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Inleiding

Overheidsinstanties staan u voor de taak om burgers juist en volledig te informeren. 

Dat is een uitdaging, omdat de omgeving waarín wordt gecommuniceerd, doorlopend 

en snel verandert. Offline én online is toegankelijkheid van het grootste belang. Iedere 

burger heeft immers recht op informatie van de overheid: dit vormt de essentie van 

overheidscommunicatie. En hoewel de samenleving snel digitaliseert, is niet iedereen  

even vaardig op de digitale snelweg. Daarom zijn de richtlijnen voor digitale 

toegankelijkheid verplicht voor (semi)-overheden. Deze ‘webrichtlijnen’ maken online 

informatie beter toegankelijk en vindbaar. En daarmee zijn ze dus niet alleen voor 

overheidsinstanties interessant, maar ook voor bedrijven. Tegelijkertijd stellen de 

richtlijnen organisaties ook voor uitdagingen.

De moeilijkheden waar veel overheidsorganisaties mee te maken hebben ten aanzien van 

de webrichtlijnen, schuilt in het feit dat er in de praktijk meerdere mensen betrokken zijn bij 

de online communicatie. Niet alleen de communicatieadviseur of de adviseur digitale media 

heeft met de richtlijnen van doen; dat geldt ook voor inhoudelijk specialisten en project- en 

programmamanagers. Vaak blijkt het lastig om collega’s op het goede spoor te zetten en om hen 

te doordringen van het belang van online toegankelijkheid. Wat betekenen de webrichtlijnen voor 

hen? En hoe kunnen zij deze op efficiënte wijze toepassen? Om u en uw organisatie op weg te 

helpen met de toepassing van webrichtlijnen, ontwikkelden wij deze whitepaper.

In dit handzame document vindt u relevante informatie en tips die betrekking hebben op de 

webrichtlijnen. Daarbij staan we stil bij verschillende rollen en perspectieven en gaan we in op 

zowel strategie als praktijk. Dat is handig, want het tijdig en op slimme wijze implementeren van de 

richtlijnen, levert u een voorsprong op. Ze vormen namelijk het fundament voor een goede online 

strategie en een effectieve website. 

Voor u en uw collega’s biedt deze whitepaper concrete handvatten. Ook – en waarschijnlijk is dat

nog wel belangrijker – kan deze whitepaper bijdragen aan het ontwikkelen van inzicht, begrip en 

draagvlak. Want ú kunt wel begrijpen dat online toegankelijkheid iets is dat integrale aandacht 

nodig heeft, het is vooral de kunst om dit tussen de oren te krijgen bij iedereen die er in de praktijk 

mee aan de slag moet.  
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1.  Webrichtlijnen maken websites beter

Informatie op overheidswebsites moet toegankelijk en begrijpelijk zijn. Voor iedereen. 

Dus ook voor blinden, doven, dyslectici en mensen die de Nederlandse taal minder goed 

beheersen. Daar zijn de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid voor bedoeld, ook wel 

de webrichtlijnen genoemd. Deze richtlijnen stellen eisen aan de techniek, het design en 

de content van websites. En hoewel de richtlijnen al een paar jaar van kracht en zelfs 

verplicht zijn, worstelen sommige overheden nog met het correct en efficiënt toepassen 

ervan. Deze uitgangspunten en vuistregels worden intern ook nog niet altijd op waarde 

geschat. Onterecht, want overheden én bedrijven kunnen echt hun voordeel doen met het 

juist en efficiënt toepassen van de webrichtlijnen.

‘Moet die website nu echt helemaal worden ingericht voor die ene persoon met een motorische 

beperking? Of voor die paar blinde of slechtziende bezoekers?' Overheden vragen het zich 

regelmatig af; vaak vanuit een kosten-batendiscussie. Ook aan ons wordt de vraag wel eens 

gesteld, omdat wij ons regelmatig bezighouden met het ‘webrichtlijnen-proof' ontwikkelen en 

inrichten van websites en content voor ministeries, rijksdiensten en andere overheden. Het klopt 

dat het extra werk met zich meebrengt om rekening te houden met alle eisen. En het klopt ook 

dat het daardoor kostbaarder is om een website te ontwikkelen die aan de richtlijnen voldoet. Die 

investeringen zijn echter ook de moeite waard. Het is namelijk echt een misvatting om te denken 

dat de richtlijnen slechts relevant zijn voor een kleine doelgroep.

Honderdduizenden mensen in Nederland hebben een visuele beperking, zijn doof of slechthorend.  

Tel daar de mensen bij op met een andere lichamelijke beperking en de mensen die dyslectisch of 

laaggeletterd zijn. Dan hebben we het ineens over een kwart van de Nederlandse bevolking. Dat 

betekent dat doorgaans één op de vier of vijf van uw bezoekers direct baat heeft bij een website 

die aan de webrichtlijnen voldoet. Over relevantie gesproken.

“Moet die website nu echt helemaal 

worden ingericht voor die ene persoon met 

een motorische beperking? Of voor die 

paar blinde of slechtziende bezoekers?”
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1.1 Voor (semi-)overheden, maar ook voor bedrijven

Onder meer de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en semi-overheden zijn 

verplicht te voldoen aan de webrichtlijnen. Ook voor andere instellingen en voor bedrijven heeft 

een betere toegankelijkheid van de eigen website echter meerwaarde. Bedrijven en instellingen 

die hun online communicatie inrichten met de richtlijnen als referentiepunt, bedienen een breder 

publiek en doen daar hun voordeel mee.

1.2 Pas toe of leg uit

De verplichting van overheden om zich te houden aan de webrichtlijnen, is vastgelegd in het 

bestuursakkoord Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid 

(NUP). Is het voor een overheid niet mogelijk om de richtlijnen toe te passen? Dan moet die 

overheidsinstelling daar verantwoording over afleggen. Hier geldt het principe: ‘pas toe of leg uit 

waarom niet'. Er moeten dan zwaarwegende redenen zijn waardoor de richtlijnen niet konden 

worden toegepast.

1.3 Inhoud van de webrichtlijnen

Inmiddels is de tweede versie van de webrichtlijnen een feit. Dit is een uitbreiding van de 

internationale standaard WCAG 2.0, waarmee ontwikkelaars, designers en redacteuren de 

toegankelijkheid van (digitale) informatie kunnen waarborgen. Volgens de laatste versie van de 

webrichtlijnen moeten websites van overheidsinstanties voldoen aan de volgende basisprincipes:

  Bedienbaar. Een website moet voor iedereen te bedienen zijn, zodat de content voor iedereen 

bereikbaar is. Ook met verschillende devices en ook via onder meer spraaksoftware en (enkel) 

een toetsenbord.

  Begrijpelijk. Het is belangrijk dat de content op een website voor iedereen begrijpelijk is. Dat 

betekent dat deze wordt ontwikkeld met het oog op helderheid, duidelijkheid en leesbaarheid. 

Teksten moeten bijvoorbeeld geschreven zijn op het juiste taalniveau: B1.

  Robuust. De content op een website moet op verschillende manieren toepasbaar en 

bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld via verschillende webbrowsers en met behulp van hulpapparatuur.

  Waarneembaar. De content op een website moet voor iedereen zichtbaar of leesbaar zijn. Dus 

ook voor iemand die (kleuren)blind is. Dit aspect heeft betrekking op tekst (kleurcontrast), 

maar ook op de beschrijvingen van afbeeldingen en video's.
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Voorheen was ook een vijfde principe verplicht: ‘universeel’. Daarmee wordt bedoeld dat de 

content op een website betekenisvol, bruikbaar, duurzaam en uitwisselbaar moet zijn. Een 

gelaagde opbouw van een website is daarvoor onder meer belangrijk. Sinds Nederland de 

internationale standaard WCAG 2.0 als standaard hanteert, is dit principe echter niet meer 

verplicht. Betekent het dat hiermee de genoemde aspecten niet belangrijk meer zijn? Zeker niet. 

Door deze verandering komt de focus nu echter meer te liggen op toegankelijkheid dan op de 

technische bouw. Daar valt zeker iets voor te zeggen, maar toch blijft het principe van universaliteit 

van belang.

Om concreet invulling te geven aan deze principes, zijn in de richtlijnen succescriteria opgenomen. 

Deze criteria hebben betrekking op technische aspecten, op het designproces en op de 

contentontwikkeling. De succescriteria kunnen worden toegepast als toetsingsinstrument, maar 

het is nog beter om ze als leidraad te benutten bij de ontwikkeling van de website en de content 

daarvoor.

1.4 Toegankelijk en vindbaar

Het toepassen van de webrichtlijnen is niet alleen relevant voor websitegebruikers, maar ook voor 

de organisatie zelf. Een website die voldoet aan de webrichtlijnen is namelijk beter vindbaar via 

zoekmachines. Opnieuw een voordeel dat ook menig bedrijf zal aanspreken! Het toepassen van de 

webrichtlijnen leidt tot ‘schone techniek' en ‘clean coding'. Dat voorkomt ‘parsing errors' en maakt 

een website toegankelijker. Google waardeert die toegankelijkheid met een hogere ranking in de 

zoekresultaten.

Een website die aan de webrichtlijnen voldoet, is dus niet alleen relevant, maar betaalt zich ook 

terug. Aan de slag dus, met die webrichtlijnen!
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2.  Webrichtlijnen hebben impact op project

‘De overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn.' Een loze kreet? Een open deur? Hoe 

dan ook, de kans is groot dat u het eens bent met deze stelling. Toch komen er ook meteen 

vragen naar voren. Want moeten bedrijven eigenlijk niet ook voldoen aan de webrichtlijnen 

die de toegankelijkheid waarborgen? En wat betekent deze toegankelijkheid nu precies in 

de praktijk, bijvoorbeeld voor projecten zoals de ontwikkeling van een website?

Rondom praktische zaken, zoals trapliften, rolstoelbanen en invalidentoiletten in openbare 

gebouwen, vinden we het logisch dat er middelen worden vrijgemaakt om toegankelijkheid 

te faciliteren. Ook in zaken als klantgerichte dienstverlening en telefonische bereikbaarheid 

investeren we, omdat het bijdraagt aan een toegankelijker Nederland. Hoe anders is het in de 

praktijk als het gaat om digitale toegankelijkheid. Verbazingwekkend vaak is er bij overheden en 

bedrijven op dit vlak nog veel te winnen.

2.1 Verplichte webrichtlijnen voor overheden

Informatie op websites is door het gebruik van verkeerde techniek of een onlogische opbouw nog 

lang niet altijd voor iedereen bereikbaar. Dat moet veranderen. Daarom zijn de webrichtlijnen 

voor overheden verplicht gesteld. En in onze ogen zouden ook bedrijven de essentie van 

deze richtlijnen ter harte moeten nemen. Managers, projectleiders, beleidsmedewerkers, 

communicatieadviseurs en webredacteuren moeten rekening houden met de richtlijnen, zowel bij 

het ontwikkelen als het ontsluiten van (beleids)informatie. Vragen die daarbij een rol spelen, zijn:

 Waarom zijn de webrichtlijnen eigenlijk zo belangrijk?

 Hoe zorgt u voor een juiste ontsluiting van informatie conform de webrichtlijnen?

 Welke aandachtspunten en risico's gelden er?

“Voor een goede start is het allereerst 

belangrijk om overzicht te creëren. Breng 

interne betrokkenen op de hoogte van het doel 

en de relevantie van de richtlijnen.”
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2.2 Start project: overzie impact webrichtlijnen

Gaat u nieuwe content ontwikkelen of ontsluiten? Of ontwikkelt u een website door? Dan zijn de 

webrichtlijnen zeker relevant. Bij de start van een project is het belangrijk om een inschatting te 

maken van de impact van de richtlijnen. Op drie belangrijke aspecten die daarbij nog weleens over 

het hoofd worden gezien, zoomen we in:

1. Interne bewustwording

2. Toepassing in techniek, design en content

3. Implicaties voor uw project 

2.2.1 Interne bewustwording

Het is belangrijk om betrokken collega’s, medewerkers en opdrachtgevers bewust te maken van 

het belang en de relevantie van de webrichtlijnen. Uit ervaring weten we dat het toepassen van 

de webrichtlijnen door betrokken medewerkers vaak wordt gezien als een omvangrijk en complex 

traject. Niet zo gek, want de richtlijnen zijn nogal lijvig opgesteld. Daardoor worden ze geregeld als 

dwingend en onoverzichtelijk ervaren. En als te ver doorgeschoten overheidsregulatie. Door intern 

te wijzen op de relevantie en het belang zijn bruggen te bouwen.

Voor een goede start is het allereerst belangrijk om overzicht te creëren. Breng interne 

betrokkenen op de hoogte van het doel en de relevantie van de richtlijnen. Een concreet werkplan 

of een praktische indeling van een project helpt om intern de juiste mensen mee te krijgen. Het 

biedt hen namelijk houvast. Maak vervolgens aan iedereen duidelijk wat de meerwaarde van 

de richtlijnen is. Over die doelmatigheid wordt intern nogal eens gediscussieerd. In het eerste 

hoofdstuk zijn het belang en de voordelen van de richtlijnen voor overheden én bedrijven al 

genoemd.

2.2.2 Toepassing in techniek, design en content

Ook binnen uw rol heeft u te maken met de (al dan niet verplichte) toepassing van de 

webrichtlijnen. De programma- of projectleider heeft namelijk de verantwoordelijkheid om 

overzicht te houden op de richtlijnen voor techniek, design en content. Op (communicatie)

managementniveau is aandacht nodig voor een ontwikkelcyclus. Wat zijn de consequenties voor 

de ontwikkeling en implementatie van teksten, video's, infographics, pdf's en animaties? En hoe 

zit het met techniek en (responsive) design?

Door content, techniek en design los van elkaar te ontwikkelen – natuurlijk wel vanuit een integrale 

visie – en te toetsen, creëert u overzicht binnen het project en kunt u ook écht toezien op het 

toepassen van de richtlijnen in de praktijk. U sluit hiermee direct aan op de lijn van ‘gelaagd 

bouwen'; een principe dat de webrichtlijnen ook voorschrijven. Doorgaans werken verschillende 

specialisten aan deze ‘deelprojecten'. Dat alleen al kan reden zijn om de richtlijnen op de 

afzonderlijke componenten toe te passen en te toetsen. Zo zorgt u ervoor dat alle onderdelen juist 

toegepast of uitgelegd worden.
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Door bij een project alles op een grote hoop te gooien, worden zaken er niet overzichtelijker 

op. Daardoor krijgt u meer fouten. Zeker bij de ontwikkeling van websites kan het misgaan. 

Bijvoorbeeld als de SCRUM- of Waterval-methodiek wordt gebruikt, zonder concreet en 

systematisch naar de webrichtlijnen te kijken. Zeker bij de SCRUM-methodiek, waarbij 

terugkoppeling doorgaans binnen multidisciplinaire teams plaatsvindt, bestaat de kans dat 

deelaspecten (door tijdsdruk) blijven liggen. Webrichtlijnen worden dan niet of onvoldoende 

toegepast. Waarborg de toepassing van de richtlijnen daarom goed in de projectinrichting en  

leg dit ook vast.

2.2.3 Implicaties voor uw project

De webrichtlijnen hebben impact op het verloop van uw project. Vaak wordt in de planning en 

budgettering nog onvoldoende rekening gehouden met de extra werkzaamheden die hierbij 

komen kijken. Om te voldoen aan de richtlijnen, moeten techniek, design en content specifieker 

ontwikkeld worden en uitgebreid getest worden. Ook voor optimalisatie is tijd en budget nodig. 

Bovendien moet er voor het ontwikkelen, toetsen, certificeren of optimaliseren van techniek, 

design of content mogelijk een beroep worden gedaan op een (externe) specialist.

2.3 Breng de impact die webrichtlijnen hebben op het project op tijd in kaart

Bij het ontwikkelen van diverse typen content, zoals tekst, beeld en video, moet er rekening 

gehouden worden met extra werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van diverse 

video- en audioscripties, een uitgeschreven tekst, ondertitel of een auditieve beschrijving van een 

video of animatie. Ook moeten afbeeldingen die informatie toevoegen, worden voorzien van een 

alt-tekst. Zijn deze zaken goed in beeld en is het project hierop ingericht? Dan resulteert dat in een 

verbeterde toegankelijkheid. En dat levert meer plussen dan minnen op.
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3. Webredactie volgens webrichtlijnen

Webredacteuren en webrichtlijnen: vaak is het geen liefde op het eerste gezicht. Wat 

je vaak ziet, is dat webredacteuren de richtlijnen maar ‘technisch geneuzel' vinden. 

Onterecht, want ‘slechts’ twee derde van de webrichtlijnen heeft betrekking op technische 

aspecten. De overige 33% betreft meer dan veertig richtlijnen waar de webredacteur direct 

mee te maken heeft. De webredactie is verantwoordelijk voor de publicatie van content  

en dus ook voor de toegankelijkheid daarvan. Voor redacteuren van zowel overheden als 

bedrijven zijn de richtlijnen dus zeer relevant.

3.1 Relevantie voor webredacteuren

Eerder in deze whitepaper was de relevantie van de webrichtlijnen onderwerp van gesprek. 

En net zoals we bij veel andere betrokkenen zien, houden webredacteuren doorgaans pas 

rekening met de richtlijnen op het moment dat zij het ‘waarom' ervan inzien. Te vaak blijft de 

informatievoorziening over webrichtlijnen steken op het ‘wat' en ‘hoe'. De regels worden als  

gevolg daarvan gezien als lastig en niet relevant. ‘We hebben wel belangrijkere dingen te doen',  

is dan een veelgehoorde reactie. Logisch, maar het is te voorkomen.

Bij de opstart van een project waarin de webrichtlijnen belangrijk zijn, is het advies om de 

webredacteuren te confronteren met het nut en de noodzaak ervan. Laat bijvoorbeeld een 

presentatie verzorgen door iemand die zelf afhankelijk is van een juiste toepassing van de 

webrichtlijnen. Een dyslecticus bijvoorbeeld, of iemand met een visuele beperking. Zo staat 

de relevantie van de richtlijnen direct buiten discussie. Ook een specialist op het gebied van 

webrichtlijnen kan de webredacteuren met de neus op de feiten drukken én praktische  

handvaten aanreiken.

“Bij de opstart van een project waarin de 

webrichtlijnen belangrijk zijn, is het advies 

om de webredacteuren te confronteren met 

het nut en de noodzaak ervan.”
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3.2 Webrichtlijnen bij het schrijven van teksten

Een basisprincipe van de webrichtlijnen dat webredactie altijd raakt, is dat content begrijpelijk 

moet zijn. De tip ‘schrijf begrijpelijk' is echter nogal diffuus. Het heeft namelijk betrekking op zowel 

het ontwikkelen van de content als de manier waarop het wordt gepresenteerd. Op dit vlak zijn 

echter wél concrete adviezen, die helpen om content toegankelijk te schrijven én presenteren.

Een tekst die voor de één begrijpelijk is, hoeft dat voor een ander nog niet te zijn. Het is daarom 

zaak om op taalniveau B1 te schrijven. Een tekst op dat niveau is opgebouwd uit korte, eenvoudige 

zinnen. Moeilijke woorden worden zoveel mogelijk voorkomen. Kan dat niet, leg dan ten minste 

de betekenis ervan uit. Gebruik afkortingen alleen wanneer ze eerst voluit zijn geschreven. 

In de volgende paragraaf gaat het bijvoorbeeld over het invoeren van content in een content 

management systeem (CMS). Wel zo begrijpelijk toch, dat de afkorting alvast is geïntroduceerd?

Teksten op taalniveau B1 worden door 80% van de Nederlanders begrepen. Testen of een tekst 

van dit niveau is, doet u via deze online tool van de Stichting Accessibility. Begrijpelijkheid 

valt of staat niet alleen met de tekst zelf. Ook de tekststructuur moet logisch zijn. Zet de 

belangrijkste informatie van een tekst daarom bovenaan. Maak ook gebruik van duidelijke titels en 

tussenkoppen, die samenvatten welke inhoud er volgt. Op de begrijpelijkheid van tekst én andere 

contenttypen – denk aan afbeeldingen, video's en infographics – gaan we later nader in.

3.3 Content invoeren in een CMS

Een begrijpelijke tekst schrijven (of een verhelderende infographic of animatie ontwikkelen) is stap 

één. Deze content op toegankelijke wijze publiceren is de tweede stap. Dit vraagt om een juiste 

invoer in het CMS. Verschillende aspecten zijn daarbij van belang.

3.3.1 Opmaakprofielen en kopstijlen

De manier waarop een lay-out tot stand komt, heeft invloed op de toegankelijkheid van de 

informatie. Nog altijd kiezen veel redacteuren voor een manuele opmaak door middel van de 

knoppen in de CMS-editor. Zich niet of onvoldoende beseffende dat dit consequenties heeft voor 

de toegankelijkheid. Het is belangrijk dat opmaakprofielen en kopstijlen worden gebruikt voor 

de opmaak van webpagina's. Header tags zijn er niet voor niets. Ze zorgen voor consistentie in de 

lay-out, maar vervullen eveneens een belangrijke rol in de structuur. Gebruik daarom de volgende 

header tags:

 Heading 1 (H1) voor het hoofdniveau, de titel

 Heading 2 (H2) voor het tweede niveau, zoals een paragraaf of tussenkop

 Heading 3 (H3) voor het derde niveau, zoals een subparagraaf

Het is belangrijk om niet af te wijken van de vastgelegde opmaakprofielen. Sla ook geen niveaus 

over. Hulpsoftware is hiervan namelijk afhankelijk: op basis van sneltoetsen kunnen blinden of 

slechtzienden bijvoorbeeld van (sub)paragraaf naar (sub)paragraaf navigeren. Door losse woorden 

of korte zinsdelen vet of cursief te maken, is nadruk of focus te leggen. Het is echter niet bedoeld 

voor het markeren van de structuur van een (web)tekst. Maak hiervoor ook geen gebruik van 

onderstrepen en aanpassingen in lettertype en tekstkleur.
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3.3.2 Clean coding: kies voor schone HTML

De webrichtlijnen stellen eisen aan de HTML-code van een website. Deze dient ‘clean' te zijn: 

gevrijwaard van overtollige code. Een tussenkop die is voorzien van een opmaakprofiel én die vet 

is gedrukt, is een voorbeeld van overbodige code. Met deze controletool van het World Wide Web 

Consortium achterhalen webredacteuren snel en eenvoudig of de HTML-code van een webpagina 

schoon is.

3.3.3 Ondertiteling en audiodescriptie

Audiovisuele content spreekt aan, zeker digitaal. Bij veel doelgroepen zijn (animatie)video’s dan 

ook dé manier om een boodschap effectief over te brengen. Tegelijkertijd zijn er valkuilen op 

het gebied van toegankelijkheid. Daarom is in de webrichtlijnen vastgelegd dat video's voorzien 

worden van ondertiteling en audiodescriptie. Zo is informatie altijd toegankelijk. Voor mensen 

die doof of blind zijn, maar bijvoorbeeld ook in een stiltecoupé van een trein. Dit laatste is een 

voorbeeld van een toepassing van de webrichtlijnen die voor ons allemaal van belang is.

3.3.4 Alt-tekst

Afbeeldingen zijn veelzeggend, mits ze te zien zijn. Niet voor iedereen of niet in elke situatie 

zijn beelden op een website zichtbaar. Als daardoor belangrijke informatie verloren gaat, krabt 

de webredacteur zich (hopelijk) stevig achter de oren. Afbeeldingen of ander beeldmateriaal, 

zoals infographics, bevatten vaak essentiële informatie. Het is daarom zaak ook een goede 

tekstuele beschrijving van de beeldinformatie aan te bieden. Alt-tekst is een oplossing. Dit is 

een alternatieve tekst die beschrijft welke informatie door de afbeelding wordt overgebracht. 

Valt de afbeelding om welke reden dan ook weg, dan is altijd nog de tekst te lezen. Gebruik alt-

tekst alleen als een afbeelding daadwerkelijk informatie tóevoegt, niet wanneer deze alleen een 

illustratieve functie heeft. In dat geval werkt een alt-tekst juist verwarrend.

3.3.5 Verwijzingen

De call-to-action ‘klik hier’ lijkt toegankelijk, maar het tegendeel is waar. Eerder in dit artikel 

raadden wij het gebruik van de manuele functies onderstrepen en tekstkleur af; in dit voorbeeld 

blijkt waarom. Het zorgt namelijk alleen maar voor verwarring. De tekst is bovendien niet 

toegankelijk: het zegt namelijk niets over waarheen de lezer wordt verwezen. Het is bovendien 

helemaal niet nodig om letterlijk te verwijzen naar de mogelijkheid om te klikken. Dat is immers 

bij iedereen wel bekend. Daadwerkelijk informatie geven over de inhoud van de link is beter 

voor zowel de websitebezoeker als de vindbaarheid van de webpagina. Verwijst de link naar een 

download? Geef dan aan om wat voor bestandstype het gaat en wat het formaat ervan is.

Twistpunt bij veel redacteuren is of een link geopend moet worden in het bestaande venster 

van de browser of in een nieuw venster. Om de bezoeker niet te laten vertrekken naar een 

andere website, kiest men vaak voor het openen van een link in een nieuw venster. Een deel van 

de websitebezoekers raakt hiermee echter van de regen in de drup. Een blind of slechtziend 

persoon heeft in een nieuw venster namelijk niet meer de mogelijkheid om terug te navigeren via 

sneltoetsen. Bied een link dus aan met verwijzing binnen het bestaande venster, en laat de keuze 

om al dan niet een nieuw venster te openen aan de gebruiker zelf over.
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3.3.6 Tabellen

Veel webredacteuren verafschuwen tabellen. Dat is niet eens zo erg, want de meeste tabellen 

belemmeren de toegankelijkheid. Regelmatig zie ik tabellen die worden ingezet voor het 

optimaliseren van de lay-out van een website. Hulpsoftware heeft dan problemen om de juiste 

leesvolgorde te hanteren. Gebruik tabellen daarom alleen functioneel. Zoals ze bedoeld zijn dus: 

voor het presenteren van gestructureerde gegevens. Al te vaak nemen redacties een toevlucht 

tot het plaatsen van tabellen als afbeelding. Een screenreader herkent een afbeelding echter 

niet als tabel. De gebruiker van die screenreader heeft dan geen toegang tot de informatie. Zorg 

er daarom voor dat tabellen handmatig en schoon in HTML worden opgemaakt. Voeg ook een 

beschrijvende titel toe. Dat maakt de inhoud van een tabel begrijpelijker (en dus toegankelijker). 

Op de website van Stichting Accessibility is een goede uitleg te vinden over het toegankelijk maken 

van functionele datatabellen. Snel en gemakkelijk een toegankelijke tabel maken, doet u via de 

tabelgenerator.

3.3.7 Opsommingen

Een opsomming bevat informatie. Daarmee wordt bedoeld: zowel de inhoud van de opsomming 

als het feit dat het een opsomming betreft, is informatief. Het is daarom belangrijk dat de 

gebruiker wéét wanneer er een opsomming wordt gemaakt. Gebruik dan ook altijd de daarvoor 

bedoelde knoppen in het CMS en ga niet zelf aan de slag gaan met streepjes, sterretjes of cijfers. 

Dat wordt door (hulp)software immers niet geïnterpreteerd als zijnde een aanduiding van een 

opsomming.

3.3.8 Formulieren

Het invullen van formulieren kan voor mensen met een beperking problemen opleveren. Het is 

daarom belangrijk om deze omgeving zo toegankelijk mogelijk in te richten. Dat begint met een 

goede informatievoorziening vooraf. Zet duidelijk in de tekst hoe groot het formulier ongeveer is, 

welke documenten en informatie er nodig zijn om het formulier in één keer in te kunnen vullen en 

wat alternatieve contactmogelijkheden zijn. Een toegankelijk formulier is voorzien van duidelijke 

labels en instructies, die de gebruiker door de verschillende stappen leiden. Ook het opnemen 

van zoveel mogelijk meerkeuzevragen maakt het invullen van een formulier eenvoudig. Vaak 

wordt op een pagina die een formulier bevat een link opgenomen naar een van toepassing zijnde 

privacyverklaring of toelichting. Het is aan te bevelen deze informatie wél in een nieuw venster te 

vertonen. Een ingevuld formulier kan anders verloren gaan, wanneer een link binnen hetzelfde 

venster wordt geopend. Zorg er dus voor dat u de gebruiker die frustratie bespaart.
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3.3.9 Taalwissel

In de meeste gevallen is een webpagina in één taal geschreven. Er zijn echter gevallen waarin een 

uitleg, quote of uitdrukking in een andere taal onderdeel is van de tekst. Als deze taalwissel niet 

wordt gecodeerd, dan resulteert dat in een foutieve uitspraak door bijvoorbeeld voorleessoftware. 

Het resultaat? Onbegrip. Aan de andere kant schrijven de webrichtlijnen ook niet voor dat elk 

woord in een andere taal moet worden gemarkeerd. Vanuit praktisch oogpunt is dat een goede 

keuze: zowel de gebruiker als de webredacteur zitten daar immers niet op te wachten. Een 

audiodescriptie die bij elk anderstalig woord wisselt van voorleesstem, wordt als storender ervaren 

dan een verkeerde uitspraak van een los woord. Mooi meegenomen is dat de redacteur hier dus 

wat werk bespaard blijft.

3.3.10 Aandacht voor pdf's (en andere documenten)

Wat nog al te vaak over het hoofd wordt gezien, is dat pdf's (en soortgelijke documenten) 

onderdeel zijn van een website en dus moeten voldoen aan de webrichtlijnen. De structuur 

en inhoud moeten leesbaar zijn voor mensen én voor hulpsoftware. Bied deze documenten 

daarom aan in minstens één open standaard, zoals ODF, PDF - A1 of PDF 1.7. De eisen die aan 

een webpagina worden gesteld, gelden dus ook voor een pdf. De technische toepassing van de 

richtlijnen is echter wel verschillend. Het World Wide Web Consortium maakt in een document 

duidelijk met welke technieken een pdf in overeenstemming kan worden gebracht met de 

richtlijnen. 

Een veelgemaakte vergissing is dat er met het ontsluiten van informatie via pdf verder geen 

aandacht meer geschonken hoeft te worden aan toegankelijkheid. In de praktijk is het tegendeel 

vaak waar: het toegankelijk maken van pdf’s heeft heel wat voeten in de aarde. Het loont dan ook 

de moeite om te investeren in andere oplossingen.

3.4 Schep de juiste voorwaarden

Eenmaal uitgelegd en toegelicht, zijn de webrichtlijnen door webredacteuren prima toe te passen. 

Om ervoor te zorgen dat deze richtlijnen ook structureel worden toegepast, is het scheppen van 

de juiste voorwaarden essentieel. Een CMS waarin een melding wordt gemaakt als een invoer niet 

voldoet aan de webrichtlijnen, is goud waard. Zeker wanneer er duidelijk wordt aangegeven wat er 

niet goed is en wat de oplossing is.

Een tweede voorwaarde is te creëren door het CMS zo in te stellen dat gekopieerde teksten 

worden ontdaan van alle opmaak. Met name wanneer er tekst vanuit een tekstverwerker wordt 

overgeheveld, is er vaak sprake van overbodige of ongeldige code. Deze code is in de meeste 

gevallen al toegevoegd voor het moment dat de webredacteur de tekst onder ogen krijgt. Een 

CMS dat tekst ‘schoon' kopieert, voorkomt dus de nodige problemen, irritaties en levert tijdwinst 

op.

Elke webredactie is anders en heeft andere focuspunten. De meest voorname redactionele 

richtlijnen komen echter geregeld terug. Maak hiervan een handzaam document, dat vertrekt 

vanuit het ‘waarom', maar dat ook concrete oplossingen biedt voor het ‘wat' en het ‘hoe'.
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4.  Bouw website bepalend voor toegankelijkheid

Wie rekening houdt met de webrichtlijnen maakt een website toegankelijker. Dat geldt 

zowel voor alle (semi-)overheden, die verplicht zijn om de richtlijnen te volgen, als voor 

bedrijven die online een breed publiek willen bedienen. Het verplichte karakter van de 

webrichtlijnen gaat veranderen. Een nieuwe Europese richtlijn voor toegankelijkheid, 

waaraan Nederland zich heeft geconformeerd, wordt leidend. Belangrijke eisen voor de 

bouwkwaliteit, doorzoekbaarheid en vindbaarheid van websites komen dan te vervallen. 

Dat brengt risico’s met zich mee en vraagt om visie en focus bij overheden én bedrijven.

Eerder in deze whitepaper ging het over relevantie van webrichtlijnen, de impact van de 

richtlijnen op projecten en het thema (web)redactie. Daarin lag weinig nadruk op het dwingende 

karakter van de webrichtlijnen, maar vooral op de meerwaarde die ze leveren voor de (semi-)

overheden die de richtlijnen moeten toepassen en alle bedrijven die daar vrij in worden gelaten. 

Het centrale uitgangspunt: rekening houden met de webrichtlijnen zorgt voor een effectieve en 

afgestemde website en daarmee voor een betere online performance. Als de Europese bepalingen 

de norm worden – en dat worden ze – kan dat betekenen dat de focus minder wordt op een 

aantal wezenlijke uitgangspunten bij het maken van een website; met name voor wat betreft de 

bouwkwaliteit.

4.1 Welke veranderingen zijn relevant?

Aan welke standaarden en eisen moet men nu wel of niet voldoen voor een optimale digitale 

toegankelijkheid? Het World Wide Web Consortium (W3C) is de organisatie die open 

webstandaarden ontwerpt, met als doel om de groei van het web op lange termijn veilig te stellen. 

Het W3C heeft de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) opgesteld; richtlijnen voor het 

toegankelijk maken van (web)content. Internationaal is WCAG 2.0 de verplichte norm. Deze 

standaard is georganiseerd rond vier principes: bedienbaarheid, begrijpelijkheid, robuustheid 

en waarneembaarheid. Allemaal aspecten die, indien eraan voldaan wordt, de toegankelijkheid 

vergroten.

Webrichtlijnen versie 2 niveau AA gold in Nederland voorheen als de officiële standaard. Er zijn ook 

organisaties die op bepaalde aspecten niveau AAA aanhouden – wat alleen maar toe te juichen 

is. Deze webrichtlijnen bevatten WCAG 2.0 in het geheel, met als aanvulling het vijfde principe 

‘universeel’. Dit principe richt zich met name op eisen die gesteld worden aan de bouwkwaliteit 

van een website, zoals het gelaagd bouwen. Met WCAG 2.0 als nieuwe norm, is dit aanvullende 

principe dus geen verplichting meer. Toch doet dit niets af aan het belang ervan. De technische 

bouwkwaliteit van een website is én blijft immers een belangrijke voorwaarde voor digitale 

toegankelijkheid.
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4.2 Het belang van bouwkwaliteit

Voor de overheid zijn enkele verplichte eisen met betrekking tot de bouwkwaliteit dus vervallen. 

Daarmee komt bouwkwaliteit op gelijke voet te staan met aspecten als gebruiksvriendelijkheid en 

vindbaarheid: het is geen vereiste, maar het is wel uitermate belangrijk. Essentieel zelfs, stellen 

wij. Een goede digitale toegankelijkheid is immers onmogelijk als een website daar technisch niet 

op ingericht is. En daar zit ook de vrees: de zaken die verplicht zijn, zullen prioriteit krijgen; ‘de rest 

volgt dan later wel’. Achteraf ingrijpen is echter tijdrovend, duur en in veel gevallen niet haalbaar. 

Al vanaf het eerste moment moet er aandacht zijn voor de manier waarop een website technisch 

wordt opgebouwd.

Een integrale aanpak is vanaf de start nodig. Houd hier dus rekening mee bij het plannen van een 

webproject. Eerder in deze whitepaper besteedden we aandacht aan het toepassen van richtlijnen 

bij projecten. Sommigen hanteren de vuistregel dat de kosten daarmee tien tot vijftien procent 

hoger uitvallen. Anderen geven aan dat er juist door een integrale aanpak efficiënter gewerkt kan 

worden, waardoor zaken binnen de scope van een reguliere bouw kunnen plaatsvinden. Voordeel 

is dat het bouwen volgens de ‘oude webrichtlijnen’ op lange termijn kosten bespaart, omdat er 

minder onderhoud en bijsturing nodig is.



Whitepaper Webrichtlijnen  |  17© BOOM Communicatie  |  www.boomcommunicatie.nl

4.3 Toepassing van technische richtlijnen

Er kunnen nogal wat technische aspecten zijn die de toegankelijkheid van een website 

belemmeren. U zult er wellicht een paar van herkennen in de volgende opsomming:

 Een duidelijke structuur ontbreekt

 Er is geen goede scheiding tussen en opzet van content, functionaliteit en techniek

  De code van de website is in de loop van de tijd verworden tot een wirwar van tekst-, HTML- en 

vormgevingselementen

 De techniek van de front-end en back-end is niet gescheiden

 

De technische richtlijnen bieden wat dit betreft houvast. Deze zijn technologie-onafhankelijk. 

Dat betekent dat alle technieken zijn toegestaan. Ze moeten alleen wel zo worden gebruikt dat 

het resulteert in toegankelijkheid. Het gaat onder meer om het aanpassen of ontwerpen van 

templates, het opschonen van HTML en CSS en het vormen van alternatieven voor scripting. Door 

scripts te gebruiken, wordt namelijk vaak de HTML-structuur van de website aangepast. Maak 

ook captcha’s toegankelijk, bijvoorbeeld door deze zowel auditief als visueel aan te bieden. In dit 

artikel gaan we niet alle technische toegankelijkheidseisen doorspitten; daarvoor is het onderwerp 

te omvangrijk. In plaats daarvan bekijken we de technische toepassing van de richtlijnen vanuit 

een helikopterperspectief. Er zijn in ieder geval drie zaken van groot belang: het inrichten van een 

specialistisch deelproject, gelaagd bouwen en het in kaart brengen van uitzonderingen.

4.3.1 Richt een specialistisch deelproject in

Bij het toepassen van de technische richtlijnen voor een goede digitale toegankelijkheid, raden 

we aan hiervoor een specialistisch deelproject in te richten. Techniek, design en content vormen 

weliswaar een drie-eenheid, maar staan ook in zekere zin los van elkaar. Dat betekent dat er naast 

multidisciplinaire overlegmomenten ook specifiek aandacht moet zijn voor de puur technische 

kant van een website. Het is essentieel om samen te werken met leveranciers of bouwers die 

beschikken over de benodigde expertise. Onvoldoende kennis hebben van of niet beschikken over 

technieken, is namelijk geen geldig argument om niet aan de richtlijnen te voldoen. Weet dus met 

wie u samenwerkt!

4.3.2 Bouw gelaagd (modulair)

De basisinhoud en -functionaliteit van een website dienen voor iedereen beschikbaar te zijn, 

ongeacht zaken als device, browser of het soort internetverbinding. Door gelaagd te bouwen, 

kunnen inhoud en functies worden aangeboden naargelang de situatie van de gebruiker. Een 

gelaagde opbouw vraagt een goede, schone (HTML-)structuur. Belangrijk daarbij is om de HTML-

elementen semantisch te gebruiken. Simpel gezegd: pas de code alleen toe zoals die bedoeld is en 

niet om andere redenen. Is de basis op orde? Dan pas is het tijd voor vormgeving en interactiviteit, 

waarbij technieken als CSS en JavaScript om de hoek komen kijken.
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4.3.3 Breng uitzonderingen in kaart

Er zijn situaties waarin het lastig of zelfs onmogelijk lijkt om aan alle richtlijnen te voldoen. Zo zijn 

er uitzonderingen voor complexe technieken. Geo-techieken, zoals de bekende GoogleMaps-

kaarten, zijn daar een voorbeeld van. Een uitzondering op basis van het principe ‘pas toe of leg 

uit’ is alleen mogelijk als er een redelijk alternatief is. Dit vraagt om aandacht en dus om tijd en 

energie. Breng daarom alle (mogelijke) issues en uitzonderingen in kaart. Laat daarbij ook zien 

hoe content op een alternatieve wijze is te ontsluiten, waardoor er toch voldaan kan worden aan de 

geldende richtlijnen. Zo is voor iedere situatie een gegronde afweging te maken.

4.4 Laat u niet misleiden

De overstap die gemaakt is van ‘Webrichtlijnen versie 2 niveau AA’ naar ‘WCAG 2.0’ lijkt meer 

ruimte te geven bij het ontwikkelen van een website. De eisen hebben immers alleen nog maar 

betrekking op toegankelijkheid en niet zozeer op bouwkwaliteit. Dat leidt tot minder werk en 

minder ‘gedoe’, zou men denken. Laat u echter niet misleiden door deze op het oog verruimende 

regels! De technische bouwkwaliteit is en blijft namelijk een belangrijke voorwaarde voor digitale 

toegankelijkheid. Is de techniek ‘onder water’ helemaal op orde? Dan resulteert dat in een efficiënt 

beheer van een toegankelijke website. Maar wanneer de techniek niet voldoet, dan kan dat wel 

eens veel (herstel)werk opleveren.
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5.  Geef vorm aan online toegankelijkheid

Ieder aspect van het design van uw website heeft een functie en is daarmee bepalend 

voor de toegankelijkheid én de effectiviteit. Drie uitgangspunten zijn daarbij met name van 

belang: alternatieve informatievormen, voldoende kleurcontrast en consistente navigatie.

Vormgeving is een belangrijk onderdeel van online communicatie. Kleur, vorm en positie zijn 

bepalend in het wel of niet effectief overbrengen van informatie. Bij het vormgeven van een 

website moet u dus nadrukkelijk rekening houden met de toegankelijkheid. Vanaf de start van 

een webtraject is aandacht nodig voor de uitgangspunten en conventies die bekend staan als de 

webrichtlijnen. Het is voor designers de uitdaging om bewuste keuzes te maken in de vormgeving.

5.1 Bied alternatieve informatievormen aan

Bij informatieoverdracht dient u afhankelijkheid van vorm, kleur of plaatsing te voorkomen. In 

andere woorden: zorg dat er altijd een alternatief beschikbaar is. Niet elke bezoeker van een 

website heeft namelijk toegang tot alle aspecten van de vormgeving. Mensen die (kleuren)

blind of slechtziend zijn, kunnen informatie die via vorm of kleur wordt overgebracht, 

niet (goed) waarnemen. Is informatie maar op één manier beschikbaar, dan is er een 

toegankelijkheidsprobleem.

5.1.1 Kleur en tekst

Kleuren zijn goed te benutten om informatie over te dragen. Denk aan een knop die groen is en 

daarmee meteen symbool staat voor ‘goed’, ‘bevestigen’ of ‘doorgaan’. Maar een knop die alleen 

rood of groen is, helpt een (kleuren)blind persoon niet verder. De gebruiker loopt dan zelfs vast. 

Informatie die wordt overgebracht door vorm of kleur, moet daarom ook beschikbaar worden 

gesteld via tekst. Hulpmiddelen (zoals een voorleesfunctie of braillelezer) hebben namelijk geen 

toegang tot vorm of kleur, maar wél tot tekst. Is een rode knop voorzien van de tekst ‘stoppen’ of 

‘verwijderen’, dan biedt dat letterlijk voor iedereen duidelijkheid. Vorm en kleur zijn dan samen 

een krachtige combinatie voor toegankelijkheid.
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5.1.2 Formulieren en invoerschermen 

Vooral bij invoerschermen of formulieren zien we dit nog te vaak verkeerd gaan. Gebruik daar 

niet alleen visuele aanwijzingen om de gebruiker erop te attenderen dat er informatie ontbreekt 

of onjuist is ingevoerd. Het betreffende veld rood markeren voldoet niet. Voeg er ook tekst aan 

toe, zoals ‘(verplicht veld)’. En geef die feedback het liefst niet alleen bij het betreffende veld, 

maar vooral ook bij de knop met ‘Doorgaan’, ‘Bevestigen’, ‘Bestellen’ of ‘Verzenden’, waarop de 

gebruiker heeft geklikt in de veronderstelling dat het formulier juist en volledig was ingevuld. Wat 

die verzendknop betreft: ook die moet altijd worden voorzien van tekst. Het is frustrerend als een 

ingevuld formulier niet verstuurd kan worden, omdat het niet duidelijk is hoe dat moet.

Een ander voorbeeld zijn aanwijzingen over de plaats van informatie, zoals: ‘in het menu hiernaast’. 

Niet op elk device en in elke resolutie is het menu namelijk op dezelfde plaats te vinden. Het is 

belangrijk om daar in het design (en bij het schrijven van teksten) rekening mee te houden.

5.2 Zorg voor voldoende kleurcontrast

Goede toepassing van kleuren vergroot de aantrekkelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en 

toegankelijkheid van een website. Ruim een miljoen Nederlanders zijn slechtziend of kleurenblind, 

ouderen met een verminderde visuele capaciteit zelfs nog niet meegerekend. En wat te denken 

van beeldschermen met slecht contrast en printers die alleen grijstinten kunnen afdrukken? 

Ouderwets of realiteit? Hedendaags, maar net zozeer problematisch, is het gebruiken van een 

scherm in de felle zon. Allemaal aspecten die maken dat kleuren niet voor iedereen en niet op 

elk moment goed van elkaar te onderscheiden zijn. Het tweede uitgangspunt voor toegankelijke 

vormgeving is daarom het zorgen voor voldoende kleurcontrast.

“Het is aan te raden om kleurencombinaties te 

vermijden, waarvan bekend is dat ze bij kleuren-

blinden problemen opleveren. Door verschillende 

kleurintensiteiten te gebruiken, wordt kleurverschil 

voor bijna iedereen zichtbaar.”
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5.2.1 Wat is voldoende contrast?

Een goed kleurcontrast betekent dat de voorgrond- en achtergrondkleuren voldoende van elkaar 

verschillen. De vraag is nu: wat is ‘voldoende’ kleurcontrast? Bij de visuele weergave van tekst geldt 

dat een contrastverhouding van 4,5:1 moet worden aangehouden. Een contrastverhouding staat 

voor het verschil tussen de kleuren. Bij een contrastratio van bijvoorbeeld 10:1 zijn er tien tinten 

tussen de donkerste en lichtste kleur. De verplichte contrastverhouding van 4,5:1 geldt dus voor 

tekst, maar ook voor tekst in tabellen en grafieken en voor afbeeldingen van tekst.

Naar dat laatste gaat onze voorkeur overigens niet uit. Tekst in de vorm van een afbeelding 

is namelijk minder goed te vergroten met behoud van scherpte en de voorgrond- en 

achtergrondcontrasten zijn moeilijker aan te passen. Is er echt geen alternatief, zodat er toch een 

afbeelding wordt geplaatst? Zorg dan voor een hoge resolutie, zodat de afbeelding niet korrelig 

wordt wanneer deze (flink) wordt uitvergroot.

Omdat grote tekst beter leesbaar is, geldt daarvoor ook een andere contrastverhouding. Bij 

tekst van 18-punts- of vetgedrukt 14-puntsformaat is de vastgestelde contrastverhouding 3:1. Dat 

betekent dat er bij grotere tekst meer kleurvariatie mogelijk is, wat nuttig kan zijn bij het ontwerp 

van pagina’s – met name bij paginatitels. Belangrijke noot is wel dat voor bijzondere of dunne 

lettertypes afwijkende eisen kunnen gelden; alles gericht op een optimale toegankelijkheid naar 

een breed publiek.

5.2.2 Niet altijd een visuele contrasteis

Niet voor alle teksten gelden de richtlijnen over de contrastverhouding. Staat de tekst in een 

inactief gedeelte van de gebruikersinterface, dan is er geen visuele contrasteis. Dat geldt ook voor 

zogenaamde ‘puur decoratieve tekst’, zoals een woordenbrij die een achtergrond vormt, of een 

foto waar toevallig tekst op staat die niet ter zake doet (tekst op kleding bijvoorbeeld). Ook tekst 

die onderdeel uitmaakt van een logo of merknaam, hoeft niet aan de gestelde contrastratio’s te 

voldoen.

5.2.3 Een contrastknop toevoegen?

Het is mogelijk om functionaliteiten in te bouwen waarmee de voorgrond- en achtergrondkleuren 

van content zijn aan te passen. Het plaatsen van een ‘hoog contrastknop’ is dus ook een manier 

om te voldoen aan de gestelde eisen. Het geeft wel aan dat u eigenlijk niet wilt of kunt voldoen 

aan de toegankelijkheidseisen. Het helpt bij het behalen van het benodigde ‘vinkje’ op de 

checklist van de richtlijnen, maar de vraag is of een visueel beperkte bezoeker er daadwerkelijk 

mee is geholpen. Daarom adviseren wij om in de functionele eisen van een website op te nemen 

dat in het standaardontwerp volledig wordt voldaan aan de contrastnormen. Het toevoegen van 

randen rondom letters, kan daarbij helpen. De rand van de letter wordt namelijk gebruikt om het 

kleurcontrast te berekenen.
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5.2.4 Test de kleuren

Op een uitzondering na hebben ontwerpers geen persoonlijke ervaring met kleurenblindheid. In 

het kiezen van dit grafische beroep speelt het herkennen en toepassen van kleuren nu eenmaal 

een grote rol. Daarin schuilt het gevaar dat ontwerpers een kleurcontrast ‘op het oog’ al snel 

voldoende vinden. Dat oordeel kan echter niet aan de eigen interpretatie van de ontwerper in 

kwestie worden overgelaten. Het meest bekende onderscheid waarmee veel kleurenblinden 

moeite hebben, is dat tussen rood en groen. Het is dan ook aan te raden om kleurencombinaties 

te vermijden, waarvan bekend is dat ze bij kleurenblinden problemen opleveren. Gebruik 

verschillende kleurintensiteiten  zodat kleurverschil voor bijna iedereen zichtbaar wordt. Door 

een beeldscherm tijdens het ontwerpproces in te stellen op grijswaarden, is een simpele, maar 

doeltreffende test naar kleurverschil uit te voeren. 

5.3 Ontwerp een consistente navigatiestructuur

Het derde uitgangspunt voor het ontwikkelen van een toegankelijk design, is het inrichten van 

een consistente navigatiestructuur. Voor sommige gebruikers is het namelijk lastig om zich een 

overzicht te vormen van een website. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een schermvergroter 

wordt gebruikt; dan is steeds maar een deel van de pagina zichtbaar. Een schermlezer vertaalt 

content in een aaneenschakeling van spraak. Visuele aanwijzingen en paginagrenzen zijn dan 

essentieel om herhaalde content op een website te vinden, zoals de primaire navigatie.

Door content in een voorspelbare volgorde te presenteren, is het voor gebruikers met een visuele 

beperking mogelijk om de informatie te vinden die zij wíllen vinden. Gedrag van functionele 

en interactieve elementen van de website moet voorspelbaar zijn. Bied daarom onderdelen in 

de primaire navigatie altijd in dezelfde volgorde aan: de relatieve volgorde van links en vaste 

pagina-onderdelen moet steeds dezelfde zijn. Niet alleen visueel, maar ook in de broncode. Dat 

geldt dus voor het navigatiemenu, maar eveneens voor elementen als het zoekveld, het logo en 

de paginatitel. Gelukkig is dit bij gebruik van een CMS over het algemeen al goed ingeregeld. 

Vanzelfsprekend is het wel toegestaan om subnavigatiemenu’s en blokken secundaire navigatie 

per pagina aan te bieden.
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Toegankelijkheid van online informatie is van groot belang. Een kwart van de Nederlandse 

bevolking heeft rechtstreeks baat bij websites die aandacht besteden aan digitale 

toegankelijkheidseisen. Voor overheden zijn de ‘webrichtlijnen’ dan ook verplicht, maar ook 

bedrijven doen er goed aan de webrichtlijnen toe te passen  Voldoen aan de richtlijnen is  

namelijk niet meer dan normaal: iedere klant verdient het om serieus genomen te worden.

Vier basisprincipes vormen de spil van de webrichtlijnen: ‘bedienbaarheid’, ‘begrijpelijkheid’, 

‘robuustheid’ en ‘waarneembaarheid’. Het principe ‘universeel’ is sinds het hanteren van 

de internationale standaard WCAG 2.0 niet meer verplicht. Daardoor is het echter niet 

minder belangrijk geworden. De technische bouw van een website verdient integrale 

aandacht. Het voldoen aan de richtlijnen is namelijk veel meer dan ‘het toevoegen van een 

toegankelijkheidssausje’. Al vanaf de eerste ontwerpfase verdient het thema aandacht.

In organisaties heeft u te maken met verschillende aspecten rondom digitale toegankelijkheid. 

Voldoen aan de richtlijnen, vraagt om een doordachte projectaanpak waarin ieder projectlid 

betrokken wordt bij het onderwerp. Het is zaak om al vroegtijdig interne bewustwording te creëren 

en het project qua planning goed in te richten met oog op de webrichtlijnen.

Een tweede specifiek aspect betreft de webredactie. Waar webredacteuren van nature vaak  

de neiging hebben om hun schouders op te halen wanneer de “technisch georiënteerde”  

webrichtlijnen ter sprake komen, daar is het juist zaak om hen gedeeld eigenaar te maken van  

het onderwerp. De webrichtlijnen hebben immers voor ongeveer een derde betrekking op 

content. En dát is het domein van de webredacteur! Begrijpelijk schrijven en content toegankelijk 

ontsluiten via het CMS: het zijn aspecten die aandacht behoeven.

Andere belangrijke aspecten ten aanzien van digitale toegankelijkheid, zijn techniek en 

vormgeving (design). En hoewel de nieuwste webrichtlijnen in officieel opzicht soepeler zijn 

geworden ten aanzien van technische vereisten, is bouwkwaliteit juist een onmisbare schakel in 

het bewerkstelligen van digitale toegankelijkheid. Werk dus samen met professionals die weten 

waar ze het over hebben! Daarbij is een goede afstemming tussen design en bouw noodzakelijk. 

In het ontwerp zijn drie uitgangspunten van belang om de toegankelijkheid te waarborgen: het 

aanbieden van alternatieve informatievormen, het zorgen voor voldoende kleurcontrast en het 

ontwerpen van een consistente navigatiestructuur.

Alles bij elkaar kunnen de webrichtlijnen voor nogal wat hoofdbrekers zorgen. De belangrijkste 

kunst is het overzichtelijk en behapbaar maken van het webtraject. Deze whitepaper is bedoeld 

om u daarmee op weg te helpen. De checklist op de volgende pagina maakt het wellicht nóg wat 

eenvoudiger om het overzicht te bewaren.

Mocht u desondanks tegen vragen aanlopen die betrekking hebben tot online toegankelijkheid, 

dan helpen wij u daarmee graag. U kunt contact met ons leggen via info@boomcommunicatie.nl. 

Slotwoord
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Projectaanpak Creëer interne bewustwording

Zorg voor toepassing in techniek, design en content

Maak een overzicht van de projectimplicaties

Content/webredactie Informeer webredacteuren over relevantie en belang

Help redacteuren op weg met begrijpelijk schrijven

Besteed aandacht aan contentbeheer in het CMS, o.a.

• Opmaakprofielen en kopstijlen

• Clean coding

• Ondertiteling en audiodescriptie bij video’s

• Alt-tekst bij afbeeldingen

• Verwijzingen

• Tabellen

• Opsommingen

• Formulieren

• Taalwissel

• Pdf’s

Controleer en organiseer een toetsing

Techniek Stel het vereiste niveau van toegankelijkheid vast

Benadruk het belang van bouwkwaliteit vroegtijdig

Richt een specialistisch deeltraject in

Bouw gelaagd (modulair)

Breng uitzonderingen in kaart

Controleer en organiseer een toetsing

Vormgeving Bied alternatieve informatievormen aan, o.a.:

• Zowel via kleur als via tekst

• In formulieren en invoerschermen

Zorg voor voldoende kleurcontrast

Ontwerp een consistente navigatiestructuur

Controleer en organiseer een toetsing

  

Checklist
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