IN 4 STAPPEN
DIGITOEGANKELIJK

Inclusieve zorg en onderwijs vinden we belangrijk: ieder mens doet mee. Wij maken jouw
digitale informatiekanalen digitoegankelijk; dit is vanaf 23 sept. 2020 verplicht. Wij bieden
een all-in of op maat gemaakte oplossing aan, zodat je informatiekanalen en
contentstrategie gegarandeerd digitoegankelijk zijn.

Wat levert het op?
Er is steeds meer vraag naar een inclusieve onderwijs en zorg. De Nederlandse regering
ziet deze beweging en erkent het belang en noodzaak hiervan. Er is in het bijzonder voor
Onderwijs en Overheidsinstanties het ‘tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ in het leven
geroepen met een deadline die afloopt op 23 september 2020. Het is tijd om de handen
uit de mouwen de steken. De voordelen op een rij:

Groter bereik

Betere compatibiliteit

Meer traﬃc

Het bereik wordt breder

Compatibiliteit met

Meer traffic door betere

doordat er een grotere

diverse browsers en

vindbaarheid.

doelgroep wordt ondersteund.

platformen neemt toe.

Eﬀectieve content
Je boodschap wordt
overzichtelijk gepresenteerd
en begrepen door elke

Meer rendement
zoekmachines
Rendement voor sites die
pay-per-click toepassen bij

bezoeker.

zoekmachines stijgt.

Minder veeleisend
Betere performance:
kortere laadtijd en lagere
serverbelasting.

Wat betekent digitoegankelijkheid voor jouw organisatie?
Het toegankelijk maken van je online-strategie is meer dan alleen een informatiekanaal
technisch laten voldoen aan de richtlijnen van WCAG 2.1. We begrijpen dat je veel vragen
hebt over de impact op redactie, bestaande content en hoe je continu blijft voldoen aan
de richtlijnen. Wil je je eenmaal verdiepen op dit onderwerp dan raak je al snel verdwaald.
Geen paniek, onze experts staan voor je klaar om samen met jou de impact van
digitoegankelijkheid te analyseren en om je informatiekanalen digitoegankelijk te maken.

In 4 stappen digitoegankelijk: onze aanpak

1 Uitvraag & Advies
We willen een helder en passend antwoord geven op je vragen. Hiervoor komen we langs
om je behoefte te bespreken en inzicht te verkrijgen in de context en het landschap. We
beoordelen of WCAG 2.1.niveau AA recht doet aan de behoefte en of er alternatieve
mogelijkheden zijn. Bij een positief advies starten we met de scan (Stap 2).

2 Scan
Onze experts voeren in 3 dagen de scan uit op één product en lichten zowel de
technische als organisatorische onderdelen uit. We beoordelen in hoeverre het
informatiekanaal voldoet aan de WCAG 2.1 succescriteria level AA. Dit doen we aan de
hand van 10 vooraf gedefinieerde pagina’s waarvan een deel vrij in te vullen is. De
volgende pagina’s van je informatiekanaal nemen we in ieder geval binnen de scan mee:
•

Homepagina.

•

Contactpagina.

•

Helppagina.

•

Sitemap pagina.

•

Contactpagina.

•

Pagina met formulier.

•

Pagina met multimedia.

Daarnaast bespreken we in hoeverre digitoegankelijkheid een plekje heeft gekregen
binnen de contentstrategie. Hiervoor interviewen we drie redacteurs die bekend zijn met
contentstrategie.
Is je informatiekanaal groter dan gemiddeld of zijn de pagina’s niet representatief op de
gehele werking? Geen zorgen, we breiden de scan uit en zorgen voor een representatief
resultaat.

3 Adviesrapport
Na afronding van de scan ontvang je het adviesrapport van ons met daarin onze
bevindingen en aanbevelingen. Dit rapport vormt de basis voor het digitoegankelijk maken
van je informatiekanaal en het bewust maken van de redactie. Hierna kan je aan de slag
met de toegankelijkheidsverklaring op je informatiekanaal. Uiteraard staan wij klaar om je
hierbij te ondersteunen.

4 Aan de slag
Het adviesrapport is opgeleverd en de volgende stap is het implementeren van de
aanbevelingen. We brengen graag een voorstel uit voor deze fase. Na goedkeuring
hiervan beginnen we met het opstellen van een plan en gaan we vervolgens in
projectvorm met een ervaren team aan de slag.
Conformiteitstoets
Zijn de bevindingen opgelost, dan vragen wij de conformiteitstoets aan voor de
toegankelijkheidscertificaat. Dit is het bewijs dat je informatiekanaal digitoegankelijk is. Is
er voortschrijdend inzicht? Ook daar ondersteunen we je bij.
Training redacteuren en contentbeheerders
De redacteurs en contentbeheerders gaan op een andere manier content opstellen en
publiceren. We ondersteunen je hierbij, zodat je zeker bent van toegankelijke content.

Meer informatie over digitoegankelijkheid?
Laat hier je gegevens achter of stuur een e-mail naar service@finalist.nl en wij nemen zo
snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden door te spreken.

