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OVERHEID BURGER
INTERACTIE 
OVERHEID (DIENSTEN, 
SERVICE ETC).

KOSTEN€
€ 26 miljoen

HOE?
Gemiste inkomsten van

werkloze laaggeletterden

OORZAKEN
Onvoldoende 
vaardigheden

om een baan te vinden

KOSTEN€
€ 144 miljoen

HOE?
Gemiste

belastingopbrengsten

OORZAKEN
Lager belastbaar loon voor
laaggeletterde werkenden 
geen belastbaar loon voor
werkloze laaggeletterden

KOSTEN€
€ 76 miljoen

HOE?
• Werkloosheids-
• Arbeidsongeschiktheids-
• Bijstandsuitkeringen

OORZAKEN
Afstand tot de 
arbeidsmarkt vanwege
laaggeletterdheid



INCLUSIVE DESIGN

Inclusive Design wil er voor zorgen dat de volledige diversiteit van mensen optimaal 
gebruik kan maken van (digitale) informatie- en communicatiemiddelen 

Het is een ontwerpaanpak waarin ontwerpers en andere betrokkenen bij het ontwerpen van producten, 
diensten of omgevingen

rekening houden met diverse mogelijke beperkingen van gebruikers, in (digitale) vaardigheden of 
vanwege hun omstandigheden

gebruikers met diverse beperkingen in het gehele ontwerpproces betrekken. 



WAT IS HET NIET EN WEL?

NIET WEL
één ontwerp voor iedereen ontwerpen waar zo veel mogelijk gebruikers mee 

uit de voeten kunnen
één ontwerp per persoon ontwerpen met een mogelijkheid tot individuele 

aanpassingen
één ontwerp afgestemd op de minst 
vaardige

ontwerpen waarbij gebruikers met beperkingen 
niet uitgesloten worden

ontwerpen alleen voor mensen met 
beperkingen

ontwerpen waar een diversiteit aan gebruikers 
mee uit de voeten kan



VOOR WIE? 

Laaggeletterden

Ouderen

Anderstaligen

Licht verstandelijke beperking

Blinden

Dak- en thuislozen

Ingrijpende levensgebeurtenis

…



HOEZO BEPERKINGEN?

Omstandigheden
Kenmerken

Permanent Tijdelijk Situationeel

Fysiek

Cognitief

Psychosociaal

Persoonlijk

stoornis 
of 

beperking ingrijpende 
levens-

gebeurtenis

gebruiks
- situatie



INCLUSIVE DESIGN EN ANDERE AANPAKKEN

Ontwerpaanpakken waarbij de gebruiker centraal 
staat: 

betrekken van gebruikers tijdens het ontwerpproces 
(blauw). 

principes en richtlijnen waar het ontwerp (product of 
dienst) aan moet voldoen (rood). 

Inclusive Design (paars) gaat zowel over het proces als 
over het ontwerp, maar richt zich daarbij specifiek op de 
diversiteit van gebruikers. 

Accessibility en Universal design/Design 4 all doen dat 
ook, maar daar gaat het alleen over het ontwerp, niet het 
proces.



DUTCH INCLUSIVE DESIGN FOR IT (DID-IT)

Project in kader van TKI-regeling 

Publiek-private samenwerking over digitale overheidsdiensten

TNO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gebruiker centraal

Bedrijven: Sysqa, Lost Lemon, Keen Design 

Looptijd 1 jaar (Maart 2018-Maart 2019)



ONDERZOEKSVRAAG DID-IT

“Hoe kan de voorsprong van Nederland op het gebied van 
toegankelijkheid worden uitgebreid met user experience (UX) 
en inclusive design voor diverse (kwetsbare) doelgroepen, en 

hoe kunnen daarmee nationaal en internationaal kansen 
worden gecreëerd voor het Nederlandse bedrijfsleven?”



STAKEHOLDERS



BARRIERS DRIVERS
Stakeholders weten niet genoeg over de 
impact, mogelijkheden en moeite die het 
kost om inclusive design te implementeren 

Tijd en moeite om kwetsbare groepen te 
betrekken.

Beperkte verzameling voorbeelden en best 
practices om van te leren.

Ongebalanceerde verdeling van kosten-
baten tussen verschillende stakeholders. 

Helder inzicht en meer realistische 
inschatting van kosten-baten aspecten van 
inclusive design

Impact laten zien van inclusive design           
(Value On Investment, kostenbesparing).

Emotionele impact (“don’t tell but show”).

Opleiden van verschillende typen 
stakeholders (eg, designers, managers).



DOEL ‘INCLUSIE’ TOOLKIT

bewustwording over het belang van inclusive design vergroten 

ontwerpers praktisch ondersteunen bij inclusive design 

het delen van ervaringen met inclusive design stimuleren

NIET: meten of een toepassing inclusief genoeg is



GEWENSTE INHOUD

Accessibility richtlijnen

Ontwerp
(toepassingen)

Kennis over kwetsbare
doelgroepen

Met focus op kenmerken over de 
kwetsbare burger zoals cognitieve en
digivaardigheden, de taken bij gebruik
van overheids ICT en de omgeving
van gebruik.

Proces
(fase)

Design Patterns (voorbeeld ontwerpoplossingen)

Software Bouwblokken (voorbeeld code)

Best Practices 
(voorbeeld producten/diensten, o.a. uit de use cases)

Best Practices Inclusive design methoden en technieken

Materialen Inclusive design methoden en technieken

Beschrijvingen Inclusive design methoden en technieken

Procesrichtlijnen

Ontwerprichtlijnen

Ontsluiting van content: kennis, richtlijnen, methoden, technieken, materialen, patterns, bouwblokken en best practices



‘INCLUSIE’ V0.1
Aanpak

Stappen
Methoden
Procesrichtlijnen

Doelgroepen
Facts & figures
Vaardigheden
Ontwerprichtlijnen

Toepassingen
Digitale formulieren
Beeldbrieven

Over inclusie
Wat is inclusie?
Wat levert het op?

Handige links & bronnen



AANSLUITING BIJ GEBRUIKER CENTRAAL



HARTELIJK DANK VOOR JULLIE 
AANDACHT!

anita.cremers@tno.nl


