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Probleem:  
documenten zijn ontworpen voor papier



1. Scherm
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Veel afval wordt in onze gemeente aan huis opgehaald. Dit gebeurt op vaste 
dagen of op afspraak. Afval kunt u ook ook zelf wegbrengen naar een 
milieustraat of naar een milieu-eiland. 

Huisvuil verdelen we in:

• restafval (grijze bak)
• gft-afval (groene bak)
• papier (blauwe bak)
• grofvuil
• klein chemisch afval



Veel afval wordt in onze gemeente aan huis opgehaald. Dit gebeurt 
op vaste dagen of op afspraak. Afval kunt u ook ook zelf 
wegbrengen naar een milieustraat of naar een milieu-eiland. 

Huisvuil verdelen we in:

• restafval (grijze bak)
• gft-afval (groene bak)
• papier (blauwe bak)
• grofvuil
• klein chemisch afval

Veel afval wordt in onze gemeente aan huis opgehaald. Dit gebeurt op vaste 
dagen of op afspraak. Afval kunt u ook ook zelf wegbrengen naar een 
milieustraat of naar een milieu-eiland. 

Huisvuil verdelen we in:

• restafval (grijze bak)
• gft-afval (groene bak)
• papier (blauwe bak)
• grofvuil
• klein chemisch afval

10 pt

12 pt



Kleine marges

Groot lettertype: 14 punts



2. Zoekmachines



Inhoud protocol is niet vindbaar



2. Zoekmachines
• Leesvolgorde

Kop- en voetteksten 
Asterisk/voetnoten
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2. Zoekmachines
• Leesvolgorde 

• Semantiek, zoals koppen

Titel: opmaakprofiel titel 
Koppen -> kopstijlen



Gebruik van koppen
• Alle content in hoofdstukken

Geen voorwoord voor de  
inhoudsopgave



Gebruik van koppen
• Alle content in hoofdstukken 

• Titel is opmaakprofiel titel



Opmaakprofielen titel en koppen

Zoogdieren

Hst 1. Olifanten

§ 1.1 Afrikaanse olifant
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2. Zoekmachines
• Leesvolgorde 

• Semantiek 

• Belangrijkste bovenaan



3. Spraakuitvoer
• Content lineair 

• Belangrijkste aan het begin 

• Semantiek



Usability

AccessibilityFindability

Gebruiksvriendelijkheid / bruikbaarheid

Vindbaarheid Toegankelijkheid



De eerste auto: oude mindset 
van de koets



Bedacht voor papier
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Bedacht voor papier



Belangrijkste stap 
naar een toegankelijke pdf

Content Redesign



Tijdlijn Besluit digitale toegankelijkheid

Live-uitzendingen video en audio


Ingesloten content (zoals twitterfeed)


Intranetten en extranetten:  
content vóór 23 september 2018

Websites en mobiele applicaties

23 sep 2018:   

23 sep 2019:   

23 sep 2020: 


23 juli 2021: 

Uitzonderingen

Erfgoedcollecties 


Archieven


Kaarten als ze NIET bedoeld zijn om 
te navigeren

Nieuwe content 

Nieuwe sites 

Alle sites


Mobiele applicaties

Bron: www.digitoegankelijk.nl/beleid/wet-en-regelgeving/vanaf-2018-besluit-digitale-toegankelijkheid

Bron: www.digitoegankelijk.nl/beleid/specifieke-situaties-en-uitzonderingen



Complexe content



Grafieken



Grafieken

Indien ontoegankelijk, toegankelijk alternatief



Tabellen



Tabellen



Complexe tabellen





Formulieren
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aanvraag evenementenvergunning 
Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor de organisatie van een evenement. 
 
Gegevens van de organisator/aanvrager 
Voornamen :  

Tussenvoegsel(s) :  

Achternaam :  

Straatnaam en huisnummer :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

 
De aanvrager vertegenwoordigt de volgende organisatie/vereniging/stichting 
Naam :  

Vestigingsplaats :  

KvK-nummer :  

Naam contactpersoon :  

Telefoonnummer contactpersoon :  

E-mailadres contactpersoon  :  

 
Eerdere contacten 
Heeft u in het kader van deze aanvraag al eerder contact gehad met een overheidsinstantie? 
 Nee 
 Ja, naam overheidsinstantie :  

 
Gegevens evenement  
Naam evenement :  

 
Korte omschrijving/aard van het evenement: 
 

 

 
 
 



Infographics



Stroomschema’s



Toegankelijk alternatief in tekst?



Toegankelijk maken van pdf: 
content redesign is de grootste stap

Andere mindset: 
van papier naar digitaal



Nog vragen?


