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Aantoonbaar toepassen

Pas toe en leg uit 

Toegankelijkheidsverklaring

Waarmerk Drempelvrij.nl

Momentopname



Doel

Digitale dienstverlening voor iedereen

Continue toegankelijke websites / portals / content…



Hoe kunnen we er voor zorgen 

dat een website aantoonbaar 

toegankelijk wordt, is en blijft?



Door

Informeren en beleven

Adviseren en voorbereiden

Inspecteren 

Repareren

Opleiden



Door

Inzet van tools 

Support

Produceren (content)

Her-Inspecteren



Kosten

Kosten besparen door bij de ontwikkeling reeds na te 

denken over toegankelijkheid en door het bewust 

omgaan met het plaatsen van nieuwe content

Extra kosten 10 a 15% van ontwikkelkosten

Terugverdienen door minder en eenvoudiger 

onderhoud



Economisch perspectief voor

Bedrijfsleven

 

Gebruiksvriendelijk  Tevreden klanten

Beter vindbaar  Hoge ranking in de zoekresultaten

Toegankelijk  Groter bereik / meer potentiele 

klanten

Tonen Maatschappelijke Verantwoordelijkheid



Samenwerken

Op het gebied van advisering

Met erkende websitebouwers

Met partijen die tools ontwikkelen

Met een erkende inspectiepartner

Door het toegankelijk produceren of repareren van 

content (PDF / Video) uit handen te geven



Samenwerken voorbeeld

Vraag van gemeente

Ondertitelen van videobestanden en toegankelijk maken van 

PDF documenten

Uitstroom uit uitkering (jeugdwerkeloosheid)

Invulling geven aan banenplan / participatiewetgeving



Samenwerken voorbeeld

Oplossing

Aantal jongeren uit uitkering worden omgeschoold en krijgen 

arbeidsovereenkomst bij Flincl

Videobestanden van gemeente worden ondertiteld en PDF 

bestanden worden toegankelijk gemaakt

(werkgelegenheid gecreëerd)

Door flexibele vorm van samenwerking wordt invulling 

gegeven aan banenplan / participatiewetgeving



Samenwerken

Expertise, snelheid en handigheid

Samen werken aan een toegankelijke digitale 

dienstverlening 

Flincl en de andere inspectie-instellingen en 

preferred partners komen graag met u in contact om 

samen de mogelijkheden te onderzoeken wat we 

voor elkaar kunnen betekenen
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