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3. Toegankelijk, begrijpelijk en voor íedereen
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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 
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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



Waarom zijn digibetisme bestrijden en
digitale vaardigheden vergroten niet genoeg?

we verbeteren op twee fronten:

▪ de digitale vaardigheid van mensen

▪ de mensvaardigheid van digitale systemen

Enkel digitale vaardigheden vergroten is niet afdoende. Veel mensen 

met een functiebeperking hebben zelfs bovengemiddelde digitale 

vaardigheden. Echter, de kwaliteit van webinterfaces vormt voor hen 

vaak een belemmering om een website succesvol te kunnen gebruiken.



Dit soort problemen kom je 
ook tegen op websites...



...en dit soort ‘oplossingen’ 
worden dan soms bedacht 



Het tijdelijk besluit 
digitale toegankelijkheid overheid

▪ bedoeld om de toegankelijkheid te borgen voor 

mensen met een functiebeperking

▪ 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



Wat te doen 
als het niet meteen 100% lukt?

▪ onderzoek wat te verbeteren

▪ onderzoek hoe te verbeteren

▪ plan de verbetering

▪ voer de verbetering uit

▪ controleer of ook echt sprake is van verbetering



Wat te doen 
als het niet meteen 100% lukt?

▪ wat/hoe verbeteren

▪ plan

▪ voer uit

▪ controleer



Het model: oud vs. nieuw



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 is 

in voorbereiding

Kenmerken van de Nederlandse conceptversie:

▪ 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 de NL 

modeltoegankelijkheids-

verklaring

▪ is nog in ontwikkeling

▪ 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)



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



Waar moet je mee beginnen?

▪ Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn, artikel 4

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.



Dank voor uw aandacht

Vragen?

Raph de Rooij

E raph.rooij@minbzk.nl 

M 06-21160652
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Iedereen moet kunnen meedoen



samenhangende aanpak digitale inclusie



Raph de Rooij, team digitale inclusie

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ICTU Café, 19 maart 2019






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/






3. 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








Waarom zijn digibetisme bestrijden en digitale vaardigheden vergroten niet genoeg?



we verbeteren op twee fronten:


		de digitale vaardigheid van mensen

		de mensvaardigheid van digitale systemen





Enkel digitale vaardigheden vergroten is niet afdoende. Veel mensen met een functiebeperking hebben zelfs bovengemiddelde digitale vaardigheden. Echter, de kwaliteit van webinterfaces vormt voor hen vaak een belemmering om een website succesvol te kunnen gebruiken.






Dit soort problemen kom je ook tegen op websites...



[Foto van een bord dat aan een muur is bevestigd. Op het bord staat het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS), in het Nederlands ook bekend onder de naam rolstoelsymbool, met daarnaast de afkorting WC en een trap met een pijl die naar beneden wijst.]






...en dit soort 'oplossingen' worden dan soms bedacht



[Foto van een heel brede rolstoel, voorzien van rupsbanden, die geschikt is om een trap af te dalen]






Het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid



		bedoeld om de toegankelijkheid te borgen voor mensen met een functiebeperking

		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






Wat te doen als het niet meteen 100% lukt?



		onderzoek wat te verbeteren

		onderzoek hoe te verbeteren

		plan de verbetering

		voer de verbetering uit

		controleer of ook echt sprake is van verbetering








Wat te doen als het niet meteen 100% lukt? (2)



		wat/hoe verbeteren

		plan

		voer uit

		controleer





[Naast de tekst wordt een figuur getoond van een rond voorwerp 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 'Borgen' voorkomt dat het voorwerp van het hellend vlak kan rollen. Op het hellend vlak staat de tekst 'Continue verbetering' en ligt een pijl die naar boven wijst; de enige richting waarheen het ronde voorwerp kan bewegen. Het ronde voorwerp is een zogenoemde kwaliteitscirkel van Deming.]



Zie verder:

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






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






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 is in voorbereiding





Kenmerken van de Nederlandse conceptversie:



		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 de NL modeltoegankelijkheids-verklaring

		is nog in ontwikkeling

		doel: harmonisatie





[Schermafdruk van het prototype van de invulassistent.

Weergegeven tekst:

[adresregel] https://www.digitoegankelijk.nl/invulassistent/

[navigatie] DigiToegankelijk > Invulassistent >

[kop niveau 1] Toegankelijkheidsverklaring

Formulier toegankelijkheidsverklaring

Stap 1 van 9 - indiener en contactgegevens

Voortgangindicator: 11%

[kop niveau 2] Introductie

Deze invulassistent is bedoeld om over een website een verklaring op te stellen die voldoet aan eisen uit de (nog vast te stellen) Nederlandse modeltoegankelijkheidsverklaring.

Voor het invullen heeft u de volgende informatie nodig:

1. alle domeinen die deel uitmaken van de website

2. links naar toegankelijkheidsrapportages (indien beschikbaar)

3. ...

[kop niveau 2] Vul hier eerst uw naam en contactgegevens in

De gegevens die u hier invult worden niet opgenomen in de toegankelijkheidsverklaring.

]






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






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





Zie verder:

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






Waar moet je mee beginnen?



		Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn, artikel 4



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.





Zie verder:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016L2102#d1e800-1-1






Dank voor uw aandacht



Vragen?



Raph de Rooij

E raph.rooij@minbzk.nl

M 06-21160652





