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geefomtoegankelijkheid.nl

Ontwerp: Godert von Weiler - MKB-Reklame.nl

Dit draaiboek is een initiatief van Stichting Accessibility. 

Het kwam tot stand met steun van:

Als fonds zet u zich in voor verschillende projecten 

die ervoor zorgen dat meer mensen onderdeel 

kunnen zijn van onze samenleving en beter 

kunnen functioneren in de maatschappij. Steeds 

vaker bevatten deze projecten ook een digitaal 

component, zoals een website of app. Men moet 

zich bijvoorbeeld online aanmelden voor een 

evenement of online een kaartje bestellen om 

bij een voorstelling aanwezig te kunnen zijn dat 

gesubsidieerd is door uw fonds. Voor één op de 

acht Nederlanders is digitale toegankelijkheid niet 

vanzelfsprekend. Zij hebben iets extra’s nodig om 

mee te kunnen doen in onze digitale samenleving. 

Samen met u kunnen we daarvoor zorgen. In dit 

draaiboek leest u daar alles over. 

Doet uw fonds 
ook mee?

http://www.geefomtoegankelijkheid.nl


Henk-Willem Laan, directeur NSGK  

(Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)

Internet maakt deel uit van ons 

dagelijks leven. Of het nu gaat 

om sociale contacten of een 

belastingaangifte, gamen of 

een donatie doen, het gebeurt 

steeds meer online. Laten 

we samen zorgen voor een 

drempelloos internet, zodat 

iedereen er kan meedoen.

“

”
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de Janivo Stichting, de Ridderlijke Duitsche Orde 

(RDO) Balije van Utrecht en het Bartiméus Fonds 

om zo samen dit draaiboek te kunnen opstellen. 

Fonds 1818 en HandicapNL hebben inhoudelijk 

met ons meegewerkt. De resultaten van deze 

samenwerking vindt u in dit document. Wij bieden 

u en andere fondsen hiermee inzicht in het belang 

van digitale toegankelijkheid en wie hier baat bij 

hebben. U vindt hier praktische handvatten om ook 

bij te dragen aan optimale digitale toegankelijk-

heid. Voor iedereen. Dat kan door uw eigen website 

te optimaliseren, maar ook door uw aanvragers te 

stimuleren om oog te hebben voor toegankelijkheid 

van hun digitale producten.

Dit draaiboek is te downloaden op  

www.geefomtoegankelijkheid.nl

Onze wereld wordt steeds digitaler; winkelen 

doen we online, afspraken met het ziekenhuis 

maken we online, gamen, video’s bekijken en veel 

communicatie verloopt online. Daarnaast komen er 

steeds meer apparaten in huis, zoals energiemeters, 

lampen en wasmachines, met digitale interfaces.

Helaas kan niet iedereen hier zomaar mee uit de 

voeten. Dit draaiboek geeft inzichten in hoe uw 

fonds een bijdrage kan leveren aan het toegankelijker 

maken van de digitale wereld. 

Stichting Accessibility heeft in 2018 vijf workshops 

georganiseerd met de Nederlandse Stichting voor 

het Gehandicapte Kind (NSGK), het K.F. Hein Fonds, 

Voorwoord
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Dit draaiboek is opgebouwd uit vier onderdelen. 

Deze helpen u in het proces van realiseren en 

verbeteren van digitale toegankelijkheid en bieden 

handvatten om dit proces te doorlopen.

Na een inleiding over digitale toegankelijkheid vindt 

u een template waarin wij u concrete handvatten 

bieden om aan de slag te gaan. Hierbij maken wij 

onderscheid tussen twee trajecten. Het eerste traject 

geeft antwoord op de vraag: “Hoe maak ik mijn 

fonds op digitaal vlak toegankelijk?” en het tweede 

traject focust zich op de vraag: “Hoe bevorder ik de 

digitale toegankelijkheid van de projecten die mijn 

fonds steunt?”.

Route naar 
digitale 
toegankelijkheid



12 13

Onderdeel 3: Praktisch
De resultaten van bovengenoemd onderzoek 

leiden tot diverse actiepunten. We maken hierbij 

onderscheid tussen acties gericht op het vergroten 

van de digitale toegankelijkheid van het fonds zelf en 

acties gericht op die van de projectresultaten.

In diverse workshops met fondsen heeft Stichting 

Accessibility onderzocht waar de kansen liggen voor 

fondsen om bij te dragen. De uitkomsten hiervan 

vindt u ook in het draaiboek en deze elementen 

kunnen worden overgenomen om ook in uw fonds 

digitale toegankelijkheid te implementeren.

Onderdeel 1: Introductie
Waar hebben we het eigenlijk over wanneer we 

spreken over digitale toegankelijkheid?

Onderdeel 2: Aan de slag
Het draaiboek bevat een template waarmee u binnen 

uw eigen fonds zelfstandig kunt onderzoeken hoe 

u een bijdrage kunt leveren aan het vergroten van 

digitale toegankelijkheid.

Opbouw van 
het draaibroek



Introductie
Digitale toegankelijkheid; wat is het? Waarom is het 

belangrijk? Wie heeft er baat bij? Wat kan uw fonds 

betekenen?
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gebruiken in bepaalde situaties zoals het werken in 

een trein.

 

We onderscheiden een viertal groepen functiebeper-

kingen: zicht, gehoor, motorisch en cognitief. 

Daarnaast hebben we ook met een groep te maken 

die laaggeletterd is en daardoor ook baat heeft bij 

toegankelijke websites en andere projectresultaten. 

Alles samengenomen spreken we over een groep 

van 4 miljoen Nederlanders waarvoor digitale 

toegankelijkheid niet vanzelfsprekend is.

Digitale 
toegankelijkheid
Door rekening te houden met digitale toegankelijk-

heid zijn veel mensen geholpen. U zorgt ervoor dat 

meer mensen gebruik kunnen maken van digitale 

ontwikkelingen en daardoor deel kunnen uitmaken 

van een maatschappij waarin digitalisering een 

steeds grotere rol speelt. 

Niet alleen mensen met een permanente beperking 

zijn geholpen, maar ook diegene die tijdelijk beperkt 

zijn doordat ze bijvoorbeeld hun arm hebben 

gebroken. Daarnaast zorgt een toegankelijk ontwerp 

er ook voor dat het mogelijk is om de producten te 
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Gehoor
Doven en slechthorenden hebben baat bij 

ondertiteling in video’s. Met name iemand 

die doof is, heeft ook baat bij begrijpelijk 

geschreven, eenvoudige teksten, omdat zij 

doorgaans met gebarentaal communiceren 

en de Nederlandse taal voor hen daardoor 

moeilijker te begrijpen is.

Blinden en slechtzienden maken 

vaak gebruik van hulpsoftware zoals, 

voorleessoftware en vergroten van tekst. 

Websites en andere digitale toepassingen 

moeten daar wel geschikt voor zijn. 

Daarnaast hebben slechtzienden veel baat 

bij een goed kleurcontrast, hier dient dus 

rekening mee worden gehouden in het 

ontwerp. Het is voor deze groep mensen 

ook van belang dat alle visuele elementen 

goed beschreven zijn, door bijvoorbeeld 

het beschrijven van afbeeldingen.

Zicht
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Cognitief
Voor deze groep is het prettig als de 

lay-out rustig is en de navigatie duidelijk. 

Daarnaast hebben zij veel baat bij korte 

zinnen en gebruik van makkelijke woorden. 

Ook het toepassen van kopjes in de tekst 

helpt deze doelgroep veel om teksten te 

begrijpen en lezen.

Motorisch
Wanneer iemand niet in staat is zijn 

handen of armen te gebruiken kan diegene 

niet of nauwelijks gebruik maken van een 

muis. Deze persoon is dan vaak afhankelijk 

van het toetsenbord of een paar knoppen 

om van een website, app of andere digitaal 

product gebruik te kunnen maken.
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Persona’s zijn fictionele karakters die symbool staan 

voor een specifieke doelgroep of gebruikersgroep. 

Het zijn geen echte personen, maar de beschrijving 

is wel gebaseerd op de kenmerken van echte 

mensen uit de doelgroep. Persona’s helpen om 

vanuit een ander perspectief naar onderwerpen te 

kijken. 

Wij hebben een vijftal persona’s, die belang hebben 

bij een goed toegankelijke digitale wereld, voor u 

uitgewerkt. Op de hierna volgende pagina’s stellen 

we hen aan u voor: Astrid, Bas, Saskia, Ton en Fatima. 

U kunt hun profielen gebruiken om uw website app, 

game of andere digitale componenten waar u of 

uw aanvrager mee te maken heeft te bekijken door 

andere ogen. 

Persona’s
Voor wie is digitale  

toegankelijkheid belangrijk?
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Activiteiten: actief betrokken bij de Oogvereniging.

Informatiebronnen: haar man, vrienden, collega’s, 

het internet en radio 1. De digitale kanalen worden 

vooral gebruikt om op de hoogte te blijven van het 

nieuws. Op haar telefoon maakt ze gebruik van 

verschillende apps zoals de NS-app en Whatsapp.

Technologie: maakt gebruik van een Iphone en 

een Windows computer met spraaksoftware. Op 

de Iphone maakt ze gebruik van de ingebouwde 

voorleessoftware en van apps zoals Seeing Ai, die 

met behulp van de camera teksten kan scannen en 

voorlezen. Deze software gebruikt zij ook om haar 

werk te doen.

Belangrijk: voor Astrid is het van belang dat de 

technologie goed werkt met haar hulpsoftware.

Astrid

Leeftijd: 35

Opleidingsniveau: HBO 

Werk: Astrid is functioneel beheerder bij de 

Rabobank. Ze werkt veel met de computer in haar 

baan.

Situatie: Astrid is blind, dit komt door een 

aangeboren oogafwijking. Zij heeft een blindengelei-

dehond. Astrid woont in een koopwoning met haar 

man en dochter Maaike van 5. Maaike heeft dezelfde 

oogafwijking als Astrid en is slechtziend. 

Sport: skiën en wekelijks goalbal.
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 Aandachtspunten voor de bouwers:

• Labels bij formulieren, zodat duidelijk is wat bij 

welk invulveld moet worden ingevuld.

• Alternatieve teksten bij afbeeldingen.

• Toetsenbord toegankelijkheid, zodat Astrid via het 

toetsenbord kan bedienen.

• Toegankelijke pdf’s.

Situatie: Astrid hoorde van een vriendin over een 

tentoonstelling die door uw fonds is gesubsidieerd. 

Zij bezoekt de website van het museum om kaartjes 

voor de tentoonstelling te bestellen. Zij hoopt dat dit 

haar gaat lukken met gebruik van haar hulpsoftware.



28 29

Informatiebronnen: zijn vriendin en familie. 

Daarnaast zit Bas veel op het internet. Hij is 

geïnteresseerd in alles wat er gebeurt in de wereld. 

Op zijn telefoon maakt hij veel gebruik van Reddit.

Technologie: Bas maakt gebruik van zijn Android 

telefoon en een Windows computer. Gamen doet 

hij voornamelijk op de PlayStation. Op zijn telefoon 

maakt hij gebruik van de app Tap Tap , die registreert 

wanneer er omgevingsgeluiden zijn. Als de deurbel 

gaat of als er een ander hard geluid is, dan flitst en 

trilt de telefoon.

Belangrijk: het is voor Bas belangrijk dat er 

alternatieven worden geboden voor auditieve 

informatiebronnen, zoals de ondertiteling in  

zijn game.

Bas

Leeftijd: 27

Opleidingsniveau: WO

Werk: Bas is gamedesigner bij een stichting voor een 

goed doel. 

Situatie: Bas woont samen met zijn vriendin in een 

kleine huurwoning. Hij is net afgestudeerd en dit is 

zijn eerste baan. Bas is op zijn 12de doof geworden. 

Sport: Bas is een fanatieke sporter. Hij kanoot drie 

keer in de week bij een vereniging.

Activiteiten: Bas gamet graag met zijn vrienden. Dit 

doet hij meestal online.
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Aandachtspunten bij de ontwikkeling:

• Ondertiteling bij video en audio.

• Mogelijkheid om te mailen.

• Alternatief voor audiobestanden.

Situatie: Bas werkt bij een stichting en heeft een 

goed idee voor een project waarin o.a. een game 

wordt gemaakt.  

Hij wil daarom een aanvraag indienen bij uw fonds. 

Hiervoor kijkt hij op de website van het fonds en 

hoopt hij dat het ook mogelijk is om via de mail of 

middels een formulier contact op te nemen met uw 

fonds en niet enkel via de telefoon.  Bas leest op de 

website dat de game wel toegankelijk moet zijn voor 

een brede doelgroep. Hiervoor heeft hij informatie 

nodig over waarmee hij dan rekening moet houden. 

Voor hem zou bijvoorbeeld een e-learning die hij 

online kan volgen erg handig zijn.
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Hiervoor gebruikt zij haar rolstoel met outdoor banden, 

aangezien wandelen te veel energie voor haar kost.

Activiteiten: Saskia gaat graag met vriendinnen 

ergens wat drinken.

Informatiebronnen: haar partner, zus en de tv 

en radio zijn haar voornaamste informatiebron-

nen. Ze gebruikt ook af en toe WhatsApp om te 

communiceren met haar neefjes.

 

Technologie: Saskia maakt vooral gebruik van haar 

werkcomputer en haar telefoon. Op de computer 

maakt zij gebruik van hulpapparatuur waardoor ze 

makkelijker het toetsenbord kan bedienen. Voor 

haar telefoon maakt ze gebruik van spraaksoftware, 

hiermee kan zij berichten sturen en mensen bellen.

Saskia

Leeftijd: 52

Opleidingsniveau: Mavo

Werk: Saskia werkt als directiesecretaresse. Haar 

werkzaamheden bestaan onder andere uit het 

opnemen van de telefoon en beantwoorden van 

mail en het beheren van de agenda.

Situatie: Saskia woont in een appartement samen 

met haar partner. Ze kan door haar ziekte niet goed 

meer haar handen gebruiken. Daarom heeft ze hulp 

in de huishouding en bij het aankleden.

Sport: Saskia gaat graag even een blokje om. 
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Belangrijk: het is belangrijk voor Saskia  

dat zij middels haar toetsenbord overal  

op het internet kan komen en alles kan op-  

en aanvragen.

Aandachtspunten bij de ontwikkeling:

• Toetsenbord toegankelijkheid.

• Toetsenbord focus zichtbaarheid, voor Saskia 

is het belangrijk dat zij altijd kan zien waar haar 

cursor zich bevindt.

• Duidelijke foutmeldingen in formulieren.

• Skiplinks, waarmee zij gemakkelijk naar de 

hoofdinformatie van de pagina kan gaan zonder 

steeds door het hele menu te hoeven klikken.

Situatie: Saskia en haar partner hebben geen 

kinderen. Ze zou daarom graag willen nalaten aan 

uw fonds. Om te zien hoe dit moet en wat het fonds 

allemaal doet, bekijkt zij uw website. 
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Activiteiten: soms helpt Ton bij de IPad trainingen in 

de die worden geregeld door de instelling waaraan 

de woningen zijn gekoppeld.

 

Informatiebronnen: familie, tv, radio en het internet. 

Dat laatste gebruikt Ton veel om op de hoogte te 

blijven van de actualiteit en om recepten te zoeken.

Technologie: Ton maakt heel veel gebruik van zijn 

IPad. Hij vindt dit gemakkelijker dan zijn laptop. Hij  

heeft geen smartphone. Elementen in Chrome zoals 

het onthouden van wachtwoorden en invoervelden 

in formulieren gebruikt Ton veel.

Belangrijk: het is voor Ton belangrijk dat elementen 

op een website, zoals het menu, consistent 

terugkomen en de opmaak van de website rustig 

is. Het is anders voor hem lastig om zich te 

concentreren op wat hij moet doen.

Ton

Leeftijd: 89

Opleidingsniveau: HTS

Werk: Ton is met pensioen. Hij was vroeger manager 

bij het Nederlands Meetinstituut.

Situatie: Ton woont alleen, in een aanleunwoning. 

Zijn vrouw is helaas overleden. Hij heeft drie 

kinderen en zes kleinkinderen. Deze wonen niet in 

de buurt. Ton merkt dat zijn concentratievermogen 

achteruit gaat.

Sport: iedere dinsdagochtend gaat Ton naar 

stoelgymnastiek.
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Aandachtspunten bij de ontwikkeling:

• Formulieren waarin invulvelden zijn gekenmerkt 

met een label, zodat Chrome weet waar welke 

contactgegevens automatisch in kunnen worden 

gevuld.

• Rustige lay-out.

• Bewegende content die op pauze kan  

worden gezet.

Situatie: Ton wil graag geld doneren aan het fonds. 

Hiervoor wil hij eerst meer weten over het fonds. 

Daarom gaat hij op zijn tablet naar de website van 

het fonds. Hij hoopt dat het niet teveel tijd gaat 

kosten. Soms kan hij wel een dag bezig zijn met een 

simpele klus als deze.
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Informatiebronnen: familie, tv, radio, internet, maar 

ook de buren. 

Technologie: Fatima werkt al jaren bij hetzelfde 

ziekenhuis en gaat hier altijd lopend naar toe. 

Hier werkt ze met een computer, met behulp van 

vergrotingssoftware. Thuis maakt ze veel gebruik van 

de tablet. Hier staan verschillende apps op. 

Belangrijk: Het is voor Fatima belangrijk dat er goed 

rekening wordt gehouden met kleurcontrasten.

Fatima

Leeftijd: 45

Opleidingsniveau: MBO

Werk: Administratief medewerkster in het ziekenhuis.

Situatie: Fatima woont samen met haar gezin in een 

gezellige buurt. Fatima is zelf slechtziend en maakt 

daarom gebruik van een blindegeleidestok.

Sport: fitness

Activiteiten: samen buiten spelen met de kinderen in 

de buurt vind ze erg leuk. Graag zou ze meer willen 

doen, samen met de buren.
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Aandachtspunten bij de ontwikkeling:

• Contrast tussen verschillende kleuren dient groot 

genoeg te zijn.

• Logische plaatsen van elementen binnen apps en 

websites, zoals de zoekfunctie rechtsbovenin en 

contactgegevens in de footer.

• Mogelijkheid tot in en uitzoomen zonder verlies 

van content.

Situatie: Fatima wil graag een initiatief indienen voor 

het ontwikkelen van een buurtapp. Hiervoor moet ze 

een aanvraag indienen op de website van het fonds. 

Daarnaast heeft ze tips nodig om de bouwer van 

haar app te instrueren over digitale toegankelijkheid.



Joeke van der Mei, directeur Bartiméus Fonds

Digitale toegankelijkheid voor 

mensen met een (visuele) 

beperking wordt steeds 

belangrijker in onze (digitale) 

samenleving. Het Bartiméus 

Fonds zet zich hier al jaren 

voor in. Ik zie het als onze 

maatschappelijke opgave, 

en die van alle fondsen in 

Nederland, om dit te realiseren.

“

”
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De WCAG bestaan uit vier principes, die we hierna 

zullen toelichten: een goede website of andere 

digitale toepassing is waarneembaar, bedienbaar, 

begrijpelijk en geschikt voor hulpapparatuur. Elk 

van de vier principes bestaat uit aantal richtlijnen 

die dieper ingaan op wat het principe inhoud. 

Deze richtlijnen zijn weer opgedeeld uit een aantal 

succescriteria. Dit zijn meetbare criteria die een 

bouwer helpen om te voldoen aan de richtlijnen. 

Daarnaast zijn dit de criteria die bepalen of een 

technologie wel of niet wordt beoordeeld als 

toegankelijk. Deze zijn voor iedereen te vinden op de 

website van het W3C.

De richtlijnen die specificeren hoe content op 

websites en (mobiele) applicaties ook toegankelijk 

kunnen worden gemaakt voor mensen met 

een functiebeperking worden de Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) genoemd. Deze 

richtlijnen zijn opgesteld door het World Wide 

Web Consortium (W3C) in samenwerking met 

personen en organisaties van over de hele wereld en 

afgestemd met gebruikers. Deze richtlijnen worden 

internationaal toegepast en gehanteerd. Binnen de 

EU zijn ze ook opgenomen in de Europese standaard 

EN 301 549. 

De 
richtlijnen
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Begrijpelijk
Is alles duidelijk en begrijpelijk? Dit betekent dat 

gebruikers de informatie (zoals de teksten) en 

de werking van de gebruikersinterface, zoals 

het invullen van een formulier, moeten kunnen 

begrijpen.

Geschikt voor hulpapparatuur
Is de software op alle mogelijke ondersteunen-

de apparaten en software (zoals brailleregel of 

spraaksoftware) en browsers (zoals Chrome, Firefox, 

etc.) waar te nemen, te bedienen en te begrijpen?

Waarneembaar
Kan men alle informatie waarnemen? Informatie 

moet aangeboden worden op manieren die alle 

gebruikers kunnen waarnemen, ongeacht welke 

hardware of software zij gebruiken. Het gaat dan 

ook over knoppen en andere interactie elementen. 

Informatie moet dus waarneembaar zijn met meer 

dan één zintuig.

Bedienbaar
Is een website ook te bedienen als iemand geen 

muis heeft? Krijgen gebruikers voldoende tijd om 

alle elementen te bedienen, bijvoorbeeld om een 

formulier in te vullen? Is de navigatie consistent? 

Denk aan navigatiemenu items en knoppen, die 

moeten consistent zijn en bijvoorbeeld bedienbaar 

zijn met het toetsenbord. 
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Test zelf op 
toegankelijkheid

Het klinkt misschien allemaal ingewikkeld, maar veel 

van de toegankelijkheidseisen kunt u zelf testen. De 

controlevragen hierna zijn hiervan een samenvatting. 

Ze omvatten niet alle elementen van WCAG, maar 

ze geven een basisindicatie van de toegankelijkheid. 

Sommige vragen zijn specifiek voor het web, maar 

andere kunnen generiek worden toegepast. Deze 

kunnen voor uw eigen website worden gebruikt, 

maar ook om projectresultaten te controleren.
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 □ Kunt u met enkel de tab-toets op de website/app 

navigeren?

 □ Wanneer u alleen de tab-toets gebruikt om te 

navigeren, kunt u dan altijd waarnemen waar de 

focus is?

 □ Hebben alle pagina’s een unieke naam?

Online formulier
 □ Is het duidelijk wat waar moet worden ingevuld? 

 □ Zijn eventuele foutmeldingen duidelijk en 

gekoppeld aan de vraag? 

 □ Kan het formulier met enkel het toetsenbord 

worden ingevuld?

Online documenten/teksten (PDF, 
Word, PowerPoint en HTML)

 □ Is er gebruik gemaakt van header-elementen, 

zoals <H1>?

 □ Hebben alle afbeeldingen een beschrijvende tekst 

die wordt voorgelezen door voorleessoftware?

Video
 □ Hebben video’s een goede ondertiteling en 

audiodescriptie voor mensen met een auditieve of 

visuele beperking?

 □ Kan de videospeler met het toetsenbord worden 

bedient?

Kleur
 □ Is het kleurcontrast op alle plekken voldoende?

 □ Is alles duidelijk wanneer enkel grijswaarden 

worden weergegeven?

Website en app
 □ Blijft alle content zichtbaar wanneer u inzoomt tot 

200%?

 □ Zijn alle knoppen groot genoeg, kan iemand 

gemakkelijk hierop klikken?

 □ Is alles zichtbaar in zowel liggend als in staande 

modus bij telefoon en tablet?

 □ Is het mogelijk om bewegend beeld te pauzeren?

 □ Hebben alle knoppen en links een beschrijvende 

naam?
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Fondsen subsidiëren vaak projecten waarbij nieuwe 

digitale toepassingen worden ontwikkeld ten 

behoeve van een meer inclusieve samenleving.

Een mooie kans om deze vanaf de start toegankelijk 

te maken. De workshops met fondsen hebben 

inzicht gegeven in het proces waarbinnen fondsen 

aandacht voor digitale toegankelijkheid kunnen 

stimuleren bij hun aanvragers. Het direct toegankelijk 

maken van digitale toepassingen kost relatief 

minder geld en tijd dan achteraf repareren. Het is 

daarom ook van grote waarde om aanvragers direct 

te wijzen op de richtlijnen voor toegankelijkheid, 

zodat iedereen gebruik kan maken van de digitale 

componenten die worden ontwikkeld dankzij  

uw fonds.

Fondsen 
stellen een 
voorbeeld
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Ontwerp: Godert von Weiler - MKB-Reklame.nl

Geef om 
toegankelijkheid

Deze fondsen gingen u al voor, doet 

u ook mee? Neem contact op met 

Stichting Accessibility. 



Jan Reint de Vos van Steenwijk, voorzitter 

Dirigerende Commissie RDO

Ik had me niet gerealiseerd 

dat met zo’n kleine wijziging 

de website van de RDO zoveel 

toegankelijker zou worden 

voor mensen met een visuele 

beperking.

“

”
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Aan de slag
Wat betekent dit voor uw fonds? Wat kunt u 

betekenen? Hoe kunt u een bijdrage leveren?
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Met de kennis uit het vorige hoofdstuk wordt 

gezamenlijk gekeken naar wat uw fonds concreet 

kan doen ter bevordering van haar eigen digitale 

toegankelijkheid. Om aan de slag te kunnen moet er 

worden geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn 

voor uw fonds en wat uw doelen zijn met betrekking 

tot digitale toegankelijkheid. 

Hiervoor heeft het W3C * een aantal praktische 

stappen gedefinieerd die u helpen om de vraag: 

“Hoe maak ik mijn fonds op digitaal vlak 

toegankelijk?” te beantwoorden. 

Deze stappen hoeven niet per direct allemaal te 

worden uitgevoerd. Elk fonds kan hier zijn of haar 

eigen tempo in bepalen. Het gaat erom dat u ermee 

bezig gaat.

* Web Accessibility Initiative (WAI) document: Plan. Kevin White, Shadi 

Abou-Zahra, and Shawn Lawton Henry. Copyright © 2018 W3C® (MIT, 

ERCIM, Keio). Status: Minor updates 24 May 2018. https://www.w3.org/WAI/

planning-and-managing/plan/

Toegankelijkheid 
van uw fonds
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Bepaal het budget
Bekijk hoeveel budget er nodig is voor het behalen 

van de doelstellingen. Dit kan de inhuur van expertise 

zijn, maar ook het opleiden van personeel.

Onderzoek de omgeving
Breng in kaart op welke middelen binnen het fonds 

digitale toegankelijkheid van toepassing is.

Onderzoek de middelen
Onderzoek of laat onderzoeken wat de status is van 

de digitale toegankelijkheid van deze middelen.

Ontwikkel een plan
Bepaal hoe de toegankelijkheid van de middelen stap 

voor stap verbeterd kan worden, aansluitend bij de 

doelstellingen.

Werk samen met stakeholders
Betrek stakeholders, nodig ze uit. Denk hierbij aan de 

leverancier van de website, content-makers en de 

beheerder van het digitale aanvraagsysteem.

Ontwikkel een beleid op digitale 
toegankelijkheid

Bepaal de scope en doelstellingen voor uw fonds.

Wijs verantwoordelijkheden toe
Bepaal welke rollen nodig zijn om de digitale 

middelen toegankelijk te maken en houden en wijs 

deze toe.

Activiteiten om 
uw fonds digitaal 
toegankelijk  
te maken
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Voor in uw inkoopvoorwaarden:

• Het op te leveren digitale product (website/app/

video/ect.) voldoet aantoonbaar aan alle A-, 

en  AA- succescriteria van de Open Standaard 

Webrichtlijnen versie 2.1 – zoals opgenomen op de 

‘pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie – 

of daaraan gelijkwaardig. 

• De [gegadigde/inschrijver] geeft een duidelijk 

inzicht in het kwaliteitsniveau en de beschikbaar-

heid van zijn personeel dat de [gegadigde/

inschrijver] voornemens is in te zetten bij de 

implementatie van het ICT-systeem dat gegevens 

uitwisselt conform de Open standaard EN301 549 

zoals opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van 

Forum Standaardisatie- of daaraan gelijkwaardig. 

Inkoop- 
voorwaarden

Wanneer u als fonds besluit een nieuwe website/app 

of video te laten maken, of wanneer een aanvrager 

een nieuwe website/app of video laat maken door 

een professioneel bedrijf kunt u de inkoopnorm EN 

301 549 opnemen in uw inkoopvoorwaarden. Deze 

norm beschrijft instructies voor het inkopen van 

toegankelijke producten en diensten.
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Voorbereiding
Download de presentatie met achtergrondinformatie 

over het onderwerp op de website. Bereid u zelf voor 

door het eerste deel van dit draaiboek goed door te 

lezen. 

Benodigdheden
Teken de workshop template op een groot vel en 

hang deze aan de muur, of print hem uit op A1/A0. 

Zorg voor voldoende post-its en een dikke zwarte stift 

om de antwoorden mee op te schrijven. De beperkte 

ruimte voorkomt langdradigheid en het antwoord 

wordt zo teruggebracht tot de kern.

Toegankelijkheid 
van uw projecten

Om te inventariseren waar voor uw fonds de 

mogelijkheden liggen, hebben wij een workshop 

programma ontwikkeld. In dit hoofdstuk nemen wij 

u mee door het proces van de workshop en lichten 

we de verschillende onderdelen toe. Het doel van de 

workshop is het in kaart brengen van mogelijkheden 

waar digitale toegankelijkheid een rol kan spelen.
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Uitvoering van de workshop
Laat de deelnemers zoveel mogelijk zelf schrijven 

en plakken. Start met de eerste workshop template 

en gebruik de post-its van template 1 vervolgens om 

template 2 in te vullen. Vergeet niet tussendoor een 

foto van de resultaten te maken. Probeer om niet te 

compleet te willen zijn, maar geef korte antwoorden 

op de vragen. 

Afsluiting
Bekijk de doelen die vooraf zijn gesteld nogmaals en 

stel de vraag: gaan we met de impact die we hebben 

bedacht onze doelen halen?

Sluit af met het het maken van een taakverdeling en 

een planning, waarbij direct de volgende bijeenkomst 

wordt ingepland om de voortgang te bespreken. 

Mocht u voor deze workshop ondersteuning willen 

ontvangen kunt u contact met ons opnemen.

Wie doen er mee
Het is goed om deze oefening met zoveel mogelijk 

medewerkers van het fonds in te vullen. Digitale 

toegankelijkheid is iets dat de hele organisatie 

aangaat, niet alleen het webteam of de projectadvi-

seur. Belangrijk is om vanuit elke laag in de 

organisatie iemand hierbij te betrekken zodat er ook 

daadwerkelijk beslissingen kunnen worden genomen.

 Tijd
Start met een kennissessie van 1 uur waarin een 

introductie over digitale toegankelijkheid centraal 

staat. Neem vervolgens ongeveer 2 uur de tijd  

voor de workshop en het vormgeven van een plan 

van aanpak.



Oplevering Uitvoering 
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Template 1:
Onderzoek de mogelijkheden
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1. Wat is uw doel met betrekking tot digitale 

toegankelijkheid?

2. Welke digitale middelen kunt u allemaal 

bedenken?

3. Hoeveel projecten gesteund door uw fonds 

ontwikkelen een dergelijk digitaal middel?

4. Welke stappen binnen het aanvraagproces vinden 

plaats bij uw fonds?

5. Wat is de impact op het proces (stap 4) wanneer 

u het doel (stap 1) wilt realiseren, of te wel: welke 

veranderingen/taken moeten plaats vinden?

6. Welke ondersteuning en materialen zijn hiervoor 

nodig?

7. Gaat hiermee het doel (stap 1) worden behaald?

8. Wie gaat waarvoor verantwoordelijk zijn?

De stappen:

Template 1:
Onderzoek de 
mogelijkheden
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9. Plak bovenaan de post-its van stap 1

10. Plak hieronder de taken (stap 5) in tijd:  

dichtbij tot ver weg

Template 2:
Verdeel de taken. Gebruik de geeltjes van de 

vorige template.



voor voldoende contrast en  

dat de website ook met alleen 

het toetsenbord bedienbaar is. 

Zo kunnen ook mensen met  

een visuele, auditieve, 

motorische of andere beperking 

hun weg bij ons vinden. 

Stichting Accessibility heeft 

alle expertise in huis om hierbij 

te helpen en geeft ons goed 

uitvoerbaar en behapbaar 

advies. We gaan ervoor!

Quinten Peelen, directeur K.F. Hein Fonds ”

Een goed toegankelijke website 

maakt dat wij als fonds mooie 

Utrechtse verhalen met zoveel 

mogelijk mensen kunnen delen. 

En dat zoveel mogelijk mensen 

in de provincie Utrecht bij ons 

terecht kunnen met hun idee, 

hulpvraag of mooie plan. We 

blijven daarom werken aan 

onze digitale toegankelijk-

heid: we beschrijven plaatjes, 

ondertitelen filmpjes en zorgen 

“
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Praktische 
handvatten
Wat kunt u in de praktijk doen om de digitale 

toegankelijkheid van projecten te stimuleren  

en te waarborgen?
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De mogelijkheden per fase zijn in de volgende 

pagina’s beschreven en geven u de mogelijkheid 

om de voor uw fonds geschikte ondersteuning en 

elementen te kiezen.

De aanvrager oriënteert zich, dient een aanvraag in 

en ontvangt wel of niet de toekenning.

De aanvrager voert het project uit en rapporteert 

tussentijds aan het fonds. Extra ondersteuning voor 

de aanvrager in de vorm van training is mogelijk.

Het project wordt opgeleverd en het proces en 

product worden geëvalueerd.

1

2

3

Toekenning

Uitvoering

Oplevering

Uitvoering van 
het plan

In de voorgaande stap, de workshop, heeft u 

gezamenlijk gekeken naar de aanvraagprocedure van 

uw fonds. Dit is ook gedaan samen met de fondsen 

die hebben geholpen bij de ontwikkeling van dit 

draaiboek. Het resultaat is een beschrijving van een 

standaardprocedure voor aanvragen opgedeeld in 

drie fases, met per fase mogelijkheden voor acties 

en ondersteuning. De drie fases zijn: toekenning, 

uitvoering en oplevering. 
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1. Informeren
De aanvrager heeft een idee en zoekt naar het meest 

geschikte fonds om financiering aan te vragen voor 

zijn project.

2. Aanvragen
De aanvrager vult het aanvraagformulier in. Soms 

voorafgaand aan het hebben van mail- of bel 

contact met het fonds.

3. Beoordelen
Het fonds beoordeelt de aanvraag en geeft een 

advies indien dit nodig is.

4. Aanpassen
De aanvrager past het advies van het fonds toe, 

indien dit van toepassing is.

5. Toekennen
Het fonds kent het geld toe aan de aanvrager, indien 

de aanvraag goed is.

Fase 1:  
Toekenning

De toekenningsfase in zijn volledige vorm kent 5 

stappen. Uiteraard zullen niet altijd al deze stappen 

aan bod komen en zelden zo lineair doorlopen 

worden. Op de volgende pagina’s zijn voor de 

verschillende procesfases bruikbare en praktische 

handvatten uitgewerkt die u binnen uw fonds  

kunt implementeren.



86 87

Ook kunt u denken aan het opnemen van een 

zin onder de handtekening in een mailbericht.

Mogelijke teksten voor zowel op de website als de 

handtekening zijn hieronder gegeven.

Website:

• “Wij verwachten van partijen die wij steunen, dat zij 

aandacht hebben voor de toegankelijkheid van hun 

digitale producten. Bijvoorbeeld websites, (mobiele) 

applicaties, video’s en games dienen voor iedereen 

toegankelijk te zijn. Suggesties en richtlijnen kunt u 

vinden op www.geefomtoegankelijkheid.nl.” 

E-mailhandtekening:

• Is uw website voor iedereen goed te lezen? Kijk op 

www.geefomtoegankelijkheid.nl, of

• Kijk voor meer informatie over een inclusieve 

samenleving op www.geefomtoegankelijkheid.nl, of

• Hoe toegankelijk is uw organisatie? Kijk op  

www.geefomtoegankelijkheid.nl, of

• Helpt u mee om Nederland inclusiever te maken? 

Kijk op www.geefomtoegankelijkheid.nl

1. Informeren
In deze stap oriënteert de aanvrager zich. Hij of  

zij heeft een idee en zoekt naar het meest  

geschikte fonds om financiering voor zijn project 

aan te vragen.

Kanalen die gebruikt worden in deze fase door 

aanvragers om het fonds te bereiken en andersom 

zijn: de website, fysieke flyers of brochures, telefoon 

en mail.

 

De informatie over digitale toegankelijkheid in 

deze fase moet vooral activerend zijn en vragen 

beantwoorden zoals: “Wat is het?”, “Wat moet ik dan 

doen?” en ”Waar vind ik meer informatie?”.

Om aanvragers te activeren en op de hoogte te 

stellen kunt u als fonds hierover informatie plaatsen 

op uw website met daarin een verwijzing naar meer 

informatie.
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Aanvraagformulier:

• “Hoe is digitale toegankelijkheid voor mensen met 

een beperking gewaarborgd in uw projectresulta-

ten?”, of

• “Op welke wijze houdt u rekening met digitale 

toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking?”, of 

• “Op welke manier draagt uw project bij aan het 

bevorderen van een inclusieve samenleving?”

2. Aanvragen
De aanvrager vindt uw fonds het meest geschikte 

fonds voor zijn project en wil graag een aanvraag 

indienen bij uw fonds. Hiervoor vult hij het 

aanvraagformulier in. 

Het indienen van de aanvraag gebeurt meestal via 

het aanvraagformulier op de website, maar soms via 

een pdf, word document of direct in een systeem. 

Bij het invullen van dit aanvraagformulier kunt u 

de aanvrager al op de hoogte stellen van digitale 

toegankelijkheid en hem/haar stimuleren hier 

rekening mee te houden.

Om hier een impuls aan te geven kan in het 

aanvraagformulier een bewustwordingsvraag 

worden opgenomen. Enkele voorbeelden zijn 

hiernaast gegeven.
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Voor de beoordeling:

• Wordt het digitale product getest door gebruikers 

met een beperking?

• Worden de Web Content Accessibility Guidelines 

toegepast?

• Wordt er kennis opgedaan over digitale 

toegankelijkheid, bijvoorbeeld middels een 

e-learning of training?

3. Beoordelen
De aanvraag komt binnen bij het fonds en wordt 

beoordeeld door het fonds. 

Wanneer de aanvraag een digitaal component bevat 

kan bekeken worden of de aanvrager voldoende 

rekening houdt met digitale toegankelijkheid. 

Ter ondersteuning vindt u hiernaast enkele vragen 

die de beoordelaar kunnen helpen het digitale 

component in de aanvraag te beoordelen.
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Voor extra informatie:

• Kan er worden verwezen naar de introductiepagina  

van W3C: https://www.w3.org/WAI/, hier staat 

alles uitgelegd over de richtlijnen rondom digitale 

toegankelijkheid. 

4. Aanpassen
De aanvraag komt binnen bij het fonds en wordt 

beoordeeld door het fonds. 

In sommigen gevallen moet de aanvrager zijn 

aanvraag aanpassen, omdat hij volgens uw  

fonds niet voldoende rekening houdt met  

digitale toegankelijkheid.

Om dit goed aan te passen kan het zijn dat de 

aanvrager extra informatie nodig heeft.  Dit kan een 

verwijzing zijn naar meer informatie op de website 

van Stichting Accessibility, of naar de website van 

W3C. Ook kan er in samenwerking met uw fonds 

ondersteuning op maat worden geleverd. 

https://www.w3.org/WAI/
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Voor in de toekenningsbrief:

• Wij verwachten van partijen die wij steunen, dat 

zij aandacht hebben voor de toegankelijkheid van 

hun digitale producten, zodat iedereen, inclusief 

mensen met een beperking, hier gebruik van kan 

maken. Tips en richtlijnen kunt u vinden op  

www.geefomtoegankelijkheid.nl. 

5. Toekennen
Het fonds kent het geld toe aan de aanvrager, indien 

de aanvraag goedgekeurd is.

De communicatie hierover kan telefonisch verlopen, 

per e-mail, post of het aanvraagsysteem. 

In het toekenningsbericht kan worden gewezen op 

het belang van toegankelijkheid. Dit kan door het  

op laten nemen in de toekenningsvoorwaarden  

of toekenningsbrief.
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In sommige gevallen zal het digitale product een 

onderliggend (secundair) product zijn van een 

project. Denk aan het maken van een webpagina 

op een al bestaande website. Of het toevoegen van 

een extra functionaliteit aan een game of app. In 

deze gevallen is het lastiger om de toegankelijkheid 

te optimaliseren. Maar wanneer het primaire doel 

van het project het maken van een digitaal product 

is, kan de toegankelijkheid hiervan vanaf de start 

worden gewaarborgd. Daarom is gekozen voor een 

onderscheid tussen primaire en secundaire projecten 

wanneer we spreken van projecten die een digitaal 

product opleveren. 

Binnen de primaire projecten is een extra 

onderscheid gemaakt tussen ‘standaard’ projecten en 

projecten met een meer innovatief karakter. Bij deze 

innovatieve projecten is het vaak nodig om te zoeken 

naar nieuwe toegankelijke oplossingen. 

In deze fase gaat de aanvrager daadwerkelijk aan de 

slag. Ieder fonds heeft zijn eigen beleid als het gaat 

om communicatie met en controle van aanvragers. 

In dit hoofdstuk beschrijven we de mogelijkheden 

om uitvoerders van uw projecten te ondersteunen 

op het gebied van digitale toegankelijkheid. 

Fase 2:  
Uitvoering
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Voor alle projecten kan er worden gedacht aan  

het delen van voorlichtingsmateriaal, het aanbieden 

van de Stichting Accessibility E-Learning en het 

inschakelen van de helpdesk van Stichting Accessibility.

Secundair 

project

Primair project: 

Traditioneel

Primair project: 

Innovatie

Beschrijving

Communi-

catie van een 

project op een 

reeds bestaan-

de website/

app

Producten die 

goed toegan-

kelijk kunnen 

worden ge-

maakt a.d.h.v. 

de Web Con-

tent Accessibi-

lity Guidelines 

(WCAG)

Vernieuwde 

technologie-

en. Toepassen 

van WCAG is 

uitdagend en 

heel waarde-

vol om van te 

leren

Mogelijke 

ondersteuning

Quick-scan 

die in beeld 

brengt waar 

de huidige 

website of app 

tekort schiet

Persoon-

lijk advies of 

informatie, 

telefonisch of 

per email, op 

basis van de 

aanvraag

Persoonlijke 

begeleiding, 

workshops, 

testdagen met 

gebruikers en/

of trainingen

Online tools Training
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In de eerste fase richting het opleveren van volledig 

digitaal toegankelijke resultaten zal verantwoording 

afleggen wellicht al voldoende zijn als eerste stap. In 

een later stadium, wanneer het mogelijk is om meer 

te eisen van projecten kan een echte controle van 

belang zijn. Deze controle zou door het fonds zelf 

kunnen worden opgepakt of door een expert. Dit is 

onder andere afhankelijk van de doelstelling van uw 

fonds, de moeilijkheidsgraad van het project en de 

impact dat het project heeft op de samenleving. 

In deze laatste fase wordt het projectresultaat 

opgeleverd. Vaak wordt er nu gekeken of het 

eindresultaat voldoet aan de verwachtingen en 

of aan alle eisen wordt voldaan. Hoe kritisch of 

uitgebreid er wordt geëvalueerd verschilt per 

fonds. Het kan bij uw fonds anders zijn ingericht 

dan hier is beschreven. 

Fase 3:  
Oplevering
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Verantwoording
Controle door 

fonds

Controle door 

aanvrager

Beschrijving

Aanvrager legt 

verantwoor-

ding af

Het fonds 

controleert 

zelf de resul-

taten op een 

basis niveau

Een toeganke-

lijheidsexpert 

controleert de 

resultaten op 

verzoek van 

de aanvrager

Aanpassing

Extra vraag in 

eindrappor-

tage

Kennis is  

nodig
Geld is nodig

Mogelijke 

middelen

Vraagstelling: 

“Hoe heeft u 

in het pro-

ject rekening 

gehouden de 

toegankelijk-

heid van uw 

digitale pro-

ducten voor 

mensen met 

een beper-

king?”

Een fonds kan 

middels de 

vragenlijst op 

pagina 54-55 

zelf de toe-

gankelijkheid 

testen van de 

opgeleverde 

digitale pro-

jecten

Een fonds of 

aanvrager kan 

hiervoor zelf 

iemand aanstel-

len of iemand 

hiervoor bena-

deren
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een drijvende kracht zijn, maar kunnen dit niet alleen.

Wij willen Janivo Stichting, NSGK, K.F. Hein Fonds, 

RDO Balije van Utrecht en Bartiméus Fonds bedanken 

voor hun openhartigheid en Handicap NL, Fonds21 en 

Fonds1818 voor het meekijken en meedenken. Samen 

met elkaar hopen wij een stap dichter bij een inclusieve 

samenleving te komen waarin iedereen zich thuis voelt 

en zelfstandig mee kan doen.

Leer en lees meer op geefomtoegankelijkheid.nl.

Het zou toch mooi zijn als digitale toegankelijkheid in 

de hele samenleving een vanzelfsprekendheid is. U als 

fonds kunt hierin de eerste belangrijke stappen zetten. 

Doordat u dit ook belangrijk vindt en uitdraagt raken 

meer mensen geïnspireerd.

 

We weten dat de ontwikkelingen snel gaan en de 

richtlijnen soms lastig te interpreteren zijn. Dit draaiboek 

zal daarom ook altijd door blijven ontwikkelen aan de 

hand van uw ervaringen en de nieuwe technologische 

mogelijkheden, zodat we onze samenleving kunnen 

blijven verbeteren.

Dit draaiboek is tevens een uitnodiging aan alle partijen 

om mee te doen en mee te denken. Wij zullen hierin 

Stip op  
de horizon



Eric Rijnders, directeur Janivo Stichting

Wij willen een laagdrempelig 

fonds zijn, zonder nodeloze 

administratieve of andere 

drempels. Digitale toegankelijk-

heid is voor ons daarom een 

vanzelfsprekendheid.

“

”
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Digitale toegankelijkheid voor iedereen

Stichting 
Accessibility
Stichting Accessibility (ANBI) is het 

onafhankelijke Nederlandse expertise- en 

onderzoeksinstituut voor ICT-toeganke-

lijkheid en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen op het gebied van internet, 

software en elektronische toepassingen. 
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Stichting Accessibility heeft uiteraard een bestuur maar 

daarnaast ook een Comité van Aanbevelingen; een 

groep mensen die de stichting een warm hart toedragen 

en met raad en daad ons onderzoeks- en voorlichtings-

werk ondersteunen.

 

Vanuit een gezamenlijke historie heeft Stichting 

Accessibility een convenant gesloten met Stichting 

Bartiméus en het Bartiméus Fonds. Binnen het 

convenant wordt samengewerkt aan toegankelijke ICT 

innovaties voor mensen met een visuele beperking. 

Onze gedeelde ambitie is het bevorderen van een 

inclusieve samenleving.

Stichting Accessibility

Christiaan Krammlaan 2

3571 AX Utrecht

030 - 239 82 70

www.accessibility.nl

Met onze dienstverlening, expertise en ons netwerk 

ondersteunen wij organisaties bij de ontwikkeling en het 

beheer van toegankelijke websites en apps.

We helpen ook in het toegankelijk maken van 

reeds bestaande toepassingen, doen onderzoek en 

ontwikkelen proof of concepts op het gebied van 

ICT-toepassingen. Dit doen we voor mensen met 

een beperking maar ook voor andere groepen zoals 

senioren. 

 

Accessibility is een sociale onderneming, zonder 

winstoogmerk. Onze inkomsten vloeien terug in 

onderzoek en ontwikkeling die bijdragen aan onze 

missie: een drempelloze digitale wereld voor iedereen. 

Het team bestaat uit een vaste staf van specialisten 

en projectmedewerkers, waaronder altijd een aantal 

ervaringsdeskundigen. Naast de vaste staf biedt 

Accessibility ruimte voor studenten om binnen de 

organisatie te werken aan onderzoek en innovatie.

 

Dit past helemaal binnen onze visie op kennisdelen  

en vernieuwen.

https://www.accessibility.nl
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Colofon

“Internet maakt deel uit van ons dagelijks leven. 

Of het nu gaat om sociale contacten of een 

belastingaangifte, gamen of een donatie doen, 

het gebeurt steeds meer online. Laten we 

samen zorgen voor een drempelloos internet, 

zodat iedereen er kan meedoen.”

- Henk-Willem Laan, directeur NSGK 

(Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) - 

Dit draaiboek is te downloaden op  
www.geefomtoegankelijkheid.nl
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