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In het kort zijn er drie belangrijke punten

Een belangrijke datum die je

waarop getoetst wordt:

waarschijnlijk al rood omcirkeld in je
agenda hebt staan. Je website en alle

Content: Zijn de teksten goed leesbaar;

content moet vanaf dat moment goed

Zijn ze kort en bondig; Goed gebruik van

toegankelijk zijn volgens de WCAG 2.1

tussenkoppen; Voldoende marge en

richtlijnen.

ruimte?

Deze datum komt sneller dichterbij dan je

Broncode: Technisch moet de broncode

denkt. Speciaal voor zorginstellingen

van je website voldoen aan de

hebben wij een Accessibility Scan ontwik-

internationale regels voor

keld. Wil je snel en concreet inzicht heb-

toegankelijkheid. De website is dan goed

ben op welke richtlijnen je goed of minder

te bekijken op elk scherm en te lezen door

scoort? Dan is deze audit de oplossing.

bijvoorbeeld een voorlees- en/of braille-

Kosten
Meer informatie?

computer.

Wat houdt de WCAG in?
De WCAG richtlijnen gaan over de

Design: We testen of je website zo is

toegankelijkheid van je website. Dan gaat

ontworpen dat deze zichzelf aanpast aan

het niet alleen om de toegankelijkheid

de grootte van elk scherm (responsive) en

voor mensen met een functiebeperking

of dit werkt ook als er ingezoomd wordt.

maar voor iedereen. Daarnaast is het altijd

Daarnaast kijken we of er voldoende

goed om je website te testen op

contrast aanwezig is tussen tekst en

gebruiksvriendelijk- en toegankelijkheid.

achtergrond.

Dit komt ook je conversie ten goede.

Accessibility scan

1. Het doorlopen van (kritische) customer

Met de accessibility scan toetsen we of je

journeys, bijvoorbeeld aandoeningen,

website voldoet aan de richtlijnen voor

onderzoek en behandeling.

toegankelijkheid. We hanteren het WCAG
2.1 niveau AA als toetsniveau. De
bevindingen stellen we beschikbaar in een
online rapport.

Meer informatie?

2. Veel gebruikte en terugkerende
templates.
3. Veel gebruikte verschillende
componenten (zoals navigatie
elementen, lijsten, video's,

Het rapport geeft inzicht in welke zaken

zoekfunctie).

aangepast moeten worden, waar nodig
met suggesties, om te voldoen aan de
richtlijnen. Met dit rapport weet je dus
precies wat er moet gebeuren om aan de
WCAG richtlijnen te voldoen.

Hoe we dit voor je gaan doen?
De accessibility scan wordt uitgevoerd met
behulp van technische hulpmiddelen en
middels handmatig uitgevoerde controles.
We testen alle belangrijke pagina’s die
vallen binnen de toptaken van jouw
zorginstelling. Hierbij focussen wij op drie
zaken:

Kosten
Deze test bieden we aan voor € 4.900,-.
Binnen deze test vallen de eerste 20
pagina’s. In overleg stemmen we af welke
pagina’s hier binnen vallen. Na het testen
leveren we zoals beschreven een online
rapport op.

Ramon Biel

“Met dit rapport kun je direct aan

Accountmanager zorg

de slag en weet je precies wat er

Tel. 06 41 72 48 29

moet gebeuren om aan de

Mail: r.biel@tfe.nl

richtlijnen te voldoen. “

