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ONLINEMARKETING

geef vorm AAn online toegAnkelijkheid

Vijftig tinten grijs 
goed te zien?
Vormgeving is een belangrijk onderdeel van online commu-

nicatie. Kleur, vorm en positie zijn namelijk bepalend in het 

wel of niet overbrengen van informatie. Bij het vormgeven van 

uw website moet u dus nadrukkelijk rekening houden met de 

toegankelijkheid. Vanaf de start van een webtraject moet u 

aandacht hebben voor de uitgangspunten en conventies die be-

kend staan als de ‘webrichtlijnen’.

IIeder aspect van het design van uw 
website heeft een functie en is daarmee 
bepalend voor de toegankelijkheid én 
de effectiviteit. Een slecht ontwerp is 
zo gemaakt, maar een goed ontwerp 
gelukkig ook. Drie uitgangspunten zijn 
daarbij met name van belang: alterna-
tieve informatievormen, voldoende kleur-
contrast en een consistente navigatie. 
Waar moet u rekening mee houden?

Alternatieve informatievormen
Bij informatieoverdracht moet u afhan-
kelijkheid van vorm, kleur of plaatsing 
voorkomen. Met andere woorden: zorg 
dat er altijd een alternatieve informatie-
vorm beschikbaar is. Niet elke bezoeker 
van uw 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 toe-
gankelijkheidsprobleem. 
U kunt kleuren goed benutten om in-
formatie over te dragen. Denk aan een 
knop die groen is en daarmee symbool 

staat voor ‘Bevestigen’ of ‘Doorgaan’, of 
een rode knop die het tegenovergestelde 
communiceert. Maar een knop die al-
leen groen of rood is, helpt een (kleuren)
blind persoon niet verder. De gebruiker 
loopt dan zelfs vast. Informatie die wordt 
overgebracht door vorm of kleur, moet 
u daarom ook beschikbaar stellen via 
tekst. Hulpmiddelen (zoals een voorlees-
functie 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 voor iedereen duidelijk-
heid. Kleur en tekst vormen in dit voor-
beeld samen een krachtige combinatie 
voor toegankelijkheid van de website.

Feedback

Vooral bij invoerschermen en formu-
lieren gaat dit nog te vaak mis. Gebruik 
daar niet alleen visuele aanwijzingen 
om de gebruiker erop te attenderen dat 
er informatie ontbreekt of onjuist is 
ingevoerd. Het betreffende veld alleen 
rood markeren is niet voldoende. Voeg 
er ook tekst aan toe, zoals ‘(Verplicht 
veld)’. En plaats 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 formu-
lier juist en volledig was ingevuld.

Frustrerend

Wat die verzendknop betreft: ook die 
moet u altijd voorzien van tekst. Het is 
frustrerend als iemand een ingevuld for-
mulier niet kan versturen, omdat het niet 
duidelijk is hoe dat moet. 
Denk ook aan aanwijzingen over de 
plaats van informatie, zoals: ‘In het menu 
hiernaast’. Niet op elk device en in elke 
resolutie is het menu namelijk op dezelf-
de plaats te vinden. Het is belangrijk om 
daar in het design (en bij het schrijven 
van teksten) rekening mee te houden.

Decoratieve woordenbrij

Niet voor alle tekst gelden de richtlijnen 
voor de contrastverhouding. Staat de 
tekst in een inactief gedeelte van de ge-
bruikersinterface, dan is er geen visuele 
contrasteis. Dat geldt ook voor zoge-
noemde ‘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 deel 
uitmaakt van een logo of merknaam, 
hoeft niet aan de vereiste contrastratio’s 
te voldoen.
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Voldoende kleurcontrast
Een juiste toepassing van kleuren ver-
groot de aantrekkelijkheid, gebruiks-
vriendelijkheid en toegankelijkheid van 
een website. Ruim een miljoen Neder-
landers is 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? Ouder-
wets 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.

Tinten

Het tweede uitgangspunt voor toeganke-
lijke vormgeving is daarom het zorgen 
voor voldoende kleurcontrast. Een goed 
kleurcontrast betekent dat de voorgrond- 
en achtergrondkleuren voldoende van 

elkaar verschillen. De vraag is nu: wat 
is ‘voldoende’ kleurcontrast? Bij de vi-
suele weergave van tekst geldt dat u een 
contrastverhouding van 4,5:1 moet aan-
houden. 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 contrastver-
houding van 4,5:1 geldt dus voor tekst, 
maar ook voor tekst in tabellen en gra-
fieken en voor afbeeldingen van tekst.

Korrelig

Bij dat laatste kunt u wel vraagtekens 
plaatsen. Tekst in de vorm van een af-
beelding is namelijk minder goed te 
vergroten met behoud van scherpte en 
de voorgrond- en achtergrondcontras-

ten zijn moeilijker aan te passen. Is 
er echt geen alternatief, zodat u toch 
een afbeelding kunt plaatsen? Zorg 
dan voor een hoge resolutie, zodat de 
afbeelding niet korrelig wordt wan-
neer deze (flink) wordt uitvergroot.

Uitzonderingen

Omdat grote tekst beter leesbaar is, geldt 
daarvoor 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 kleurvari-
atie 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 letterty-
pes afwijkende eisen kunnen gelden; 
alles gericht op een optimale toegan-
kelijkheid voor een breed publiek.

Consistente navigatiestructuur
Het derde uitgangspunt voor het ontwik-
kelen van een toegankelijk design is het 
inrichten van een consistente navigatie-
structuur. Voor sommige gebruikers is 
het namelijk lastig om zich een overzicht 
te vormen van een website. 
Dit is bijvoorbeeld het geval als zij een 
schermvergroter gebruiken; er 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 voorspel-
bare volgorde te presenteren, is het voor 
gebruikers met een visuele beperking 
mogelijk om de informatie te vinden die 
zij wíllen vinden. 
Gedrag van zowel functionele als inter-
actieve elementen van de website moet 
voorspelbaar zijn. Bied daarom onder-
delen in de primaire navigatie altijd 

in dezelfde volgorde aan: de relatieve 
volgorde van links en vaste paginaon-
derdelen moet steeds dezelfde zijn, niet 
alleen visueel, maar ook in de broncode.

Broncode

Dat geldt dus voor het navigatiemenu, 
maar ook voor specifieke elementen als 
het zoekveld, het logo en de paginatitel. 
Gelukkig is dit bij gebruik van een con-
tentmanagementsysteem (CMS) over 
het algemeen al goed geregeld. Vanzelf-
sprekend is het wel toegestaan om sub-
navigatiemenu’s en blokken secundaire 
navigatie per pagina aan te bieden.

Rens Bogers is communicatiespecialist bij 
BOOM Communicatie, 
www.boomcommunicatie.nl

Letters met een functioneel randje

Het is mogelijk om verschillende func-
tionaliteiten 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 gestel-
de eisen. Het geeft wel aan dat u eigenlijk 
niet wilt of kunt voldoen aan de toegan-
kelijkheidseisen. 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 daadwerke-
lijk mee is geholpen.

Berekenen
In de functionele eisen moet u dan ook 
opnemen dat in het standaardontwerp 
volledig wordt voldaan aan de contrast-
normen. Het toevoegen van randen 
rondom letters, kan daarbij helpen. De 
rand van de letter wordt namelijk gebruikt 
om het kleurcontrast te berekenen.

Problematisch is het 
gebruik van een 

scherm in de felle zon

Content in een 
voorspelbare 

volgorde presenteren


