
Digitaal 

toegankelijk



Welkom!

• September jl. intentieverklaring

• VN-Verdrag diverse thema’s

• Vandaag digitale toegankelijkheid



Voorstelrondje

Wie is wie?

• Wethouder Janssen

• Gemeente Stein

• Care

• Sociale Inclusie Panel

• Ervaringsdeskundigen



Wat gaan we doen?

• René Janssen van Care: toegankelijkheid

• Terugblik op de huiswerkopdracht 

Pauze met koffie en vlaai

• Opdracht wethouder Janssen met speciale bril

• In groepjes door speciale brillen kijken

• Inventariseren aanbevelingen voor de website

• Afsluiting wethouder Janssen



DIGITALE TOEGANKELIJKHEID 
Waar moeten websites aan voldoen

donderdag 7 februari 2019
René Janssen



Wat is digitale toegankelijkheid?

 Afbeeldingen: voorzien van een duidelijke beschrijving

 Tabellen: goed leesbaar, niet te ingewikkeld maken

 Tekst: leesbaar voor iedereen (B1 niveau)

 Kleur: goed contrast tussen achtergrondkleur en tekst

 Toetsenbord: website moet met toetsenbord te bedienen zijn

 Video: zorg voor ondertiteling van filmpjes

 PDF: zorg voor toegankelijke PDF documenten, of juist géén PDF

 Beeldscherm: informatie moet op elk beeldscherm zichtbaar zijn (iPad – Mobiel – breedbeeld)

Het Web toegankelijk maken voor iedereen, inclusief ouderen en 

mensen met een functiebeperking.



Tijdlijn van de Wet Digitale Overheid

Dit geld voor alle overheidswebsites, intranetten, extranetten, apps
 alle webapplicaties waarvoor de organisatie verantwoordelijk of opdrachtgeveer is



Toegankelijkheidsverklaring

 Overheid werkt aan een Nederlands model

 Ieder digitaal kanaal krijgt zijn eigen toegankelijkheidsverklaring

 Eén keer per jaar 

 Naleving van de verklaring:

 Voldoet volledig

 Voldoet gedeeltelijk

 Voldoet nog niet

 Volgt dezelfde tijdlijn als de verplichting voor digitale toegankelijkheid

Wettelijk verplicht, verantwoording voor wat je doet, vooral een 

hulpmiddel om in control te blijven.



VRAGEN?



Terugblik op de huiswerkopdracht

• Welke wethouder gaat over Steinerbos?

• Op welke manieren kunnen mensen een klacht indienen?

• Stel, je bent 16 jaar en je wilt met spoed nog dit jaar een paspoort 

bestellen. Wat kost je dit?

• Meld je aan voor de nieuwsbrief van de gemeente Stein. 

Centrale vraag: Wat waren jullie ervaringen?



Pauze



Door de ogen van…



Dat maakt Stein voor mij… 

digitaal toegankelijk?

Samen inventariseren:

• Wat vinden we van de huidige situatie?

• Wat wordt sterk aanbevolen om aan te passen / toe te voegen? 

• Welke doorontwikkelingen zijn wenselijk?



Afsluiting

• Hoe verder?

– Actiepunten korte en lange termijn

– Sociale Inclusie Agenda

• Wethouder Janssen




