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Even voorstellen… 

Erwin Koster – Productmanager DigiD, Logius 

Mijn werk: 
1. Verbeteren van de toepassing DigiD 
2. Nadruk op burgerondersteuning 

Logius is onderdeel 
van het ministerie 

van BZK 



Is inclusie een illusie? 

Wat betekent inclusie in deze presentatie? 

Inclusie betekent de insluiting in de 
samenleving van achtergestelde groepen op 
basis van gelijkwaardige rechten en plichten.  

“Iedereen moet mee 
kunnen doen” 



VN verdrag inzake rechten personen met een handicap 

14 april geratificeerd door eerste kamer 

VN-verdrag is een opsomming van rechten 
van personen en verplichtingen van 
verdragsstaten. Van toegankelijkheid van 
gebouwen tot IT-voorzieningen 

Politieke 
aandacht voor 
dit onderwerp 



VN-verdrag  EU-richtlijn Webaccessability Directive 

26 oktober goedgekeurd door EP 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9389-2016-REV-1/en/pdf 

Dit gaat over: websites en apps in de 
publieke sector, geldende standaarden en 
monitoring daarop 

Binnen 21 maanden 
vertaalt naar 

nationale wetgeving  



Basisprincipes van de webaccessability Directive 

4 basisprincipes: 

Principe Toelichting 

Perceivability 
(waarneembaar) 

Informatie and user interface moeten voor 
iedereen waarneembaar zijn 

Operability 
(bedienbaarheid) 

De user interface moet voor iedereen 
bedienbaar zijn 

Understandability 
(begrijpelijkheid) 

De informatie en verwerking moet 
begrijpelijk zijn 

Robustness 
(robuustheid) 

Content moet verschillende doelgroepen 
technische hulpmiddelen ondersteunen 



De doelgroep 



Aantal mensen met een beperking 

Cijfers op een rij: 

• 3,5 mln hebben een handicap 
• 2,5 mln hebben moeite met lezen en/schrijven 
• 350 duizend mensen zijn visueel beperkt 
• 142 duizend mensen zijn verst. beperkt (IQ < 70) 
• 2,2 mln zijn zwakbegaafd (IQ > 70 en < 85) 
• 20% NL’ers heeft motorische beperking 
• 14% NL’ers heeft een auditieve beperking 

Bron: CBS en VGN, 
afhankelijk van 

definities 



Belangenverenigingen gaan zich roeren 

Ervaring bij MijnOverheid 



Kortom: we moeten aan de slag… 

Inclusie is geen keuze… 



Kabinetsdoelstelling 

2017 – overheidsdienstverlening digitaal 

Vanaf 2017 moet elke Nederlandse burger 
en bedrijf digitaal zaken kunnen doen met de 
NL’se overheid 



www.digitaleoverheid.nl 



Digitale toegankelijkheid 

Onderzoek St. Accessability, begin nov. ‘16 

Volksvertegenwoordiging, gemeenten en 
rijksoverheid komen het best uit de test… 

Energiebedrijven, 
webwinkels en 

nieuwssites scoren 
het laagst… 

Check volledig onderzoek via www.accessability.nl 



Discussie 



Je kan natuurlijk wel zeggen dat ‘ie verdwijnt… 

Inclusie is een illusie, maar… 

dat ontslaat ons niet van onze morele plicht 
het maximale te doen voor mensen met een 
beperking 



DigiD 



Over DigiD… 

Authenticatiedienst van de NL’se overheid 

- 13,5 miljoen actieve accounts 
- Meer dan 250 miljoen authenticaties 2016 
- Ongeveer 600 diensten op aangesloten 

- 600 duizend calls callcenter 

Meeste vragen over: 
gebruikersnaam en 

wachtwoord 



DigiD en Inclusie… 

Burgers zonder DigiD? 

- Burger wil wel, maar mag van systeem niet 
- Burger wil wel, mag van proces niet 
- Burger mag wel, maar weet het niet 
- Burger mag wel, maar kan het niet 
- Burger mag wel, maar wil niet 

Schatting: zo’n 5-6 
miljoen DigiD’s  



Doelgroepen en Vangnetten 

Onze doelstelling… 

Ons doel: 
1. Helpen van digitaal kwetsbare en moeilijk 
bereikbare groepen 
2. Vangnetorganisaties ondersteunen bij de 
vervulling van hun rol 



Onze werkwijze… 

Contact zoeken en leren… 

Initiatieven: 
- Contact met vangnet-organisaties 
- Focus op  

- ouderen,  
- visueel beperkten en  
- laaggeletterden 

Inclusief: leren van 
anderen… 



Ontwikkelingen rondom vangnetten 

Aantal van onze activiteiten uitgelicht… 

-Pro-actieve informatie vangnetclubs 
-Pilot King, SVB en BD in 7 gemeenten 
-Workshops met laaggeletterden 
-Meer visualisatie 
-DigiD Oefenomgeving & Steffie 
-Veiliginternetten.nl 
-Burgerpanel   
-Ontwikkelen DigiD-toolkit 
-Nieuwe hulpkanalen (bv. webcare) 
- Samenwerking andere organisaties 



Noodzaak samenwerking… 

Het verlagen van één horde heeft niet zoveel zin… 



Eerstelijns ondersteuning DigiD 

Bieden van handelingsperspectief 

Vangnetoplossingen bieden aan eerstelijns-
bellers. Onderdeel van persona-strategie. 
 
Bv. Computerondersteuning, hulp bij 
aanvragen DigiD, oefenen, etc… 

Persona’s 
ontwikkeld 



Twee focusgroepen 



Lezen ook deze teksten, want die zijn mogelijk belangrijk 



“Wat betekent bijv? Waarom is de tekst is grijs?” 

Lezen alles, relevant of niet… 



Diverse belangengroepen 

Laaggeletterden-belangengroepen, oa. 

- Stichting Lezen en Schrijven 
- Stichting ABC 
 
Prominent rol Nederlandse bibliotheken via  
“Taal voor het leven” 



Basismeters.nl 



Visueel beperkten 

Oogvereniging 1/2 

“Leve MijnOverheid” 

Eindelijk geen 
brieven meer… 



Visueel beperkten 

Oogvereniging 2/2 

“Leve Apps” 

Apps zijn eenvoudiger van 
opzet; daardoor makkelijker te 

bedienen met spraak en 
vergroting 

Bediening vaak dmv ‘Dial’: een 
soort virtuele knop die je met je 

vingers kan bewegen… 



Logius zoekt verbinding Erwin Koster 
erwin.koster@logius.nl 


