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Omdat iedereen gebruik 
moet kunnen maken van het 

digitale landschap. 



Samen bouwen wij iedere dag aan een wereld 
die voor iedereen digitaal toegankelijk en 
inclusief is. Met de maatschappij en 
organisaties zorgen wij ervoor dat elk individu 
mee kan doen, zowel voor het gebruik van 
digitale producten als binnen in de organisatie. 



Dit doen we door het delen van onze kennis en 
dat gebruiken om jou, jouw organisatie en de 
maatschappij inclusiever en toegankelijk te 
maken. Samen zorgen we voor meer 
bewustzijn en toegankelijke digitale producten. 



Mag iedereen gebruik maken 
van het web, apps en online 

documentatie?



De oorsprong van het web

“The power of the web is in its universality. 
Access by everyone regardless of disability

is an essential aspect.”

Tim Berners-Lee



Hoeveel procent in Nederland heeft 
functiebeperking?
• 25% van de Nederlanders heeft een functionele beperking



Interessante cijfers

• 1,6 miljoen Nederlanders met een motorische beperking

• 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn

• Zo’n 1,1 miljoen Nederlanders die “minder begaafd” (LVB) zijn

• 800 duizend mensen met dyslexie

• Zo’n 700 duizend Nederlanders met een kleurstoornis (kleurenblind)

• een half miljoen Nederlanders met een gehoorbeperking of 
zichtbeperking

• Volgens de WHO leven er 1 miljard mensen met een handicap in de 
wereld, 15% van de wereldbevolking

https://technobility.nl/digitale-toegankelijkheid/


Elise Roy (auditief beperkt, heeft 
zichzelf leren praten) zei ooit:

“When we design for dissability, we 
all benefit.”



Ben je bekent met de volgende 
uitvindingen?
“Design for disability”



Wist je dat SMS (texting) is bedacht voor doven en 
slechthorenden?

En dat jij en ik dit nu vrijwel elke dag gebruiken?



De dunschiller
Rechts OXO



Ondertiteling



Meer informatie over

• Wat is digitale toegankelijkheid?

• Welke functie beperkingen moet je aan denken?

• Wat ervaren mensen?

En? Kan je dit lezen?



Fysieke toegankelijkheid



When we design for…



Goede fysieke toegankelijkheid 



Digitale toegankelijkheid

• Jouw website;

• Jouw app;

• Jouw documenten

• Zijn voor iedereen leesbaar, te zien, te begrijpen 
en de informatie is te verkrijgen



Het gaat over…

• Dat iedereen mee moet en mag doen

• Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

• Artikel 1: Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn 
eigen mogelijkheden autonoom te zijn.



Aan welke
functiebeperkingen
moet je denken?



Functiebeperkingen

Visueel Auditief

Motorisch Cognitief



Cijfers

25% Nederlandse 
bevolking

Senioren Tijdelijk of 
situationeel beperkt



Hoe gebruiken mensen websites?

Ondertiteling Screen readers Toetsenbord

ZoomfunctieSpraakherkenning Instellen contrast

Braille

Instellen letters



Voorbeelden en ervaringen
Bekijk het eens door een andere bril…



1. Fysieke
digitale
beperkingen



Mobiliteit voorbeelden
• Amputatie en mismaaktheid - inclusief ontbrekende vingers, ledematen, of andere delen van het lichaam

• Artritis en reuma - ontsteking, degeneratie of schade aan gewrichten

• Fibromyalgie - chronische spierpijn en drukpijnlijke punten

• Reuma - meestal worden artritis en andere oorzaken voor bot- of gewrichtspijn bedoeld, soms fibromyalgie en andere 
oorzaken voor spierpijn

• Verminderde handvaardigheid - Verminderde mogelijkheid om de hand te controleren of verminderde oog-
handcoördinatie

• Spierdystrofie - progressieve verzwakking en degeneratie van spieren, inclusief arm- en handspieren

• Repetitive strain injury (RSI) - een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange 
tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen.

• Tremor en spasmen - onvrijwillige beweging of spiersamentrekking, inclusief korte, continue of ritmische 
spiersamentrekkingen

• Quadriplegie of tetraplegie - partiële of volledige verlamming aan alle ledematen en torso





Verschil 
tussen 

normaal en 
parkison



Design for disability: 

• Gebruik van spraak, denk aan siri (maak jij hier ook gebruik van)

• Grote knoppen om op te klikken op een website

• Skip links (blokken informatie overslaan)



2. Auditieve
Beperkingen



Auditieve voorbeelden

• Slechthorend - gehoorverlies in één of beide oren

• Doof - onherstelbaar verlies van een substantieel gedeelte van het 
gehoor in beide oren

• Doofblind - doof en blind



Uitdagingen voor mensen met een auditieve 
beperking
• Audio content, bijvoorbeeld video's met (stem-) geluid, zonder ondertiteling of 

transcript

• Media players die geen ondertiteling kunnen weergeven en geen volumeregeling 
hebben

• Mediaspelers die geen opties bieden om de tekstgrootte en de tekstkleur van 
ondertiteling aan te passen

• Webgebaseerde diensten, inclusief applicaties, die alleen werken met spraakinvoer

• Ontbreken van gebarentaal bij belangrijke of moeilijke informatie (COVID & 
quarantaine)



Wist je dat?

• Mensen die doof zijn geboren gebarentaal als moedertaal hebben?

• Zij denken in beelden?

• Het moeilijk is om een taal te leren als je deze niet kan horen?

• Er heel veel situaties zijn waarin jij en ik ook auditief beperkt zijn? 
Denk maar eens aan een stilte coupé. 



Wereld Dovendag



Waar gaat het filmpje over?

https://www.youtube.com/watch?v=frrLJI76CXg

https://www.youtube.com/watch?v=frrLJI76CXg


Design for disability: ondertiteling



Waarom is ondertiteling en audiodescriptie 
zo belangrijk?
• 85% van de video’s die gekeken worden door mensen is zonder 

geluid. Dit is bijv. in een stilte coupé of kantoortuin

• Waarom schreeuwen mensen opeens in een film? 
• Er is bijv. een ongeluk gebeurt of er gebeurt iets ergers

• Waarom staat iemand in een serie opeens op?
• Er gaat bijvoorbeeld een telefoon

• Waarom doet iemand de deur opeen?
• Iemand gaat naar buiten, of er werd geklopt omdat de bel het niet deed



3. Visuele
beperkingen



Wist je dat?

• Mensen die blind zijn sterk afhankelijk zijn van de technische opbouw 
van een website, app of online document?

• Er veel kleuren worden gebruikt op websites die geen contrast bieden 
voor mensen? Daardoor zijn veel knoppen niet te zien!

• Mensen zich eerder thuis voelen op een website die voor hen goed te 
bedienen is?



Voorbeelden van visuele beperkingen

• Kleurenblind - onder andere problemen met het onderscheiden van 
verschillen tussen kleuren zoals rood en groen, of tussen geel en 
blauw, en soms het ontbreken van kleurwaarneming

• Slechtziend - onder andere onscherp zicht, kokervisie, verlies van het 
centrale zien en troebel zicht

• Blind - substantieel, onherstelbaar verlies van zicht in beide ogen

• Doofblind - substantieel, onherstelbaar visueel en auditief beperkt 
(iemand is zowel doof als blind)



Ervaring
Kleurenblindheid

Pak je brilletje erbij

Hoe zien de 
afbeeldingen eruit met de 
bril op? 



Ervaring kleurenblindheid

Welke cijfers zie je?



Wat zie je?

• Welke kleur heeft de 
luchtballon?

• Welk cijfer staat er in de 
cirkel?



Welke kleuren zie je?



Welke 
cijfers 

staan hier?



Ervaring kleurenblindheid
Dit is een voorbeeld van 
een reserveringspagina 
voor computers in een 
bibliotheek van een 
universiteit. 

Welke computers zijn 
beschikbaar?



Ervaring kleurenblindheid 



Simulaties met verschillende visuele beperkingen





Geen filter fel licht



Design for disability

• Audiodescriptie 

• Vergroten of verkleinen van afbeeldingen en tekst

• Aanpassen van lettertypes, kleur en regelafstanden

• Voorleessoftware (ook voor mensen met dyslexie handig)



4. Cognitieve Beperkingen



Voorbeelden van cognitieve beperkingen
• Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) - Moeite met het concentreren op een enkele taak, moeite met concentratie voor 

een langere tijd, makkelijk afgeleid

• Autism spectrum disorder (ASD) (onder andere 'autisme' en 'Asperger syndroom') - Moeite met sociale communnicatie en 
interactie. Soms sterk beperkte gewoonten en interesses

• Leerstoornis - Beperking in intelligentie, langzamer leren of meer moeite met het begrijpen van complexe concepten. Bijvoorbeeld 
mensen met Downsyndroom

• Psychische beperking - Onder andere delerium, paranoia, schizofrenie en vele andere stoornissen. Deze omstandigheden kunnen 
ervoor zorgen dat iemand moeite heeft met het concentratie, informatieverwerking of begrip. Medicijnen voor deze stoornissen 
kunnen bijwerkingen hebben die interactie met een website bemoeilijkt

• Beperkingen aan het geheugen - Onder meer beperkt kortetermijngeheugen, ontbrekend langetermijngeheugen of problemen 
met taal. Bijvoorbeeld dementie

• Multiple Sclerose - Veroorzaakt schade aan zenuwcellen in de hersenen en ruggenmerg en kan sterke invloed hebben op alle 
zintuigen

• Epilepsie / Migraine - Soms in combinatie met gevoeligheid voor flitsen

• Dyslexie en dyscalculie – moeite met lezen, schrijven, taal of cijfers



Dyslexie



Concentratie



Uitdagingen
• Ingewikkelde navigatie of pagina lay-out die moeilijk te begrijpen is

• Complexe zinnen die moeilijk te lezen zijn en ongebruikelijke woorden die 
moeilijk te begrijpen zijn

• Lange passages tekst zonder afbeeldingen, grafieken of illustraties
• Bewegende, knipperende of flitsende content, achtergrondgeluid dat niet 

uitgeschakeld kan worden

• Browsers of mediaspelers die geen opties bieden om animaties en audio 
uit te schakelen

• Pagina's die qua vormgeving niet aangepast kunnen worden of waar geen 
eigen stylesheets gebruikt kunnen worden



Samenvattend



Waar gaat Digitale Toegankelijkheid nou echt 
over?
• Digitale inclusie

• Hogere klanttevredenheid 

• De mogelijkheid geven aan iedereen om online mee te kunnen doen

• Inclusieve organisatie
• Intern en extern

• Als talenten met functie beperkingen mee kunnen doen gaat talent niet 
verloren 

• Etc, etc, etc



Neem het mee

• Kijk in je omgeving naar mensen die moeite hebben met de digitale 
wereld. Wat kan jij doen?;

• Help ouderen;

• Help laaggeletterden;

• Help mensen met concentratie problemen. Zeker dit zie je niet aan de 
buitenkant. 



Iedereen mag 
meedoen
• We kunnen mensen verder laten 

floreren;

• Ontwikkelen van talenten en daarvan 
gebruik maken;

• Creatief gebruik maken van een 
huidige krappe arbeidsmarkt;

• Gelijke kansen voor iedereen. Op 
digitaal vlak moeten we daar zaken 
voor faciliteren;

• Iedereen moet toch kunnen genieten 
van jouw digitale creatie?.



Terug naar de oorsprong

“The power of the web is in its universality. 
Access by everyone regardless of disability

is an essential aspect.”

Tim Berners-Lee



“When we design for dissability, we all benefit”


