverlening van de organisatie.

Dit wordt het materiële object genoemd.

Organisatorische belemmeringen zijn van invloed op het materiële object.

Toetsen op conformiteit met de toegankelijkheidsstandaard levert de input voor beleidsevaluatie.

Organisatorische belemmeringen zijn niet beeld bij de beleidsevaluatie.




Titel van de rechter grafiek: Nieuw: focus op prestatie richting het einddoel

In de rechter grafiek is het eerste object het beleid dat is gebaseerd op het borgen van de toegankelijkheid met behulp van de toegankelijkheidsstandaard.

Het beleid heeft betrekking op het tweede object in de grafiek: de besluiten en acties aangaande webtoegankelijkheid. Dit is wordt het beleidsobject genoemd.

Het beleidsobject heeft betrekking op de online informatie en de dienstverlening van de organisatie (= het materiële object.

Organisatorische belemmeringen zijn van invloed op het materiële object.




Toetsen op conformiteit met de toegankelijkheidsstandaard levert input voor het beleidsobject: besluiten en acties die zijn gericht op reparatie van het materiële object.

Organisatorische belemmeringen leveren input voor het beleidsobject: besluiten en acties die zijn gericht op het wegnemen van de belemmeringen.

Auditing van het beleidsobject levert input voor beleidsevaluatie.




Voorbeelden van organisatorische belemmeringen zijn: inkoop, padafhankelijkheid, kennis, vaardigheden, tools, prioriteit, budget, aanpassingskosten, interne complexiteit, leverancierafhankelijkheid, contracten, enz.]




Zie verder:

https://30x.eu/ewa-intro-nl






Deel 2:
Maatregelen nemen



Wat is de betekenis van digitale toegankelijkheid?



dat digitale informatie en diensten net zo goed bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder een functiebeperking



digitale informatie en diensten:


		websites

		in- en extranetten

		apps

		digitale documenten








Wanneer is sprake van een functiebeperking (in het digitale domein)?



als je niet – of niet goed – in staat bent tot het:



		waarnemen van digitale informatie en diensten
bijvoorbeeld vanwege een visuele of auditieve beperking

		bedienen van digitale apparaten en software
bijvoorbeeld vanwege een motorische of andere fysieke beperking

		begrijpen van digitale informatie en diensten
bijvoorbeeld vanwege leesproblemen of een cognitieve beperking








Is digitale toegankelijkheid niet heel veel werk voor een klein groepje mensen?



		integendeel, de groep is veel groter dan je denkt

		iedereen heeft te maken met functiebeperkingen

		gelukkig zijn die voor de meesten van ons tijdelijk

		maar permanent voor miljoenen(!) mensen




Bovendien: als je het de eerste keer meteen goed aanpakt dan is het niet veel (meer)werk






Bruggetje: het de eerste keer meteen goed aanpakken



Hoe doe je dat?






Denk in termen van noodzakelijke maatregelen nemen



Artikel 4 van Europese Richtlijn 2016/2102

Toegankelijkheidseisen voor websites en mobiele applicaties



De lidstaten zorgen ervoor dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken door ze waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust te maken.



Bron:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102#d1e800-1-1






De noodzakelijke maatregelen nemen



met aanvankelijk als doel:


		toegankelijkheidsissues te (kunnen) vinden




om vervolgens:


		toegankelijkheidsissues te (kunnen) herstellen




en uiteindelijk:


		toegankelijkheidsissues te (kunnen) voorkomen








Stap voor stap verbeteren...



		onderzoek wat te verbeteren

		onderzoek hoe te verbeteren

		plan de verbetering

		voer de verbetering uit

		controleer of ook echt sprake is van verbetering








...en blijven herhalen



		wat/hoe verbeteren

		plan

		voer uit

		controleer





[Naast de tekst wordt een figuur getoond van twee identieke ronde voorwerpen op een hellend vlak. Het voorwerp is onderverdeeld in vier vlakken met daarop de woorden ‘ACT’, ‘PLAN’, ‘DO’ en ‘CHECK’. Een spie met daarop de tekst ‘Standaard’ voorkomt dat het voorwerp van het hellend vlak kan rollen. Een pijl wijst naar boven, met de tekst ‘Continue verbetering – management ondersteuning’. Een tweede pijl naar beneden met de tekst ‘Natuurlijk proces – macht der gewoonte’. De figuur heeft een horizontale as met label ‘Tijd’ en een verticale as met label ‘Kwaliteit’. Het ronde voorwerp is een zogenoemde kwaliteitscirkel van Deming.]



Zie verder:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitscirkel_van_Deming






Uiteenlopende rollen, taken en verantwoordelijkheden



Voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van:


		webredactie, documentproductie, vormgeving, huisstijlcoördinatie, communicatieadvies,ict-advies, ontwikkeling, testen, dienstverlening, inkoop, opleiding en training, personeelszaken, juridische zaken, beleid, compliance management en bestuur








Binnenkort beschikbaar: de publicatie Grip op digitale toegankelijkheid



“Voor digitale toegankelijkheid is de hele organisatie nodig. Maar wat moet jij doen om te zorgen dat digitale informatie en diensten ook toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking? 



Deze publicatie bevat tips en praktische handvatten voor twaalf functies in de organisatie. Het zijn tips om grip te krijgen en te voldoen aan de wettelijke eisen. 



De beschreven tips zijn niet de enige voorgeschreven of een volledige methode voor jouw organisatie om aan wetgeving de voldoen. Maar hiermee kun je in ieder geval succesvol aan de slag. Laat je inspireren en zet de stappen waarmee jouw organisatie grip krijgt op digitale toegankelijkheid.”







De vijf succesfactoren van Eric Velleman



promotieonderzoek, 12-2018



		ontwikkelen van bewustwording en kennis

		betrokkenheid van het (top)management

		aanpassen van de organisatorische structuur

		monitoring en rapportage

		toepassen van informatiesystemen





[Op de dia wordt tevens de omslag getoond van het proefschrift. De tekst op de omslag: The implementation of web accessibility standards by Dutch municipalities: Factors of resistance and support. Eric Martin Velleman. De achtergrond is een schilderij met computercomponenten, die zodanig zijn gearrangeerd dat het op een stadslandschap lijkt.]



Zie verder:

https://www.accessibility.nl/nieuws/2018/12/promotieonderzoek-eric-velleman






Deel 3:
Verantwoorden



Verantwoorden via een openbare toegankelijkheidsverklaring



		publicatieplicht (gefaseerd: 09-2019, 09-2020, 06-2021)

		geeft inzicht in de stand van de toegankelijkheid en de verbeterplannen van overheidsinstanties

		deze manier van verantwoorden biedt ruimte om de toegankelijkheid planmatig te verbeteren








Europese modeltoegankelijkheidsverklaring



		Nederlandse versie op basis van het model/li>






Kenmerken van de Nederlandse versie:



		een toegankelijkheidsverklaring per site/app is mogelijk

		bij toegankelijkheidsclaims moet ondersteunend bewijs worden meegeleverd

		'gezien en akkoord' door bestuurder of manager

		'voldoet gedeeltelijk' = 'in control'





[Schermafdruk van de webpagina van de Europese modeltoegankelijkheidsverklaring. Bezoek onderstaande link voor de tekst die in de schermafdruk wordt weergegeven.]



Zie verder:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32018D1523






Invulassistent toegankelijkheidsverklaring



		op basis van het Nederlandse model

		status: publieke beta

		doel: harmonisatie





[Schermafdruk van het prototype van de invulassistent.

Weergegeven tekst:

[adresregel] https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/



[navigatie] Home > Mijn verklaringen > Verklaring bewerken



[kop niveau 1] Toegankelijkheidsverklaring stap 5 van 10: Afwijkingen

* Aanduiding van verplicht veld



[Balk met cijfers 1 tot en met 10. De cijfers 1 tot en met 4 zijn vervangen door een ‘check’; cijfer 5 heeft een andere (groene) achtergrond]



[Vraag] Zijn afwijkingen op de toegankelijkheidsnorm geconstateerd? *

[knop met vraagteken: toelichting op de vraag] ? 

Keuzeoptie 1: ja

Keuzeoptie 2: nee (geselecteerd)

[Vraag] Zijn er niet-technische redenen waardoor (nog) niet aan de eisen kan worden voldaan? *

[knop met vraagteken: toelichting op de vraag] ? 

Keuzeoptie 1: ja

Keuzeoptie 2: nee (geselecteerd)



[Formulierknoppen]  Vorige  |  Volgende




Zie verder:

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/






Monitoring, toezicht en handhaving



		staat niet in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, want het besluit is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

(dit onderwerp moet bij wet worden geregeld)

		wordt geadresseerd in (het ontwerp van) de wet digitale overheid

		op basis van interbestuurlijk toezicht (wet revitalisering generiek toezicht)





Zie verder:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-3.html#d17e719

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34972-2.html#d17e925






Dank voor uw aandacht



Vragen?



voor meer informatie: www.digitoegankelijk.nl





