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1 Managementsamenvatting 

Dit document bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd op 

Verslavingszorg Noord Nederland. Het doel van dit document is om aan te geven aan 

welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA nog niet wordt voldaan. 

Er zijn 65 bevindingen bij de succescriteria genoteerd. 

Een volledig overzicht van de resultaten per pagina en per succescriterium is opgenomen 

in hoofdstuk 4. 

Er zijn overige adviezen met betrekking tot de toegankelijkheid en bouwkwaliteit, zie 

hoofdstuk 5. 

Wanneer een afwijking van de norm op meerdere plaatsen voorkomt, worden deze niet 

alle expliciet genoemd. Er worden voorbeelden gegeven, maar dit is niet een uitputtend 

overzicht van elke keer dat een issue voorkomt. We adviseren om de gehele site na te 

kijken op het voorkomen van de geconstateerde issues en deze issues op te pakken. 
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2 Inleiding 

Op verzoek van de aanbieder van de website Verslavingszorg Noord Nederland is een 

onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website op WCAG 2.1, niveau AA. 

2.1 Opdrachtomschrijving 

Opdrachtgever: 

Verslavingszorg Noord Nederland 

Soort toets: 

WCAG 2.1, niveau AA 

Het onderzoek is uitgevoerd van: 

29 oktober 2019 tot 9 januari 2020 

Website: 

Verslavingszorg Noord Nederland 

Scope: 

Alle pagina's op vnn.nl. 

Uitgesloten van scope: 

De chat op de pagina 'Online chat' (https://www.vnn.nl/online-chat ) was tijdens het 

toetsen vaak bezet en dus niet beschikbaar voor toetsen. Het verdient aanbeveling om 

deze externe toepassing apart te onderzoeken. 

Het sollicitatieformulier is een externe site. Hier zitten op het eerste gezicht wel 

toegankelijkheidsfouten in, maar dat moet nader onderzocht worden. 

Grootte van steekproef: 

27 pagina’s 
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2.2 Wijzigingsblad 

versie datum auteur reden van wijziging 

2.0 9 januari 2020 Janita Top Heronderzoek 

1.0 13 november 2019 Marjon Bakker Niet van toepassing 

Het rapport met het hoogste versienummer vervangt alle eventuele voorgaande versies 

van dit rapport. 
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3 Het onderzoek 

3.1 Methode 

Het onderzoek is een onderzoek naar waar de site niet voldoet aan de norm van WCAG 2.1, 

niveau AA. Het onderzoek is een 'falsificatieonderzoek'. Dit betekent dat er gekeken is 

naar wat er niet voldoet. In het onderzoek worden geen zaken goedgekeurd. 

Testen gebeurt voor een groot deel handmatig en aan de hand van een steekproef. 

Ondanks alle zorgvuldigheid bij het samenstellen van de steekproef en het onderzoek kan 

het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Ook kan het zijn dat een punt in de 

toekomst anders beoordeeld wordt omdat technologieën en hulpapparatuur 

doorontwikkeld worden. 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM 1.0. 

3.2 Steekproef 

Het onderzoek betreft in de regel een steekproef van de website. De resultaten worden 

niet uitputtend beschreven: als een type toegankelijkheidsprobleem zich op meerdere 

pagina’s voordoet, dan worden hiervan één of enkele voorbeelden gegeven. 

pagina URL 

Locatie van 

Eijbergenstraat 

https://www.vnn.nl/over-vnn/locaties/locatie-van-eijbergenstraa

t-coevorden 

Pdf - Jaarverslag 

2018 

https://www.vnn.nl/sites/default/files/2019-10/Jaarverslaggevin

g%202018.pdf 

Pdf - Tips voor 

omgaan... 

https://www.vnn.nl/sites/default/files/2019-06/Omgaan%20me

t%20drankprobleem_web.pdf 

Pdf - Uitnodiging https://www.vnn.nl/sites/default/files/2019-09/symposium-uitno

diging_arial_0.pdf 
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Wachtlijst - 

pagina met tabel 

https://www.vnn.nl/ik-wil-hulp/wachtlijst 

Organisatie https://www.vnn.nl/organisatie 

Kerncijfers 

infographics 

https://www.vnn.nl/kerncijfers-vnn-infographics 

Zoekresultaten https://www.vnn.nl/zoeken?search_api_fulltext=verslaving&op=Zo

ek&honeypot_time=ZplrmbBd7yp3oCi1qjIRqwfu94RP9L0LLxUC9s7

CvoI&homepage= 

Webinars https://www.vnn.nl/webinars-vnn 

Kennisbank - 

ervaringsverhaal 

https://www.vnn.nl/kennisbank/ervaringsverhaal/beschermd-wo

nen-het-verhaal-van-julia 

Kennisbank - 

video 

https://www.vnn.nl/kennisbank/video/werken-een-team-van-ver

slavingszorg 

Cursus - 

aanmelden 

https://www.vnn.nl/form/aanmelding-cursus-het-gebruik-va 

Cursus - inhoud https://www.vnn.nl/het-gebruik-van-een-ander-zat 

Agenda https://www.vnn.nl/agenda 

Kennisbank https://www.vnn.nl/kennisbank 

Contactformulier https://www.vnn.nl/stel-een-vraag 

Contact https://www.vnn.nl/contact 

Over VNN https://www.vnn.nl/over-vnn 

Nascholing https://www.vnn.nl/nascholing-professionals 

Naasten https://www.vnn.nl/ik-ben-familie-naaste 

Hulp https://www.vnn.nl/ik-wil-hulp 

Online chat https://www.vnn.nl/online-chat 
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Vacature - 

voorbeeld 

https://www.vnn.nl/over-vnn/werken-bij-vnn/vacatures/woonbe

geleider-hbo 

Vacature - 

overzicht 

https://www.vnn.nl/over-vnn/werken-bij-vnn/vacatures 

Werken bij VNN https://www.vnn.nl/werken-bij/werken-bij-vnn 

Adressen https://www.vnn.nl/adressen 

Homepage https://www.vnn.nl/ 

3.3 Gebruikte systemen 

Bij het testen zijn de volgende besturingssystemen, browsers en hulpsoftware gebruikt: 

• macOS Catalina (10.15.1), Chrome 78 

• macOS Catalina (10.15.1), Safari 13, VoiceOver 10 (Build 706) 

We hebben gebruikgemaakt van de meest recente versies van deze browser/platform-

combinaties. We hebben getest in privé/incognito-modus, zonder extensies of add-ons 

en met de standaardinstellingen. 

3.4 Technologieën waarop wordt gesteund 

• HTML 5 

• CSS 

• WAI-ARIA 

• ECMAScript 5 

• DOM 
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4 Bevindingen per succescriterium 

4.1 WCAG 2.0 

Hieronder zijn de bevindingen per succescriterium van WCAG 2.0 genoteerd. 

Principe 1: Waarneembaar 

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan 

gebruikers op voor hen waarneembare wijze. 

Richtlijn 1.1: Tekstalternatieven 

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan 

worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, 

symbolen of eenvoudiger taal 

Succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content 

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een 

tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde 

situaties: 'Bedieningselementen, invoer', 'Op tijd gebaseerde media', Test, Zintuiglijk, 

CAPTCHA, Decoratie, opmaak, onzichtbaar. (Dit is een verkorte tekst, het hele 

succescriterium staat op https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/#text-equiv). 

1. De alternatieve tekst van de infographic is 'Factsheet VNN 2019'. Dit is geen goede 

omschrijving van de afbeelding. 

Zorg ervoor dat de informatie uit de afbeelding ook in tekst op de pagina wordt 

geplaatst en geef in de alternatieve tekst kort aan waar die informatie is te vinden, 

bijvoorbeeld onder welk kopje. 

Dit komt ook voor op de pagina https://www.vnn.nl/organisatie 
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◦ Op pagina: Kerncijfers infographics (https://www.vnn.nl/kerncijfers-vnn-

infographics) 

2. Het logo heeft geen alternatieve tekst 

Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk dat dit document afkomstig is 

van VNN. 

◦ Op pagina: Pdf - Tips voor omgaan... (https://www.vnn.nl/sites/default/f

iles/2019-06/Omgaan%20met%20drankprobleem_web.pdf) 

3. De witte 'pijltjes' waarmee de menuonderdelen zijn uit te klappen hebben geen 

tekstalternatief. 

Herinspectie: de buttons hebben een aria-label, maar de tekst hiervan luidt 

'submenu toggler'. Dit is niet duidelijk voor Nederlandse gebruikers. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Menu mobiel 

4. De afbeeldingen (de portretten van de sprekers) hebben geen alternatieve tekst. 

◦ Op pagina: Pdf - Uitnodiging (https://www.vnn.nl/sites/default/files/201

9-09/symposium-uitnodiging_arial_0.pdf) 

5. De enige inhoud van de link waarmee je kan chatten is een afbeelding zonder alt-

attribuut. Mensen die de afbeelding niet kunnen zien, weten niet waar deze link 

heen leidt. Geef de afbeelding een alt-tekst. 

◦ Op pagina: Online chat (https://www.vnn.nl/online-chat) 

6. Het icoon van de pdf (bij de download-link onderaan de pagina) heeft geen 

alternatieve tekst. 

Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk welk bestandstype hier kan 

worden gedownload. 
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Zorg voor een tekstalternatief voor deze afbeelding. 

Herinspectie: er staat nu een aria-label in de link, maar de tekst hiervan kan 

verwarring geven, omdat er staat 'application/pdf'. Bovendien is dit alleen een 

oplossing voor screenreader gebruikers, maar niet voor gebruikers die het icoon 

niet kunnen zien omdat deze CSS voor hen niet beschikbaar is. Een goede 

oplossing zou zijn om bij de voor iedereen zichtbare tekst '0.32 mb' ook het 

bestandsformaat te zetten. 

◦ Op pagina: Naasten (https://www.vnn.nl/ik-ben-familie-naaste) 

7. De pijlen tussen de stappen in het stroomdiagram onder 'Hoe werkt de 

aanmelding bij VNN' hebben geen tekstalternatief. 

Voor screenreadergebruikers zijn dit losse stappen, de onderlinge samenhang is 

niet duidelijk. 

Dit is ook een afkeuring onder 1.3.1, maar dit is voor het gemak hier opgenomen. 

De samenhang tussen de stappen kan in tekst uitgelegd worden, of door de 

stappen in de HTML bijvoorbeeld in een lijst te zetten. 

Overigens hebben de andere afbeeldingen in dit diagram ook geen alternatieve 

teksten, maar deze kunnen als decoratief worden beschouwd. 

Herinspectie: er staat nu een lijst onder als alternatief, maar de teksten zijn hier in 

het Engels. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Stroomdiagram aanmelding 

8. De telefoon-iconen in de header en onder de kop 'Neem contact op' hebben geen 

tekstalternatief. 

Het is visueel dus wel duidelijk dat het om een telefoonnummer gaat, maar iemand 

die de pagina niet kan zien, mist deze informatie. 
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Zorg ervoor dat ook in tekst duidelijk wordt dat het hier om een telefoonnummer 

gaat. 

Herinspectie: het icoon in de header heeft nog geen tekstalternatief. In de footer 

zie ik geen icoon meer. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

9. De afbeelding heeft de alternatieve tekst 'Het verhaal van Julia'. Dit is geen goed 

omschrijvende tekst voor wat er op de afbeelding te zien is. 

Nu veroorzaakt het ruis voor screenreadergebruikers. 

Het is een decoratieve afbeelding, laat hier het alt-attribuut leeg (alt=""). 

◦ Op pagina: Kennisbank - ervaringsverhaal (https://www.vnn.nl/kennisban

k/ervaringsverhaal/beschermd-wonen-het-verhaal-van-julia) 

Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media 

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media. 

Succescriterium 1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) 

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-

videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief 

voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld: 'vooraf opgenomen louter-tekst', 'Vooraf 

opgenomen louter-videobeeld'. (Dit is een verkorte tekst, het hele succescriterium staat 

op https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/#media-equiv). 

• Geen problemen aangetroffen 
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Succescriterium 1.2.2: Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf 

opgenomen) 

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf 

opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand 

een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld. 

1. De video bevat geen ondertiteling voor doven en slechthorenden. 

Zij missen de informatie in deze video. 

Zorg voor een goede ondertiteling voor doven en slechthorenden (een 

automatische ondertiteling van YouTube is geen goed alternatief), waarin ook 

geluiden, dus niet alleen spraak, worden beschreven. 

Dit geldt ook voor de video op de pagina Kennisbank - video. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Field item video 

Succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) 

Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf 

opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het 

mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) 

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent 

in gesynchroniseerde media. 

• Geen problemen aangetroffen 
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Succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) 

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in 

gesynchroniseerde media. 

1. Aan het begin van de video is een tekst te lezen: "Advies van een hulpverlener over 

'Omgaan met het drankprobleem van de ander'.' Deze tekst wordt niet 

uitgesproken. Dit geldt ook voor de tekst die op het einde in beeld komt (vanaf 

3:41) 

Iemand die de tekst niet kan lezen mist deze informatie. 

Zorg voor audiodescriptie, bijvoorbeeld door een voice-over de tekst te laten 

voorlezen. 

Dit geldt ook voor de titels bij de personen die aan het woord zijn in de video op 

de pagina Kennisbank - video. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Field item video 

Richtlijn 1.3: Aanpasbaar 

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld 

eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur. 

Succescriterium 1.3.1: Info en relaties 

Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software 

bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. 

1. De teksten in de cirkels onder het tweede kopje 'Behandelmogelijkheden' (bijv. 

'Poliklinische behandeling' en 'Deeltijdbehandeling') zijn h5-koppen. Er staat geen 

content onder. 
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Screenreadergebruikers kunnen zo de indruk krijgen dat zij informatie missen. 

Maak hier een gewone link van, zonder h5. 

◦ Op pagina: Hulp (https://www.vnn.nl/ik-wil-hulp) 

2. De gegevens over de functie ('Te vervullen per', 'Dienstverband', 'Locatie') staan 

visueel gezien in twee kolommen, maar in de HTML is deze informatie niet 

gestructureerd. 

Voor screenreadergebruikers is deze visuele structuur niet duidelijk. 

Alle informatie staat in een div-element en wordt met CSS gepositioneerd. 

Gebruik hier semantische HTML, bijvoorbeeld een description list. 

Herinspectie: omdat deze pagina niet meer bestond heb ik gekeken naar de 

vacature van systeemtherapeut. (https://www.vnn.nl/over-vnn/werken-bij-vnn/

vacatures/systeemtherapeut-2) Hier staat nu een definition list, deze is echter 

nog niet correct geïmplementeerd. De DT en DD elementen vallen namelijk niet 

direct onder het DL element. Hierdoor kan hulpsoftware het mogelijk niet goed 

uitlezen. 

◦ Op pagina: Vacature - voorbeeld (https://www.vnn.nl/over-vnn/werken-

bij-vnn/vacatures/woonbegeleider-hbo) 

3. Wanneer de video geopend wordt, wordt dit niet aangekondigd door een 

screenreader. 

Daardoor kunnen blinden en slechtzienden missen dat er een video beschikbaar 

is. 

Zorg ervoor dat duidelijk wordt dat er een modal opent waarin een video getoond 

wordt. Het bovenliggende div-element heeft wel aria-modal="true", maar er 

is niet voor gezorgd dat het element zich ook daadwerkelijk gedraagt als een 

modal. 
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<div class="c-testimonial__modal js-testimonial__modal" aria-
hidden="false" aria-modal="true"> 

Zie de ARIA-specificatie over aria-modal 

Herinspectie: de focus blijft nu binnen de modal maar kan alleen bij de sluitknop 

komen, niet bij de video. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Field item video 

4. Er staan koppen in de tekst (vetgedrukt en iets groter dan de paragrafen), maar 

deze zijn in de code niet als kop gecodeerd. Paragrafen zijn ook niet gecodeerd 

als paragraaf. 

Voor screenreadergebruikers is het niet mogelijk om de structuur van dit 

document te begrijpen. Het is ook niet mogelijk om van kop naar kop te springen 

of van paragraaf naar paragraaf. 

Zorg voor een goed gecodeerd brondocument en exporteer dit op de juiste wijze 

naar een toegankelijk pdf-document. 

◦ Op pagina: Pdf - Uitnodiging (https://www.vnn.nl/sites/default/files/201

9-09/symposium-uitnodiging_arial_0.pdf) 

5. Er zijn afbeeldingen met een naam van een persoon ernaast (bijvoorbeeld 'Duurt 

en Karin - afdelingshoofd zorggroep Groningen'). Dit lijken bijschriften bij de foto 

of een aankondiging van een quote, maar ze staan er helemaal los van in een div-

element. 

Voor screenreadergebruikers is het niet duidelijk waar deze tekst bij hoort. De 

afbeelding wordt niet aangekondigd, vanwege het lege alt-attribuut. Soms is er 

geen quote. Ook deze quotes staan in een div-element, niet in betekenisvolle 

HTML. 

Gebruik semantische HTML voor dit component. Zie het codevoorbeeld in het 
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hoofdstuk 'Componenten'. 

◦ Op pagina: Nascholing (https://www.vnn.nl/nascholing-professionals) 

◦ Gerelateerd aan component: Field item persoon 

6. De pdf is niet gecodeerd. Hierdoor ontbreekt veel informatie, bijvoorbeeld over 

structuur van de pagina, leesvolgorde, alternatieve teksten voor afbeeldingen, de 

klikbare links. Het document is ook niet op een andere manier weer te geven, 

bijvoorbeeld als één kolom. 

Het document is hierdoor voor veel verschillende mensen met een 

functiebeperking niet of niet makkelijk te gebruiken. 

Zorg voor een goed gecodeerd brondocument en exporteer dit op de juiste wijze 

naar een toegankelijk pdf-document. 

◦ Op pagina: Pdf - Tips voor omgaan... (https://www.vnn.nl/sites/default/f

iles/2019-06/Omgaan%20met%20drankprobleem_web.pdf) 

7. De lijst (met bijv. 'dhr. drs. S. (Surja) Nannan Panday (Directeur Zorg, psychiater)') is 

in de HTML niet opgemaakt als lijst. 

Screenreadergebruikers krijgen niet de aankondiging dat hier een lijst staat met 9 

onderdelen. 

Maak lijsten in HTML op met ul-/ol- en li-elementen. Koppen zijn hier ook alleen 

maar met een strong-element opgemaakt, niet met een heading-element. 

•&nbsp;&nbsp; &nbsp;dhr. drs. S. (Surja) Nannan Panday 
(Directeur Zorg, psychiater) 

◦ Op pagina: Organisatie (https://www.vnn.nl/organisatie) 

8. De tabel 'Wachtlijst hulp VNN voor BasisGGz (update 3 oktober 2019)' heeft geen 

tabelkoppen. 
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Voor screenreadergebruikers is het zo moeilijk om de tabel te gebruiken. Een 

screenreader leest per cel ook de kolom- en rijkop voor, zodat het duidelijk is waar 

de informatie in de cel over gaat. Wanneer dit in de HTML niet is aangegeven, kan 

een screenreader deze koppen ook niet voorlezen. 

De eerste rij en de eerste kolom bevat wel vetgedrukte teksten, maar staan in een 

gewoon td-element, niet in een th-element. 

Herinspectie: de eerste tabel op de pagina heeft nu wel tabel kopen, maar de 

tweede tabel nog niet. 

◦ Op pagina: Wachtlijst - pagina met tabel (https://www.vnn.nl/ik-wil-hulp/

wachtlijst) 

9. Hoewel de pdf is gecodeerd en veel content is voorzien van de juiste tags, meldt 

screenreader NVDA op Windows 10 toch dat alle pagina's leeg zijn. Het is niet 

duidelijk waardoor dat veroorzaakt wordt. Verder onderzoek is nodig. 

◦ Op pagina: Pdf - Jaarverslag 2018 (https://www.vnn.nl/sites/default/file

s/2019-10/Jaarverslaggeving%202018.pdf) 

10. De tekst 'VNN heeft voor medewerkers veel te bieden' lijkt een kop, maar is dat in 

de HTML niet. 

◦ Op pagina: Werken bij VNN (https://www.vnn.nl/werken-bij/werken-bij-v

nn) 

11. Witte 'pijltjes' zijn door middel van het pseudo-element :before en de content 

property in de CSS op de pagina gezet. 

Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die 

een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. 

De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve 

content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de html te plaatsen, bijvoorbeeld 

als img-element met een alternatieve tekst of een SVG met een title-attribuut. 
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◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Menu mobiel 

12. De tabel 'Omzet per fte' op pagina 37 is gecodeerd als afbeelding, niet als tabel. 

Deze is met hulpapparatuur niet te lezen. Dit geldt voor meerdere tabellen, 

bijvoorbeeld ook 'Liquiditeit' op pagina 37. 

◦ Op pagina: Pdf - Jaarverslag 2018 (https://www.vnn.nl/sites/default/file

s/2019-10/Jaarverslaggeving%202018.pdf) 

13. De telefoon-iconen wordt door middel van het pseudo-element :before en de 

content property in de CSS op de pagina gezet. 

Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die 

een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt. 

De content property is alleen geschikt voor het toevoegen van puur decoratieve 

content. Een oplossing kan zijn om het icoon in de html te plaatsen, bijvoorbeeld 

als img-element met een alternatieve tekst of een SVG met een title-attribuut. 

Dit geldt ook voor het icoon van het vergrootglas in het zoekveld in de header. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

14. De rode koppen (bijvoorbeeld 'Cliënten en omgeving' op pagina 6) zijn niet 

gecodeerd als koppen. 

Dit geldt ook voor de schuingedrukte koppen, bijvoorbeeld 'Kernwaarden en 

gedragscode' op pagina 17 en voor de vetgedrukte zwarte koppen, bijvoorbeeld 

'DBC-omzet' op pagina 35. 

De bulletlijst op pagina 24 is niet gecodeerd als lijst. 

Genummerde lijsten worden gebruikt als kopjes. De tekst eronder maakt geen 

deel uit van de lijst, dat zijn losse paragrafen. Zie bijvoorbeeld '1. Inrichten zorg 

voor naasten' op pagina 24. 
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De tabel op pagina 33 heeft geen gecodeerde kolomkoppen. 

◦ Op pagina: Pdf - Jaarverslag 2018 (https://www.vnn.nl/sites/default/file

s/2019-10/Jaarverslaggeving%202018.pdf) 

15. De koppenstructuur is niet in orde. Visueel gezien klopt de hiërarchie, maar in de 

code zijn h3 en h2 omgewisseld. Zie bijvoorbeeld op pagina 14: 

h1: 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering 
h3: 3.1. Duurzame bedrijfsvoering 
h3: 3.2. Raad van Toezicht 
h2: 3.2.1. Doel van het toezicht 

De onderstreepte tekst 'Social Return on Investment' zou een kop moeten zijn, 

maar is dat niet. 

Voor screenreadergebruikers is dit heel verwarrend. 

◦ Op pagina: Pdf - Jaarverslag 2018 (https://www.vnn.nl/sites/default/file

s/2019-10/Jaarverslaggeving%202018.pdf) 

16. De oranje koppen ('Controleverklaring van de onafhankelijke accountant') en 

verder zijn niet gecodeerd als koppen. 

◦ Op pagina: Pdf - Jaarverslag 2018 (https://www.vnn.nl/sites/default/file

s/2019-10/Jaarverslaggeving%202018.pdf) 

Succescriterium 1.3.2: Betekenisvolle volgorde 

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan 

een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden. 

1. De leesvolgorde van de pdf is niet logisch. Dat betekent dat de leesvolgorde 

afwijkt van de zichtbare volgorde van de tekst en de afbeeldingen. 
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Dit document kan niet goed worden voorgelezen door hulpapparatuur. Wanneer 

gebruikers ervoor kiezen om de pdf anders weer te geven, bijvoorbeeld in één 

kolom, dan staat de informatie door elkaar. 

Zorg ervoor dat de leesvolgorde overeenkomt met de zichtbare volgorde van de 

tekst en de afbeeldingen. 

◦ Op pagina: Pdf - Uitnodiging (https://www.vnn.nl/sites/default/files/201

9-09/symposium-uitnodiging_arial_0.pdf) 

Succescriterium 1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen 

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen 

afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, omvang, visuele 

locatie, oriëntatie of geluid. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 1.4: Onderscheidbaar 

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder 

scheiding van voorgrond en achtergrond. 

Succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur 

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een 

actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te 

onderscheiden. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.4.2: Geluidsbediening 

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is 
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er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of 

er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall 

systeemvolume te regelen. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 1.4.3: Contrast (minimum) 

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding 

van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: 'Grote tekst', 'Incidenteel', 

'Logotypes'. Dit is een verkorte tekst van het succescriterium. De begrippen zijn 

gedefinieerd. Zie hiervoor: https://www.w3.org/Translations/WCAG20-nl/#visual-

audio-contrast 

1. Het contrast van de witte letters (#fff) op de geelgroene achtergrond (#c1bf0a) is 

niet voldoende, namelijk 2:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit komt voor bij de 

blokjes direct onder de kop 'Specialist in verslavingszorg' (wanneer je er met de 

muis over gaat) en bij het blok bij de kop 'Altijd in de buurt'. Verder ook bij het 

woordje 'Nieuws' onder de kop 'Kennisbank'. 

Zie screenshot 'Contrast wit op geelgroen'. 

Ook het contrast van de grijze tekst (#8e969b) helemaal onderaan de pagina ('© 

VNN 2019', 'Colofon', 'Disclaimer', 'Privacy en Cookies') op de lichtgrijze 

achtergrond (#F1F1F1) is onvoldoende, 2,7:1. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

2. De rode koppen (bijvoorbeeld 'Cliënten en omgeving' op pagina 6) hebben niet 

voldoende contrast met de witte achtergrond (een contrastratio van 4:1 waar dat 

minimaal 4,5:1 moet zijn). 

◦ Op pagina: Pdf - Jaarverslag 2018 (https://www.vnn.nl/sites/default/file

s/2019-10/Jaarverslaggeving%202018.pdf) 
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3. De oranje koppen ('Controleverklaring van de onafhankelijke accountant') en 

verder hebben niet voldoende kleurcontrast met de witte achtergrond (een 

contrastratio van 4,3:1). 

◦ Op pagina: Pdf - Jaarverslag 2018 (https://www.vnn.nl/sites/default/file

s/2019-10/Jaarverslaggeving%202018.pdf) 

4. De contrastverhouding van de witte letters op de geelgroene achtergrond is te 

laag, namelijk 2,2:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de roze 

letters op de geelgroene achtergrond (contrastverhouding 2,6:1). 

◦ Op pagina: Pdf - Uitnodiging (https://www.vnn.nl/sites/default/files/201

9-09/symposium-uitnodiging_arial_0.pdf) 

5. Het contrast van de witte letters op de geelgroene achtergrond is niet voldoende. 

◦ Op pagina: Kerncijfers infographics (https://www.vnn.nl/kerncijfers-vnn-

infographics) 

6. Herinspectie nieuwe bevinding: boven het zoeken invoerveld staat 'doorzoek de 

website'. Deze tekst heeft te weinig contrast (3.9:1). 

◦ Op pagina: Zoekresultaten (https://www.vnn.nl/zoeken?search_api_fullte

xt=verslaving&op=Zoek&honeypot_time=ZplrmbBd7yp3oCi1qjIRqwfu94R

P9L0LLxUC9s7CvoI&homepage=) 

Succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst 

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan 

tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of 

functionaliteit. 

1. Wanneer je 200% bent ingezoomd, valt de chatknop deels over de tekst heen. 

Voor mensen die grotere letters nodig hebben kan het lastiger worden om de 
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tekst te lezen. 

Zie screenshot 'Chatknop bij 200%'. 

◦ Op pagina: Kennisbank - ervaringsverhaal (https://www.vnn.nl/kennisban

k/ervaringsverhaal/beschermd-wonen-het-verhaal-van-julia) 

Succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst 

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt 

tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, 

behalve in de volgende gevallen: 'Aanpasbaar' (De afbeelding van tekst kan visueel 

worden aangepast aan de eisen van de gebruiker), 'Essentieel' (Een specifieke weergave 

van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht). 

1. De informatie in de infographic komt niet elders terug in tekst op de pagina. De 

infographic is een afbeelding van tekst, geen echte tekst. 

De infographic is voor veel mensen niet te gebruiken, denk aan blinden en 

slechtzienden die een screenreader gebruiken, of aan mensen die de tekst op een 

andere manier willen vormgeven om hem te kunnen lezen. 

Zorg ervoor dat alle informatie in de infographic ook in tekst op de pagina staat en 

zeg in de alternatieve tekst van de infographic kort waar die informatie te vinden 

is, bijvoorbeeld onder welk kopje. 

Dit komt ook op voor op de pagina https://www.vnn.nl/organisatie 

◦ Op pagina: Kerncijfers infographics (https://www.vnn.nl/kerncijfers-vnn-

infographics) 

2. De link waarmee je de chat kunt openen is een afbeelding van tekst. Deze is niet 

aan te passen door mensen die dat nodig hebben. Plaats een tekstalternatief, of 

beter nog: Plaats hier gewoon een link met een leesbare linktekst die aanpasbaar 

is. 
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◦ Op pagina: Online chat (https://www.vnn.nl/online-chat) 

3. De afbeelding met tips voor 'Hoe ga ik er zelf mee om?' bevat tekst die elders op 

de pagina niet voorkomt. 

De alt-tekst 'Tips over Omgaan met' zegt niet welke informatie er in de afbeelding 

staat (een afkeuring onder 1.1.1, maar voor het gemak even hier geplaatst). 

Het beste is om hier geen afbeelding te plaatsen, maar de informatie in tekst op 

de pagina te plaatsen. 

◦ Op pagina: Naasten (https://www.vnn.nl/ik-ben-familie-naaste) 

Principe 2: Bedienbaar 

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn. 

Richtlijn 2.1: Toetsenbordtoegankelijk 

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord. 

Succescriterium 2.1.1: Toetsenbord 

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat 

afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende 

functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen 

van de eindpunten. 

1. De video is niet te openen met het toetsenbord (zie ook de bevinding bij 4.1.2). 

Grote groepen gebruikers kunnen de video niet afspelen. 

De knop om de video af te spelen is een div (om de video-popup te openen) of 

een span (om de video te starten) zonder tekst die klikbaar is gemaakt. Maak hier 

een button van met een goede naam. 
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Herinspectie: het openen van de pop up werkt nu wel, maar het afspelen van de 

video niet. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Field item video 

2. Wanneer je het toetsenbord gebruikt voor het bedienen van de links in de section 

met class="o-container o-wrapper__pre-content" 
('Behandelmogelijkheden', 'Zorgkaart', 'Rechten,' 'Vertrouwenspersoon' en 

'Kennisbank'), dan scrollt de pagina naar het betreffende kopje. De focus blijft 

echter in het menu, waardoor de volgende tab leidt naar het volgende menu-item, 

niet naar de eerste link in het kopje waar je bent. 

Dit maakt het voor toetsenbordgebruikers lastig om op de juiste plaats te komen. 

Ook screenreadergebruikers hebben hier last van, zij zien bovendien niet dat de 

focus nog boven in het menu is. 

De focus wordt met Javascript niet verplaatst naar het kopje. Als je Javascript 

uitzet, werken de links goed. Verwijder hier de Javascript, of zorg voor goed 

focusmanagement. 

◦ Op pagina: Hulp (https://www.vnn.nl/ik-wil-hulp) 

3. De Google-kaart is te verplaatsen door te slepen met muis of touch. Dit kan niet 

met het toetsenbord. Overweeg om de standaard controls van Google Maps te 

laten zien. 

◦ Op pagina: Locatie van Eijbergenstraat (https://www.vnn.nl/over-vnn/lo

caties/locatie-van-eijbergenstraat-coevorden) 

4. De 'pijltjes' om een sectie in het menu uit te klappen zijn niet te bedienen met het 

toetsenbord. Toetsenbord- en screenreadergebruikers kunnen deze secties niet 

in- en uitklappen. 

Toetsenbordgebruikers moeten door alle links heen tabben om op de gewenste 
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plaats te komen, doordat voor hen de submenu's standaard open staan. Dit is veel 

extra werk. Daarnaast kan het voor ziende toetsenbordgebruikers verwarrend zijn 

omdat je alleen de gefocuste link ziet (dus waar je op staat) en niet de gehele lijst 

waar je doorheen gaat. 

Een oplossing kan zijn: Maak van de witte pijltjes buttons met een tekst. Verberg 

de lijst onder de link met display:none zolang de sectie is ingeklapt en maak 

hem zichtbaar wanneer op de button geklikt wordt. Maak het patroon voor 

screenreaders herkenbaar door in ingeklapte staat aria-expanded="false" en 

aria-controls="id" (met een verwijzing naar het id van het element dat wordt 

uitgeklapt) te zetten op de button. In uitgeklapte staat kan aria-
expanded="false" veranderd worden in aria-expanded="true". 

Herinspectie: de aria-expanded attributen zijn goed, maar de lijst die geopend is 

staat nog op aria- hidden en is hierdoor dus verborgen voor screenreaders. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Menu mobiel 

Succescriterium 2.1.2: Geen toetsenbordval 

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een 

component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface 

weer van dat component weg worden bewogen, en, als er meer nodig is dan de standaard 

pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt 

de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 2.2: Genoeg tijd 

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken. 
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Succescriterium 2.2.1: Timing aanpasbaar 

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld geldt ten minste een van de 

volgende zaken: 'Uitzetten', 'Aanpassen', 'Verlengen', 'Real-time uitzondering', 'Essentiële 

uitzondering', '20 uur uitzondering'. Dit is een verkorte tekst. Deze termen zijn 

gedefinieerd in de norm, zie hiervoor https://www.w3.org/Translations/

WCAG20-nl/#time-limits. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen 

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie 

gelden alle volgende zaken: 'Bewegen, knipperen, scrollen', 'Automatisch actualiserend'. 

Dit is verkorte weergave van het succescriterium, zie de norm op https://www.w3.org/

Translations/WCAG20-nl/#time-limits 

1. De kaart van Noord-Nederland met VNN-locaties bevat witte stippen die om 

beurten oplichten. 

Dit kan storend zijn voor mensen die concentratieproblemen hebben. Hierdoor 

kan het voor hen moeilijk worden de informatie van de pagina in zich op te nemen. 

Zorg ervoor dat de bezoeker deze beweging kan pauzeren, stoppen of verbergen, 

of dat de beweging vanzelf stopt na 5 seconden. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

Richtlijn 2.3: Toevallen 

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt. 
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Succescriterium 2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde 

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één 

seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 2.4: Navigeerbaar 

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar 

ze zijn. 

Succescriterium 2.4.1: Blokken omzeilen 

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's 

worden herhaald te omzeilen. 

1. Wanneer de video geopend is, wordt deze geopend in een iframe. Deze iframe 

heeft geen title-attribuut. 

Het is voor een screenreadergebruiker niet makkelijk om te weten waar deze video 

over gaat, en of hij hem wil overslaan. 

Voorzie de iframe van een title-attribuut (bijvoorbeeld dezelfde tekst als de titel 

van het filmpje). 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Field item video 

2. De secties van het menu zijn niet zijn niet te omzeilen met het toetsenbord. Zie de 

bevinding onder 2.1.1 voor een uitwerking. 

Herinspectie: er zijn nu skiplinks, maar die zijn in het Engels. Wanneer je bent 

ingezoomd, gaat de skiplink naar het menu niet naar het menu, maar naar de 

toptaken. 
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◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Menu mobiel 

Succescriterium 2.4.2: Paginatitel 

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven. 

1. De pdf heeft geen titel. 

Pagina- en documenttitels maken het voor screenreadergebruikers makkelijk om 

snel te weten waar het document over gaat, omdat het het eerste is dat wordt 

voorgelezen als een pagina of een document wordt geopend. 

◦ Op pagina: Pdf - Tips voor omgaan... (https://www.vnn.nl/sites/default/f

iles/2019-06/Omgaan%20met%20drankprobleem_web.pdf) 

2. De pdf heeft geen titel. 

◦ Op pagina: Pdf - Jaarverslag 2018 (https://www.vnn.nl/sites/default/file

s/2019-10/Jaarverslaggeving%202018.pdf) 

Succescriterium 2.4.3: Focus volgorde 

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties 

hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de 

focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context) 

Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen 

met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een 

dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen. 
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1. De enige inhoud van de link waarmee je kan chatten is een afbeelding zonder alt-

attribuut. De link heeft daardoor geen tekst. 

Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk waar de link heen leidt. 

Geef de afbeelding een alt-tekst. 

◦ Op pagina: Online chat (https://www.vnn.nl/online-chat) 

Succescriterium 2.4.5: Meerdere manieren 

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling 

webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, 

een proces. 

1. Er zijn geen bladwijzers in de pdf. 

Bladwijzers helpen veel verschillende gebruikersgroepen met het snel vinden van 

de informatie die zij nodig hebben, zeker bij lange pdf's. 

Zorg voor een goed gecodeerd brondocument. De koppen van dit document 

kunnen bij het exporteren naar pdf gebruikt worden om bladwijzers te maken. 

◦ Op pagina: Pdf - Uitnodiging (https://www.vnn.nl/sites/default/files/201

9-09/symposium-uitnodiging_arial_0.pdf) 

2. Er zijn geen bladwijzers in de pdf. 

Bladwijzers helpen veel verschillende gebruikersgroepen met het snel vinden van 

de informatie die zij nodig hebben, zeker bij lange pdf's. 

Zorg voor een goed gecodeerd brondocument. De koppen van dit document 

kunnen bij het exporteren naar pdf gebruikt worden om bladwijzers te maken. 

◦ Op pagina: Pdf - Jaarverslag 2018 (https://www.vnn.nl/sites/default/file

s/2019-10/Jaarverslaggeving%202018.pdf) 
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3. Er zijn geen bladwijzers in de pdf. 

Bladwijzers helpen veel verschillende gebruikersgroepen met het snel vinden van 

de informatie die zij nodig hebben, zeker bij lange pdf's. 

Zorg voor een goed gecodeerd brondocument. De koppen van dit document 

kunnen bij het exporteren naar pdf gebruikt worden om bladwijzers te maken. 

◦ Op pagina: Pdf - Tips voor omgaan... (https://www.vnn.nl/sites/default/f

iles/2019-06/Omgaan%20met%20drankprobleem_web.pdf) 

Succescriterium 2.4.6: Koppen en labels 

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel. 

1. De paginering onderaan de pagina heeft een (visueel verborgen) h4-kop 

'Paginatie'. Dit is geen bestaand Nederlands woord. 

Het kan moeilijk zijn voor mensen om te begrijpen wat hier bedoeld wordt. 

Het juiste woord is 'paginering'. 

◦ Op pagina: Kennisbank (https://www.vnn.nl/kennisbank) 

2. Er zijn een paar (visueel verborgen) h2-koppen waarvan de betekenis niet 

helemaal duidelijk is: 'menu-top', 'voet' en 'social'. 

Voor mensen die op koppen navigeren kan het lastig zijn te bepalen wat er onder 

die koppen te vinden is. 

Zorg voor bondige, omschrijvende koppen, bijvoorbeeld 'Over deze site' en 

'Sociale media'. 

Overigens valt '© VNN 2019' niet onder de kop 'voet', maar onder de kop 'Over 

VNN'. 
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◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

3. Wanneer de video geopend is, kan deze gesloten worden met een knop met een 

kruisje. De naam van de knop is '×'. Dit is geen duidelijke naam. 

Screenreadergebruikers kunnen moeite hebben met bepalen wat deze knop doet. 

VoiceOver spreekt het kruisje bijvoorbeeld uit als "keer". 

Geef deze knop een duidelijke naam. <button class="c-
testimonial__modal-close js-testimonial__toggle">×</button> 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Field item video 

Succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar 

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een 

bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is. 

1. Wanneer de video geopend is, krijgen links in de achtergrond nog steeds focus, 

maar deze is niet zichtbaar doordat de video eroverheen ligt. 

Hierdoor is het voor ziende toetsenbordgebruikers (die geen screenreader 

gebruiken) helemaal niet duidelijk waar zij zijn op de pagina. 

Zorg ervoor dat de focus alleen in de video-modal blijft. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Field item video 

Principe 3: Begrijpelijk 

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn. 
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Richtlijn 3.1: Leesbaar 

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk. 

Succescriterium 3.1.1: Taal van de pagina 

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden. 

1. De taal van de pagina is aangegeven als Engels, terwijl de tekst in het Nederlands 

is. 

Een screenreader kan hierdoor niet de juiste voorleesstem ('text-to-speech 

synthesizer') gebruiken. De Nederlandse tekst wordt voorgelezen met een 

Engelse stem en dat is niet te verstaan. 

Zet in de metadata de taal van de pagina op Nederlands. 

◦ Op pagina: Pdf - Uitnodiging (https://www.vnn.nl/sites/default/files/201

9-09/symposium-uitnodiging_arial_0.pdf) 

Succescriterium 3.1.2: Taal van onderdelen 

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald 

worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van 

onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van 

de onmiddellijk omringende tekst. 

1. Bij de paginering is er verborgen tekst 'page'. Dit is Engels. Vertaal deze tekst. ` 

Page . De title is 'Go to page 6'. 

◦ Op pagina: Adressen (https://www.vnn.nl/adressen) 

Richtlijn 3.2: Voorspelbaar 

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar. 
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Succescriterium 3.2.1: Bij focus 

Als een component de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 3.2.2: Bij input 

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt 

niet automatisch een contextwijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag 

vóór het gebruik van dit component. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 3.2.3: Consistente navigatie 

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling 

webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde 

relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 3.2.4: Consistente identificatie 

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's 

worden consistent geïdentificeerd. 

• Geen problemen aangetroffen 

Richtlijn 3.3: Assistentie bij invoer 

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren. 
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Succescriterium 3.3.1: Fout identificatie 

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit 

geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 3.3.2: Labels of instructies 

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd. 

1. Het invoerveld met de placeholder 'Vind een locatie in de buurt' heeft geen label. 

Het is voor screenreadergebruikers niet duidelijk wat hier moet worden ingevuld. 

Ook voor andere gebruikers, die wel de placeholder kunnen lezen is het niet 

duidelijk wat hier kan worden ingevuld. Een plaats invullen werkt wel, een straat 

niet (bijvoorbeeld zoeken op 'Kastanjelaan' leidt niet naar locatie 'Kliniek 

Bolsterburen, Heerenveen'). Een postcode werkt ook niet. 

Omschrijf hier duidelijk en in een label-element op welke zoektermen gezocht kan 

worden. Een placeholder alleen volstaat niet: Die verdwijnt wanneer je begint met 

typen. 

Herinspectie: er is nu een label voor de locatie, maar de beschrijving hiervan is 

nog niet eenduidig. De placeholder met de plaatsnaam is niet voor iedereen 

beschikbaar. Verwerk de plaatsnaam dus in het label. 

◦ Op pagina: Adressen (https://www.vnn.nl/adressen) 

2. Vereiste formuliervelden hebben sterretje, maar het wordt niet in tekst uitgelegd 

wat dat betekent. 

Mensen die niet weten dat een sterretje vaak wordt gebruikt om een verplicht 

veld aan te duiden, kunnen moeite hebben met het invullen van het formulier. 
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Leg in tekst uit wat het sterretje betekent. 

Dit komt ook voor bij het contactformulier https://www.vnn.nl/contact . 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

Succescriterium 3.3.3: Foutsuggestie 

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend 

zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het 

doel van de content in gevaar zou brengen. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) 

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker 

uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen 

verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste 

één van de volgende zaken: 'Annuleerbaar', 'Gecontroleerd', 'Bevestigd'. De volledige 

tekst van dit succescriterium staat op https://www.w3.org/Translations/

WCAG20-nl/#minimize-error. 

• Geen problemen aangetroffen 

Principe 4: Robuust 

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen 

worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. 

Richtlijn 4.1: Compatibel 

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van 

hulptechnologieën. 
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Succescriterium 4.1.1: Parsen 

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- 

en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen 

dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze 

eigenschappen toelaat. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde 

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor 

formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam 

(name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen 

(properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen 

door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is 

beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. 

1. De menuknop van het mobiele menu heeft geen tekst. Het is een button met 

daarin span-elementen die elk een liggend streepje vormen. Geef de button een 

tekst, bijvoorbeeld 'Menu'. 

<button class="c-header__navbtn c-navbtn js-nav-toggle"> 
<span class="c-navbtn__icon"> <span></span> <span></span> 
<span></span> </span> </button> 

Dit geldt ook voor de knop om het mobiele menu weer te sluiten. 

Herinspectie: de knop heeft nu een aria-label, maar deze is niet duidelijk voor 

Nederlandse gebruikers, namelijk 'Main menu toggler'. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Menu mobiel 

2. De 'knoppen' voor het afspelen van de video (zowel voordat de video geopend is, 
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als wanneer hij geopend is) zijn geen knoppen, maar div-elementen die met 

Javascript klikbaar zijn gemaakt. 

Voor toetsenbord- en screenreadergebruikers zijn deze knoppen niet 

beschikbaar. 

Maak van de divs een buttons met een duidelijke button-tekst. 

Herinspectie: de knop binnen de pop-up is nog een span element. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Field item video 

4.2 In WCAG 2.1 toegevoegde criteria 

Hieronder zijn de bevindingen per succescriterium van WCAG 2.1 genoteerd. De uitleg is 

afkomstig van Engelstalige documentatie van het W3C. Aan de Nederlandse vertaling van 

WCAG 2.1 wordt momenteel nog gewerkt. 

Principe 1: Perceivable 

Information and user interface components must be presentable to users in ways they 

can perceive. 

Richtlijn 1.3: Adaptable 

Create content that can be presented in different ways (for example simpler layout) 

without losing information or structure. 

Succescriterium 1.3.4: Orientation 

Content does not restrict its view and operation to a single display orientation, such as 

portrait or landscape, unless a specific display orientation is essential. 

• Geen problemen aangetroffen 
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Succescriterium 1.3.5: Identify Input Purpose 

The purpose of each input field collecting information about the user can be 

programmatically determined when: The input field serves a purpose identified in the 

Input Purposes for User Interface Components section; and The content is implemented 

using technologies with support for identifying the expected meaning for form input 

data. 

1. Het invoerveld voor e-mailadres heeft geen mechanisme waarmee de invoer 

automatisch kan worden aangevuld. 

Dit maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers moeilijker, met name 

voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale 

hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters. Of voor 

laaggeletterden of mensen die moeite hebben met het onthouden van 

persoonsgegevens. 

Dit kan worden verbeterd door bijvoorbeeld het autocomplete="email" 
attribuut te plaatsen bij het invoerveld. Zie voor meer informatie 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/html/H98 . 

Dit komt ook voor op de pagina https://www.vnn.nl/contact 

Herinspectie: op de homepage staat nu een auto-complete attribuut, maar deze 

is niet correct. De waarde hiervan is 'chrome-off'. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Aanmelden nieuwsbrief 

Richtlijn 1.4: Distinguishable 

Make it easier for users to see and hear content including separating foreground from 

background. 
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Succescriterium 1.4.10: Reflow 

Content can be presented without loss of information or functionality, and without 

requiring scrolling in two dimensions for: Vertical scrolling content at a width equivalent 

to 320 CSS pixels; Horizontal scrolling content at a height equivalent to 256 CSS pixels; 

Except for parts of the content which require two-dimensional layout for usage or 

meaning. 

1. Wanneer je 400% bent ingezoomd op een beeldscherm van 1280px, is het nodig 

om horizontaal te scrollen om het stroomdiagram te zien bij 'Hoe werkt de 

aanmelding bij VNN'. 

Mensen die slechtziend zijn moeten ver in kunnen zoomen. Wanneer zij dan 

moeten scrollen om content te zien, maakt dat een pagina moeilijk of niet te 

gebruiken. 

Beter zou het zijn om de stroomdiagram verticaal te maken voor een responsive 

view. 

Het is op een mobiel ook makkelijk te missen dat er nog een deel van de diagram 

buiten beeld staat, omdat de chatknop soms over de pijl heen staat. Ook is er 

geen horizontale scrollbalk te zien die aangeeft dat de content te scrollen is. 

Overigens valt ook een deel van de tekst buiten beeld, of over elkaar heen, bij de 

statistieken ('40%' etc.). Dit wordt nog verergerd wanneer text spacing wordt 

toegepast. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Stroomdiagram aanmelding 

2. De chatknop staat over een deel van de tekst heen. 

◦ Op pagina: Hulp (https://www.vnn.nl/ik-wil-hulp) 
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Succescriterium 1.4.11: Non-text Contrast 

The visual presentation of the following have a contrast ratio of at least 3:1 against 

adjacent color(s): User Interface Components: Visual information required to identify 

user interface components and states, except for inactive components or where the 

appearance of the component is determined by the user agent and not modified by the 

author; Graphical Objects: Parts of graphics required to understand the content, except 

when a particular presentation of graphics is essential to the information being 

conveyed. 

1. Het contrast van de geelgroene pijlen tussen de stappen onder 'Hoe werkt de 

aanmelding bij VNN' en de grijze achtergrond is niet voldoende. 

Slechtzienden kunnen daardoor moeite hebben de relatie tussen de stappen te 

zien. 

Ook voor het groene icoon voor Spotify op de witte achtergrond heeft 

onvoldoende contrast. 

◦ Op pagina: Homepage (https://www.vnn.nl/) 

◦ Gerelateerd aan component: Stroomdiagram aanmelding 

Succescriterium 1.4.12: Text Spacing 

In content implemented using markup languages that support the following text style 

properties, no loss of content or functionality occurs by setting all of the following and by 

changing no other style property: Line height (line spacing) to at least 1.5 times the font 

size; Spacing following paragraphs to at least 2 times the font size; Letter spacing 

(tracking) to at least 0.12 times the font size; Word spacing to at least 0.16 times the font 

size. 

• Geen problemen aangetroffen 
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Succescriterium 1.4.13: Content on Hover or Focus 

Where receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional 

content to become visible and then hidden, the following are true: Dismissable: A 

mechanism is available to dismiss the additional content without moving pointer hover or 

keyboard focus, unless the additional content communicates an input error or does not 

obscure or replace other content; Hoverable: If pointer hover can trigger the additional 

content, then the pointer can be moved over the additional content without the 

additional content disappearing; Persistent: The additional content remains visible until 

the hover or focus trigger is removed, the user dismisses it, or its information is no longer 

valid. 

• Geen problemen aangetroffen 

Principe 2: Operable 

User interface components and navigation must be operable. 

Richtlijn 2.1: Keyboard Accessible 

Make all functionality available from a keyboard. 

Succescriterium 2.1.4: Character Key Shortcuts 

If a keyboard shortcut is implemented in content using only letter (including upper- and 

lower-case letters), punctuation, number, or symbol characters, then at least one of the 

following is true: Turn off: A mechanism is available to turn the shortcut off; Remap: A 

mechanism is available to remap the shortcut to use one or more non-printable keyboard 

characters (e.g. Ctrl, Alt, etc); Active only on focus: The keyboard shortcut for a user 

interface component is only active when that component has focus. 

• Geen problemen aangetroffen 
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Richtlijn 2.5: Input Modalities 

Make it easier for users to operate functionality through various inputs beyond keyboard. 

Succescriterium 2.5.1: Pointer Gestures 

All functionality that uses multipoint or path-based gestures for operation can be 

operated with a single pointer without a path-based gesture, unless a multipoint or path-

based gesture is essential. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 2.5.2: Pointer Cancellation 

For functionality that can be operated using a single pointer, at least one of the following 

is true: No Down-Event: The down-event of the pointer is not used to execute any part of 

the function; Abort or Undo: Completion of the function is on the up-event, and a 

mechanism is available to abort the function before completion or to undo the function 

after completion; Up Reversal: The up-event reverses any outcome of the preceding 

down-event; Essential: Completing the function on the down-event is essential. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 2.5.3: Label in Name 

For user interface components with labels that include text or images of text, the name 

contains the text that is presented visually. 

• Geen problemen aangetroffen 

Succescriterium 2.5.4: Motion Actuation 

Functionality that can be operated by device motion or user motion can also be operated 
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by user interface components and responding to the motion can be disabled to prevent 

accidental actuation, except when: Supported Interface: The motion is used to operate 

functionality through an accessibility supported interface; Essential: The motion is 

essential for the function and doing so would invalidate the activity. 

• Geen problemen aangetroffen 

Principe 4: Robust 

Content must be robust enough that it can be interpreted reliably by a wide variety of 

user agents, including assistive technologies. 

Richtlijn 4.1: Compatible 

Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive 

technologies. 

Succescriterium 4.1.3: Status Messages 

In content implemented using markup languages, status messages can be 

programmatically determined through role or properties such that they can be presented 

to the user by assistive technologies without receiving focus. 

• Geen problemen aangetroffen 
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5 Overige adviezen en opmerkingen 

Tijdens het onderzoek zijn 2 bevindingen gedaan die geen reden zijn tot afkeuring van een 

succescriterium, maar wel de toegankelijkheid en bruikbaarheid kunnen verbeteren. 

1. Er zijn veel links met de tekst 'Meer informatie'. Voor screenreadergebruikers die 

een linkslijst opvragen is dit is een nietszeggende linktekst. 

Dit geldt ook voor de link 'Download' op de pagina voor naasten. 

◦ Op pagina: Adressen (https://www.vnn.nl/adressen) 

2. Bij de links in de lijst is niet duidelijk dat klikken op de link leidt tot het downloaden 

van een pdf. Het zou goed zijn om tussen haakjes het bestandstype en de 

bestandsgrootte aan te geven. 

◦ Op pagina: Kerncijfers infographics (https://www.vnn.nl/kerncijfers-vnn-

infographics) 
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6 Screenshots 

Contrast tekst placeholder 

Contrast wit op geelgroen 
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Chatknop bij 200% 

Links alleen met kleur 
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Afspeelknop mobiel menu 
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7 Componenten 

7.1 Aanmelden nieuwsbrief 

Het formulier om je aan te melden voor de nieuwsbrief. 

<form class="webform-submission-form webform-submission-add-form 
webform-submission-header-search-form webform-submission-header-
search-add-form webform-submission-header-search-node-1-form 
webform-submission-header-search-node-1-add-form js-webform-
details-toggle webform-details-toggle" data-drupal-
selector="webform-submission-header-search-node-1-add-form" 
action="/zoeken" method="get" id="webform-submission-header-
search-node-1-add-form" accept-charset="UTF-8" data-drupal-form-
fields="edit-search-api-fulltext,edit-actions-submit--2,edit-
homepage--2"> 

7.2 Field item persoon 

Huidige code Nascholing 

<div class="field__item"> 
    <div class="paragraph paragraph--type--testimonial 
paragraph--view-mode--default"> 
        <div data-history-node-id="636" role="article" 
about="/kennisbank/ervaringsverhaal/het-verhaal-van-
maartenshof" 
            class="c-testimonial"> 
            <div class="c-testimonial__left"> 
                <div class="c-testimonial__teaser"> 
                    <div class="c-testimonial__teaser-inner"> 
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                        <img srcset="/sites/default/files/
styles/small/public/2018-05/
Foto%20Zorggroep%20Groningen%201.jpg?itok=PdXOOftQ 640w, 
/sites/default/files/styles/medium/public/2018-05/
Foto%20Zorggroep%20Groningen%201.jpg?itok=TAzAObhY 960w, 
/sites/default/files/styles/large/public/2018-05/
Foto%20Zorggroep%20Groningen%201.jpg?itok=Odjqk9tG 1440w, 
/sites/default/files/styles/huge/public/2018-05/
Foto%20Zorggroep%20Groningen%201.jpg?itok=0qDBxHSd 1920w" 
                            sizes="100vw" 
                            src="/sites/default/files/styles/
large/public/2018-05/
Foto%20Zorggroep%20Groningen%201.jpg?itok=Odjqk9tG" 
                            alt="" typeof="foaf:Image"> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="c-testimonial__right"> 
                <div class="c-testimonial__person"> Duurt en 
Karin - afdelingshoofd zorggroep Groningen</div> 
                <div class="c-testimonial__quote"> 
                    <strong> 
                        <a href="/kennisbank/
ervaringsverhaal/het-verhaal-van-maartenshof">"Ik zie meer 
de mens achter 
                            de verslaving"</a> 
                    </strong> 
                </div> 
                <div class="c-testimonial__body"> 
                    <p>Stel, je hebt als verzorgende een 
cliënt met een alcoholprobleem op de afdeling van het 
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                        verpleeghuis waar je werkt. Schenk 
je dan op zondagochtend voor het eten wel of niet een 
                        borreltje voor de bewoners? Zulke 
vragen kwamen steeds vaker op bij de afdeling somatiek 
                        longstay in Maartenshof (Zorggroep 
Groningen). Zo kwam het dat ze bij VNN een incompany training 
                        aanvroegen over het herkennen van 
alc...</p> <a 
                        href="/kennisbank/ervaringsverhaal/
het-verhaal-van-maartenshof" 
                        class="c-testimonial__button">Lees 
meer</a> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</div> 

Voorbeeldcode Nascholing 

<article> 
    <h3 class="visually-hidden">Verhaal van Zorggroep 
Groningen</h3> 
    <img srcset="/sites/default/files/styles/small/public/
2019-09/Marietje%20Kruize-Kaldijk.jpg?itok=35gKExZu 640w, 
/sites/default/files/styles/medium/public/2019-09/
Marietje%20Kruize-Kaldijk.jpg?itok=KmcD2vQi 960w, /sites/
default/files/styles/large/public/2019-09/Marietje%20Kruize-
Kaldijk.jpg?itok=4Fgs1Tvn 1440w, /sites/default/files/styles/
huge/public/2019-09/Marietje%20Kruize-
Kaldijk.jpg?itok=nVTMKTMy 1920w" 
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        sizes="100vw" src="/sites/default/files/styles/large/
public/2019-09/Marietje%20Kruize-Kaldijk.jpg?itok=4Fgs1Tvn" 
        alt="Duurt en Karin" typeof="foaf:Image"> 
    <blockquote> 
        <p> 
            <a href="/kennisbank/ervaringsverhaal/het-
verhaal-van-maartenshof">"Ik zie meer de mens achter de 
                verslaving"</a> 
        </p> 
        <footer> 
            Duurt en Karin - afdelingshoofd zorggroep 
Groningen 
        </footer> 
    </blockquote> 
    <p> 
        Stel, je hebt als verzorgende een cliënt met een 
alcoholprobleem op de afdeling van het verpleeghuis waar je 
        werkt. Schenk je dan op zondagochtend voor het eten 
wel of niet een borreltje voor de bewoners? Zulke vragen 
        kwamen steeds vaker op bij de afdeling somatiek 
longstay in Maartenshof (Zorggroep Groningen). Zo kwam het 
dat 
        ze bij VNN een incompany training aanvroegen over 
het herkennen van alc... 
    </p> 
    <a href="/kennisbank/ervaringsverhaal/het-verhaal-van-
maartenshof" class="c-testimonial__button">Lees meer<span 
            class="visually-hidden"> over zorggroep 
Groningen</span></a> 
</article> 
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7.3 Field item video 

Code Homepage 

<div class="field__item"> 
    <div class="paragraph paragraph--type--testimonial 
paragraph--view-mode--default"> 
        <div data-history-node-id="693" role="article" 
            about="/kennisbank/video/wat-kan-ik-het-beste-
doen-voor-mijn-partner" 
            class="c-testimonial c-testimonial--has-video js-
testimonial"> 
            <div class="c-testimonial__left"> 
                <div class="c-testimonial__teaser"> 
                    <div class="c-testimonial__teaser-inner"> 
                        <img srcset="/sites/default/files/
styles/small/public/
2018-06/_ROB5519%20%28Medium%29.jpg?itok=gr8kmcLo 640w, 
/sites/default/files/styles/medium/public/
2018-06/_ROB5519%20%28Medium%29.jpg?itok=pzgg0n0L 960w, 
/sites/default/files/styles/large/public/
2018-06/_ROB5519%20%28Medium%29.jpg?itok=DK0OXc8G 1151w" 
                            sizes="100vw" 
                            src="/sites/default/files/styles/
large/public/
2018-06/_ROB5519%20%28Medium%29.jpg?itok=DK0OXc8G" 
                            alt="" typeof="foaf:Image"> 
                    </div> 
                    <div class="c-testimonial__play js-
testimonial__toggle"> 
                        <span>Video afspelen</span> 
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                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="c-testimonial__right"> 
                <div class="c-testimonial__person"></div> 
                <div class="c-testimonial__quote"> <strong> 
Omgaan met het drankprobleem van de ander </strong> 
                    <div class="c-testimonial__play js-
testimonial__toggle"> 
                        <span>Video afspelen</span> 
                    </div> 
                </div> 
                <div class="c-testimonial__body"> 
                    <p>In het filmpje geeft een 
systeemtherapeut van VNN advies over 'Omgaan met het 
(drank)probleem van 
                        de ander'.</p> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="c-testimonial__modal js-
testimonial__modal" aria-hidden="true" aria-modal="true"> 
                <div class="c-testimonial__modal-inner js-
testimonial__inner"> <button 
                        class="c-testimonial__modal-close js-
testimonial__toggle">×</button> 
                    <div class="c-video c-video--in-modal 
videoWrapper"> 
                        <div 
itemid="//rrr.sz.xlcdn.com/?account=vnn&amp;file=OmgaanMetHet
AlcoholprobleemVanDeAnder-13_.smil&amp;type=streaming&amp;ser
vice=wowza&amp;protocol=https&amp;poster=OmgaanMetHetAlcoholp
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robleemVanDeAnder-13_.jpg&amp;output=playlist.m3u8" 
                            itemscope="" 
itemtype="http://schema.org/VideoObject"> 
                            <h2 class="visually-hidden"> 
Video: <span itemprop="name"> Wat kan ik het beste doen voor 
                                    mijn partner? 
</span></h2> 
                            <meta itemprop="duration" 
content="03.47"> 
                            <meta itemprop="uploadDate" 
content="2018-06-06T20:36:13+02:00"> 
                            <meta itemprop="thumbnail" 
                                content="/sites/default/
files/2018-06/_ROB5519%20%28Medium%29.jpg"> 
                            <meta itemprop="thumbnailUrl" 
                                content="/sites/default/
files/2018-06/_ROB5519%20%28Medium%29.jpg"><iframe src="" 
                                data-video-
src="//rrr.sz.xlcdn.com/?account=vnn&amp;file=OmgaanMetHetAlc
oholprobleemVanDeAnder-13_.smil&amp;type=streaming&amp;servic
e=wowza&amp;protocol=https&amp;poster=OmgaanMetHetAlcoholprob
leemVanDeAnder-13_.jpg&amp;output=playlist.m3u8&amp;type=stre
aming&amp;service=wowza&amp;output=player" 
                                width="426" height="240" 
frameborder="0" seamless="" allow="autoplay; fullscreen" 
                                class="c-video__iframe js-
testimonial__iframe" 
                                style="position: absolute; 
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" 
                                allowfullscreen="true" 
webkitallowfullscreen="true"></iframe><span 

Toegankelijkheidsonderzoek Verslavingszorg Noord Nederland op WCAG 2.1 58/61



                                class="visually-hidden" 
itemprop="description"> In het filmpje geeft een 
                                systeemtherapeut van VNN 
advies over 'Omgaan met het (drank)probleem van de ander'. 
                            </span> 
                            <span class="visually-hidden" 
itemprop="transcript">In het filmpje geeft een 
                                systeemtherapeut van VNN 
advies over 'Omgaan met het (drank)probleem van de 
                                ander'.</span> 
                        </div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</div> 

7.4 Menu desktop 

Het menu in desktop view. 

<nav role="navigation" aria-labelledby="-menu" class="c-
header__menu-main block block-menu navigation menu--main c-menu-
main"> 

7.5 Menu mobiel 

Het menu in responsive view. 

<nav role="navigation" aria-labelledby="-menu" class="c-
overlay__target-audience block block-menu navigation menu--target-
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audience c-menu-target-audience"> 

7.6 Stroomdiagram aanmelding 

De SVG onder de kop 'Hoe werkt de aanmelding bij VNN' 

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1000 333" 
width="1000"> 

7.7 Zoekformulier header desktop 

Het zoekformulier in de header. 

<form class="webform-submission-form webform-submission-add-form 
webform-submission-header-search-form webform-submission-header-
search-add-form webform-submission-header-search-node-1-form 
webform-submission-header-search-node-1-add-form js-webform-
details-toggle webform-details-toggle" data-drupal-
selector="webform-submission-header-search-node-1-add-form" 
action="/zoeken" method="get" id="webform-submission-header-
search-node-1-add-form" accept-charset="UTF-8" data-drupal-form-
fields="edit-search-api-fulltext,edit-actions-submit--2,edit-
homepage--2"> 

7.8 Zoekformulier menu mobiel 

Het zoekformulier van het mobiele menu. 

<div class="c-overlay__search block block-webform block-webform-
block"> 
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8 Organisatie 

Dit onderzoek is in opdracht van Verslavingszorg Noord Nederland uitgevoerd door Firm 

Ground. 

8.1 Over Firm Ground 

Firm Ground helpt organisaties met het krijgen van grip op de kwaliteit van online 

dienstverlening en informatie. Denk aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en 

bouwkwaliteit. Firm Ground helpt organisaties met het opbouwen van kennis, het 

verzamelen van feiten voor goede beslissingen, het professionaliseren van online teams 

en het aanpassen van de organisatie om digitaal goed te regelen. 
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