
Webshops en 
toegankelijkheid





Onderzochte webshops





18 stapjes



Stap 1: Cookies accepteren.



Een product zoeken en 
kiezen

Hoofdmenu gebruiken

Zoeken

Zoekresultaten filteren

Een product kiezen

Een product bekijken

Opties kiezen

In het winkelwagentje



Een product bestellen

Winkelwagentje openen

Naar bestellen

Een account aanmaken

Inloggen

Bezorgadres ingeven

Bezorgmoment kiezen

Eindbedrag uitlezen

Wijze van betalen kiezen

Naar betalen









En, van alle webshops …



Kun je bestellen als je blind bent bij:



De score



De grootste problemen?















De grootste problemen 
bij bol.com



Toetsenbord navigatie



Het is moeilijk om  
om hulp te vragen.





Hey bol.com, wat ga je 
hieraan doen?



bol.com & toegankelijkheid

Aandacht voor 
toegankelijkheid bij Design 
en Development in per 
product.

< augustus 2020



bol.com & toegankelijkheid

Start Design System team 
(Universe). 

Foundations en components 
met oog op toegankelijkheid 
(WCAG 2.1 AA) gebouwd en 
gedocumenteerd.

> augustus 2020



Universe



Hoe gaat het  
design system team te 
werk?



Design System & toegankelijkheid

Componenten ontwerpen op 
basis van best practices en 
checklist gelinkt aan WCAG 
richtlijnen.
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Design System & toegankelijkheid

Componenten ontwikkelen 
volgens WCAG richtlijnen en 
semantische HTML.
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Design System & toegankelijkheid

Nauwe samenwerking 
designer <> engineer tijdens 
development proces. 
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Waar zijn jullie als eerste 
mee aan de slag gegaan?



Aanvullend onderzoek

Mobile Lab onderzoek in 
samenwerking met Google 
en Valsplat.



Optimalisatie Design System foundations

Schaalbaar, toegankelijker, 
kleursysteem.



Optimalisatie Design System components

Optimalisatie Dialog modal 
en Tooltip.



Optimalisatie Design System components



Heeft het jullie manier van 
werken veranderd?



Onze uitdaging

Hoe maken we toegankelijkheid 
structureel onderdeel van ons 

werkproces?



Toegankelijkheid & werkproces

Initiatieven om de winkel 
toegankelijker te maken 
vanuit werkgroepen in onze 
Design Community. 

Voorbeeld: Definition of 
Done checklist.

01



Toegankelijkheid & werkproces

Zichtbaarheid geven aan wat 
“toegankelijkheid” betekent. 

Focus op optimalisaties op 
de korte(re) termijn.
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Gaan jullie structureel 
testen op toegankelijkheid?



Onze uitdaging

Hoe kunnen we per discipline  
invulling geven aan het 
(structureel) testen op 

toegankelijkheid?



Testen op toegankelijkheid

Acceptatie criteria voor 
design, development, code 
testing. 

Contact met diverse instanties 
en organisaties hoe we van 
hun expertise gebruik kunnen 
maken.

Opties (in onderzoek)



Welke ambitie heeft het 
team?



Ambitie - algemeen

Meer product teams kennis laten maken 
met “toegankelijkheid”. 

Met elkaar leren wat dat voor ons 
betekent en hoe we dat binnen 
bol.com kunnen organiseren.



Ambitie - Design System

Ontwerpen en ontwikkelen conform 
WCAG 2.1 AA richtlijnen.



Hoe zit het met het support 
van het management?



Doel bol.com

“Continuously advance our 
platform for a better tomorrow 

for us all.”



Rian, ga je dit onderzoek 
volgend jaar weer doen?



Hey bol.com, waar denken 
jullie volgend jaar te 
eindigen?





Presentatie staat op
ncdt.nl/webwinkel 

http://ncdt.nl/webwinkel

