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Digitale toegankelijkheid: aan de slag!  
Niet iedereen gebruikt een computer of het internet zo gemakkelijk. Laagopgeleide lezers begrijpen moeilijke 
teksten bijvoorbeeld niet goed. En slechtzienden hebben leessoftware nodig voor de informatie op websites. 

Digitaal toegankelijk op 23 september 2020 

Digitale toegankelijkheid betekent dat iedereen alle websites en apps kan gebruiken. Een mooi doel! Voor 
overheids- en semi-overheidsorganisaties is digitale toegankelijkheid vanaf 23 september 2020 zelfs 
wettelijk verplicht. 

Is jouw website of app nog niet voor iedereen toegankelijk? Dan is het tijd om in actie te komen. 

Nieuwe wet en deadlines 
Hoe zit het nu met die nieuwe wet over digitale toegankelijkheid? Wat wordt er van jouw organisatie 
verwacht? En wat zijn de deadlines? 

Websites van de (semi-)overheid 
Sinds 2018 geldt in Nederland het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’. Daar staat in dat op 23 
september 2020 alle websites van de (semi-)overheid toegankelijk moeten zijn. Overheidswebsites die ná 
eind 2018 zijn gebouwd, moesten zelfs per september 2019 al goed toegankelijk zijn. 

Apps van de (semi-)overheid 
Naast de websites, moeten ook de mobiele applicaties van (semi-)overheidsorganisaties worden verbeterd. 
Daar heb je iets langer de tijd voor. Vanaf 23 juni 2021 zijn alle overheids-apps voor iedereen toegankelijk. 

Geen overheid: ook check nodig 
Werk jij niet bij een (semi-)overheidsorganisatie? Dan zijn de deadlines niet zo hard. Je bent als bedrijf alleen 
wel altijd verplicht om de diensten zo toegankelijk mogelijk te maken voor je klanten. Dit heeft te maken met 
de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’. Klanten kunnen een beroep doen 
op die wet als je website niet toegankelijk voor ze is. Check dus toch goed of iedereen wel online bij jouw 
bedrijf terecht kan. 

Je doelgroep 
Wist je dat miljoenen Nederlanders een beperking hebben? Veel websites zijn voor hen niet (of minder) 
toegankelijk. Voor die mensen heb je aandacht bij de regels voor digitale toegankelijkheid. 



Digitale toegankelijkheid | Crossphase 
 

4 
 

Zwakbegaafd: 2,2 miljoen mensen 
In Nederland zijn ongeveer 2,2 miljoen mensen zwakbegaafd. Zij hebben een IQ tussen de 70 en 85. Gebruik 
je moeilijke woorden en jargon op je website? Dan begrijpen deze mensen niet wat je zegt. 

Doof of slechthorend: 1,5 miljoen mensen 
Zo’n 660.000 Nederlanders zijn doof of slechthorend. Nog eens 900.000 mensen horen steeds minder goed. 
Hebben de video’s op je website geen ondertiteling? Dan weet deze groep mensen niet waar je video over 
gaat. 

Lichamelijke beperking: 1,4 miljoen mensen 
Een lichamelijke beperking; dat is waar 1,4 miljoen mensen dagelijks mee leven. Sommige van die 
beperkingen maken het voor iemand moeilijk om je website te bezoeken. Denk aan aandoeningen als reuma 
en artritis. Een muis bewegen is dan vaak een hele taak. Mensen met spasmen kunnen bijvoorbeeld geen 
kleine buttons aanklikken. 

Kleurenblind: 750.000 mensen 
Kleurenblindheid komt het meest voor bij mannen. 1 op de 12 mannen is kleurenblind en ziet bijvoorbeeld 
moeilijk verschil tussen rood en groen. Gebruik je rood voor een foutmelding op je website? Dan weten 
750.000 Nederlanders niet zonder geschreven uitleg waar de melding voor is. 

Blind of slechtziend: 250.000 mensen 
Meer dan 250.000 Nederlanders zijn slechtziend of blind aan beide ogen. Gebruik je afbeeldingen om 
belangrijke informatie over te brengen? Of is het kleurcontrast op je website laag? Dan zijn er dus 250.000 
potentiële gebruikers die dit niet of moeilijk kunnen zien. 

3 extra voordelen van een toegankelijke website 
Door je website toegankelijk te maken, bereik je een veel grotere doelgroep. Fijn! Denk ook eens aan de drie 
voordelen hieronder. 

1. Groter bereik en hogere tevredenheid 
Een belangrijk onderdeel van een toegankelijke website is een toegankelijk taalniveau. Wij raden niveau B1 
aan. Dat is eenvoudig Nederlands dat 80% van de Nederlanders begrijpt. 

Uit onderzoek van Bureau Taal blijkt dat 75% van de overheidsteksten op taalniveau C1 is geschreven. 
Terwijl maar 15% van de Nederlands dat taalniveau begrijpt. 2,5 miljoen mensen in ons land zijn 
laaggeletterd. 

Is jouw doelgroep hoogopgeleid? Ook zij lezen liever teksten op B1-taalniveau.  
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Boodschap komt goed over in B1 
De NNgroup onderzocht of mensen teksten op een eenvoudig taalniveau echt beter begrijpen. In het 
onderzoek deden laag- en hooggeletterde deelnemers een aantal taken op de website over een medisch 
product. Ze kregen hiervoor de originele tekst en een versimpelde tekst. 

Hoeveel mensen konden de taak uitvoeren: 

 Laaggeletterde mensen: originele tekst, 46% en eenvoudige tekst, 82%. 
 Hooggeletterde mensen: originele tekst, 68% en eenvoudige tekst, 93%. 

Tevreden over eenvoudige teksten 
De deelnemers van het onderzoek waren ook meer tevreden over de eenvoudige teksten.  

Welk cijfer geven mensen aan de teksten (schaal 1 tot 5): 

 Laaggeletterde mensen: originele tekst, cijfer 3,5 en eenvoudige tekst, cijfer 4,4. 
 Hooggeletterde mensen: originele tekst, cijfer 3,7 en eenvoudige tekst, cijfer 4,8. 

2. Website beter vindbaar 
Je maakt je website in de eerste plaats toegankelijk voor je bezoekers. Wist je dat je organisatie ook meteen 
beter vindbaar is in Google? Door heldere teksten, goede tussenkoppen en duidelijke buttons begrijpt Google 
beter welke informatie jouw website heeft.  

Daarnaast kijkt Google naar hoe schoon de HTML-code is en hoe snel je website laadt. Dit alles bepaalt de 
‘ranking’ van je website in de zoekmachine. 

3. Website minder foutgevoelig 
Je website is minder foutgevoelig met een schone HTML-code en goede techniek. Wanneer alles goed is 
ingeregeld ‘aan de achterkant’, is je website gemakkelijker te gebruiken met: 

 Toetsenbordbediening. 
 Schermlezers die de tekst van het scherm voorlezen. 
 Brailleleesregels die geschreven tekst vertalen naar braille. 

Toegankelijke website: handvatten 
Een website die toegankelijk is voor iedereen. Waar begin je? Wij geven je een aantal handvatten. 

Volg de WCAG-richtlijnen 
De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn de standaard voor toegankelijke websites. Hierin staat 
advies over hoe je tekst, media, design en techniek gebruikt.  

Als (semi-)overheidsorganisatie moet je voldoen aan niveau AA van WCAG versie 2.1. Ook moet je een 
toegankelijkheidsverklaring op je website hebben. Daarin staat hoe je je website toegankelijk hebt gemaakt 
en hem ook in de toekomst toegankelijk houdt. 
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Vier principes van WCAG 
De WCAG-richtlijnen zijn gebaseerd op vier principes. Die zijn handig voor als je aan de slag gaat met de 
website van jouw organisatie. 

1. Waarneembaar 
Informatie moet waarneembaar zijn voor gebruikers. Dat betekent dat mensen de content zelf kunnen lezen 
of horen. Gebruik bijvoorbeeld grote letters op de pagina’s of ondertiteling bij video’s. 

2. Bedienbaar 
De website moet bedienbaar zijn. Dat betekent dat ook mensen die geen muis gebruiken door je website 
kunnen navigeren. De structuur van de content is aangepast aan navigeren met alleen een toetsenbord. 

3. Begrijpelijk 
De website en de informatie op de website moeten voor iedereen te begrijpen zijn. Let daarom op je 
taalgebruik. En zorg dat de pagina’s op je website allemaal op dezelfde manier zijn opgebouwd. 

4. Robuust 
Content op je website moet robuust zijn. Dat betekent concreet dat de informatie gelezen kan worden door 
hulpmiddelen als schermlezers en braillemachines. 

Start op tijd 
Het kan zeker wat tijd kosten om je website en app toegankelijk te maken voor iedereen. Wij raden je daarom 
aan om op tijd te starten met het verbeteren. Geen tijd? We hebben bij Crossphase verschillende experts in 
dienst die je kunnen helpen. 

Team van vier experts 
Om je website toegankelijk te maken én te houden, heb je meerdere specialisten nodig. Zij kijken elk vanuit 
hun eigen bril naar de website. Deze vier experts zijn samen een team: webredacteur, contentmanager, UX-
designer en developer. 

Webredacteur: taalniveau en tekststructuur 
De webredacteur zorgt er onder andere voor dat het taalniveau van de website aansluit bij het taalniveau 
van de bezoekers. Taalniveau B1. Waar let de webredacteur op: 

 Gebruik van korte en duidelijke zinnen. 
 Duidelijke titels en tussenkoppen. 
 Overbodige woorden schrappen of moeilijke woorden herschrijven. 
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Contentmanager: opbouw pagina’s 
De contentmanager bouwt de pagina’s op de juiste manier voor je op. De teksten, afbeeldingen, video’s en 
knoppen zijn daardoor vindbaar voor alle bezoekers. Wat doet de contentmanager: 

 Afbeeldingen voorzien van een beschrijvende tekst. 
 Buttons duidelijk omschrijven. 
 Video’s ondertitelen. 

UX-designer: kleuren en tekstgrootte 
De UX-designer zorgt dat het design van de website past bij de regels rond digitale toegankelijkheid. Waar 
let de designer bijvoorbeeld op: 

 Voldoende kleurcontrast. Bijvoorbeeld tussen tekst en achtergrondkleur. Of tussen hyperlinks en de 
rest van de tekst. 

 Lettergrootte, lettertypes en overige typografie. 
 Weinig gebruik van bewegende beelden en teksten. 
 Kleuren mogen niet de enige manier zijn om een boodschap duidelijk te maken. Daar is tekst voor 

nodig. 

Developer: techniek en code 
De developer legt met de juiste techniek en code de basis voor een toegankelijke website. Waar let de 
developer op: 

 Semantische HTML: HTML-elementen mogen alleen gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn. 
 Gebruikte code voldoet aan de regels van de programmeertaal. 
 Website is niet alleen met de muis, maar ook met het toetsenbord te gebruiken. 

Eerste hulp bij digitale toegankelijkheid 
Heb je niet de middelen of de mensen om jouw website en app op tijd toegankelijk te maken? Vraag dan een 
extern team van experts om je te helpen. 

Wij bieden bij Crossphase eerste hulp bij digitale toegankelijkheid. Onze specialisten in contentmanagement, 
webredactie en projectmanagement adviseren je graag en steken de handen uit de mouwen. 

Benieuwd hoe Crossphase jou kan helpen? We drinken graag een kop koffie met je. Neem contact op met 
onze collega’s Barbara, Floor, Marcia, Sandeep en Vincent via 071-528 22 21 of via sales@crossphase.nl. 

Meer informatie over Crossphase vind je op crossphase.nl 

  

mailto:sales@crossphase.nl
https://crossphase.nl/
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Bronnen 
Nieuwe wet en deadlines: 

 Deadlines digitale toegankelijkheid: DigiToegankelijk 

Cijfers over de doelgroepen: 

 Zwakbegaafdheid: Sociaal en Cultureel Planbureau 
 Doof- en slechthorendheid: Hoorwijzer 
 Lichamelijke beperking: Sociaal en Cultureel Planbureau 
 Kleurenblindheid: Oogvereniging 
 Blind- en slechtziendheid: Oogfonds 

Voordelen van digitale toegankelijkheid: 

 Taalniveau overheidsteksten en Nederlanders: Bureau Taal (via Stichting Accessibility) 
 Laaggeletterdheid: Stichting Lezen & Schrijven 
 Onderzoek taalniveaus en tevredenheid: NN Group 

https://www.digitoegankelijk.nl/beleid/wet-en-regelgeving/tijdlijn-wet--en-regelgeving
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Zorg_beter_begrepen
https://www.hoorwijzer.nl/faq/extra-hoeveel-nederlanders-zijn-slechthorend-en-hoeveel-gebruiken-hoortoestellen/
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Factsheet_Mensen_met_lichamelijke_of_verstandelijke_beperkingen/Factsheet_Mensen_met_een_beperking.org
https://www.oogvereniging.nl/oogaandoeningen/oogaandoeningen-overzicht/kleurenblindheid/
https://oogfonds.nl/visuele-beperking/feiten-en-cijfers/
https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool/leesniveaus
https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid
https://www.nngroup.com/articles/writing-for-lower-literacy-users/
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