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Programma Digitale toegankelijkheid
Introductie - Jules
Digitoegankelijk - Kristian
Toegankelijkheid in Nederland - Jules



Over Jules
ZZP'er (200 OK)
Stichting Accessibility (deeltijd)

Adviseur, tester, bouwert, trainer  
digitale toegankelijkheid



Gebruiker Centraal  
kent 5 ontwerpprincipes
Eerste principe:

"Ontwerp vanuit de behoefte en context van mensen, niet
vanuit de techniek of je organisatie."



Usability

effectief
efficiency
tevredenheid



Digitale toegankelijkheid

4 principes die ervan uit gaan dat mensen met een beperking
het web kunnen:
waarnemen
bedienen
begrijpen
via elk platform gebruiken



3 zintuigen voor het web

horen
zien
voelen



Usability vs Accessibility

een bruikbare site is niet altijd toegankelijk
een toegankelijke site is niet altijd bruikbaar



Vraag

Zijn er hier mensen die wel eens in een omgeving zijn waar ze
niet kunnen verstaan wat er gezegd wordt?





Vraag

Wie kijkt er wel eens buiten op zijn tablet of mobieltje en heeft
dan moeite met het lezen van de tekst vanwege bijvoorbeeld de
zon?





Vraag

Zit hier wel eens iemand op een computer te werken op een
lastige werkplek? (bijvoorbeeld trein)





Beperking?

Tijdelijke beperking van een zintuig.



Vraag

Wie zijn hier betrokken bij de bouw of het beheer van een
toegankelijke website?



Wie van de mensen heeft in zijn omgeving te maken met
websites waarbij rekening gehouden moet worden met (oude
versies van) Internet Explorer?



Wie komt ermee weg als de website niet goed werkt in Internet
Explorer?



Wie heeft er mee gemaakt dat andere zaken voorrang kregen
op toegankelijkheid van de website?



Internet Explorer vs Toegankelijkheid

IE-gebruik in Nederland nu: 12%
Mensen met een beperking: 25%



Webrichtlijnen

☆ 2006  † 2016



Presentatie Kristian Mul

...



Terug naar Jules
...



Vraag van organisaties

Moeten wij ook voldoen?
Is er wet- of regelgeving?
Wat zijn de consequenties?



Grondwet, Artikel 1
Uitgewerkt in wetten en regels, waaronder:
Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWBG)
Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische
Ziekte (WGBH/CZ)



WGBH/CZ Artikel 1

Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn
eigen mogelijkheden autonoom te zijn.



WGBH/CZ Artikel 2

... gehouden is naar gelang de behoefte doeltreffende
aanpassingen te verrichten, tenzij deze voor hem een
onevenredige belasting vormen.



VN-verdrag
Geratificeerd op 14 juli 2016



Doel VN-verdrag

Gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking in
de maatschappij



Enkele verplichtingen VN-verdrag

Regels en beleid aanpassen indien nodig.
Noodzaak tot aanpassen goederen en diensten minimaliseren.
Verschaffen van toegankelijke informatie.



Implementatieplan VN-verdrag

1. WGBH/CZ: Uitbreiding naar goederen en diensten (per 1-1-
2017) ✔

2. Kieswet: Tenminste 25% van stemlokalen in gemeente
toegankelijk ✔



Europese Toegankelijkheidsakte
EU-voorstel: European Accessibility Act
In wetgeving onderbrengen



Europese Toegankelijkheidsakte (2)

Toegankelijkheid van producten en diensten die mensen met
een handicap in staat stellen volledig te participeren in de
samenleving.



Europese Toegankelijkheidsakte analyseert (1)

Computers en besturingssystemen;
Digitale tv-diensten en -apparatuur;
Telefoniediensten en gerelateerde eindapparatuur;
Elektronische boeken;
Elektronische handel: webwinkels;
meer ›



Europese Toegankelijkheidsakte analyseert (2)

Zelfbedieningsapparaten zoals geldautomaten,
kaartautomaten en incheckautomaten;
Bankdiensten (digitaal en fysiek);
Personenvervoer (lucht, rail, weg, water) (digitaal en fysiek)
Horeca (digitaal en fysiek).



Status Europese Toegankelijkheidsakte

EU werkt aan tekstvoorstellen.  
(Min. VWS, kamerbrief 14-11-2016)
NL voert hier een impactanalyse uit.



Europese richtlijn toegankelijkheid
overheidswebsites
(EU Directive)  
Hier heeft Kristian alles over verteld
→  →  →



(Bestuurlijk) risico



Zaak kan worden voorgelegd

1. College van de Rechten van de Mens
2. Rechtbank



Wie moet zich hieraan houden?

1. Onder Europese afspraken specifieke organisaties
2. Maar feitelijk: Iedereen



Zijn er consequenties?

Er zijn in Nederland nog geen voorbeelden van zaken.



Status toegankelijkheid
Volgens Jules



Overheden

Lopen voor
Focus was op hoofdwebsite/hoofdtaak
Nu doorpakken naar andere sites



Veel activiteit waarneembaar

Luchtvaartmaatschappijen (Section 508)
Banken
Openbaar vervoer
Hoger onderwijs



Waar mag wel meer gebeuren?

Zorg
Musea?
Webshops
Primair en voortgezet onderwijs
Publieke omroep
en meer



Tips tot toegankelijkheid

Toegankelijkheid is geen checklist
Neem het vanaf de start mee
Borg het in de organisatie
Zowel top-down als bottom-up
Inzet van leverancier en opdrachtgever
Meerjarenplan
Zet de Gebruiker Centraal



Vragen?
Jules Ernst:

Kristian Mul: 

Webrichtlijnen

Webredactie en de Webrichtlijnen

 
        Inclusive Design & Accessibility

JulezRulez
digitoegankelijk@logius.nl

www.meetup.com

http://twitter.com/julezrulez
mailto:digitoegankelijk@logius.nl
https://www.meetup.com/Inclusive-Design-Accessibility/



