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Inleiding 

Hoe toegankelijk zijn  w ebw inkels in  Nederland voor bezoekers m et  een 

beperking? Kan iem and d ie b lind  is de w ekelijkse boodschappen bestellen? Kan 

iem and d ie geen m uis kan gebru iken een n ieuw e w in terjas kopen zonder de 

deur u it  te hoeven? 

W e onderzochten 15 w ebw inkels u it  de Tw inkle100 op toegankelijkheid . Vanaf het  

accepteren van de cookies tot  en  m et  het  d rukken op de knop om  te gaan 

betalen. 

Dit  rapport  beschrijft  hoe w e hebben getest , bevat  een vergelijk ing  tussen de 

w ebsites en per w ebw inkel een sam envat t ing  van de bevind ingen.  

W ij constateerden dat  er b ij m eer dan de helft  van de w ebw inkels helem aal geen 

of heel m oeilijk  een bestelling  kan w orden gedaan door een bezoeker d ie b lind  is. 

En dat  er m aar b ij een paar w ebshops rekening  gehouden w ord t  m et  bezoekers 

m et  een licham elijke beperking . 

IKEA, Zalando, Jum bo, About  You, Hem a, de Bijenkorf, W ehkam p en de 

MediaMarkt  hebben nog  veel w erk te verzet ten . Bij deze w ebw inkels is het  totaal 

onm ogelijk om  te bestellen  als je b lind  bent . Er zijn  ook posit ieve voorbeelden. 

App le en de H&M ‘doen ’ het  goed. Maar voor alle w ebsites geld t : er valt  nog  veel 

te verbeteren.   
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Aanleiding van dit  onderzoek 

In  2022 w ord t  de n ieuw e Europese rich t lijn  van kracht  de  Accessib ilit y of 

p roducts and services, de Direct ive (EU) 2019/882. Deze rich t lijn  verp lich t  onder 

andere de g rote w ebw inkels om  hun d iensten toegankelijk te m aken voor 

m ensen m et  een beperking . Vanaf jun i 2025 zal d it  voor Nederland als w etgeving  

gaan gelden en ook w orden gehandhaafd . 

W ij vroegen ons af w at  de stand van zaken in  Nederland is. Hoe toegankelijk zijn  

onze w ebw inkels eigen lijk? W elke w ebw inkels hebben de kom ende drie jaar een 

berg  w erk te verzet ten  en w elke hebben de toegankelijkheid  al op  orde? 

Het  doel van d it  onderzoek is om  bedrijven bew ust  te m aken van een grote g roep 

bezoekers d ie het  w eb op een andere m anier gebru ikt  dan m et  een m uis en een 

paar gezonde ogen.  

Toegankelijkheid  w ord t  op  slechts enkele op leid ingen voor w ebbouw ers 

onderw ezen. Geen aandacht  geven aan w ebtoegankelijkheid  is geen onw il van 

de ontw erpers en ontw ikkelaars, m aar een gebrek aan kenn is. Ook h ier w illen  w e 

g raag  verandering  in  brengen. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32019L0882#PP4Contents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32019L0882#PP4Contents
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Om  hoeveel bezoekers gaat het? 

De g roep Nederlanders m et  een licham elijke of m entale beperking  telt  b ijna 4 

m iljoen m ensen. (Bron: Dig itaal Toegankelijk).  Dit  zijn  b ijvoorbeeld  m ensen d ie 

slechtziend of b lind  zijn  of een m otorische beperking  hebben, w aardoor ze geen 

m uis kunnen gebruiken. Daarnaast  zijn  er bezoekers d ie m oeite hebben m et  

ingew ikkelde in terfaces. Zij raken de w eg  kw ijt  en  geven het  op  om dat  ze de 

w ebsite n iet  begrijpen.  

De g roep m ensen d ie het  w eb op een andere m anier gebru ikt  dan de m eeste 

m ensen, is een grote doelgroep d ie vaak afhankelijk is van het  w eb. 

Stel: je bent  b lind  en je kunt  n iet  on line bestellen . Dan m oet  je m et  je 

boodschappenbriefje naar de superm arkt  en  daar een m edew erker vragen om  

alles te verzam elen. Dit  m aakt  je afhankelijk van de hu lp  van een ander. Hoe m ooi 

zou het  zijn  als een superm arkt  een goed w erkende w ebsite heeft  w aar de klan t  

vanu it  hu is kan bestellen  en de boodschappen kan laten  bezorgen. 

 

Goed w erkende w ebw inkels b ieden m ensen m et  een beperking  g rotere 

zelfstand igheid  en onafhankelijkheid . De m ogelijkheid  om  volw aard ig  m ee te 

doen m et  de m aatschapp ij. 

 

 

  

https://digitaaltoegankelijk.nl/onderwerp/fysieke-beperking/
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Hoe m eten w e de toegankelijkheid? 

Voor d it  onderzoek hebben w e geen volled ige aud it  op  de toegankelijkheid  van 

alle funct ionaliteiten  gedaan, m aar hebben w e gekozen voor een pragm at ische 

aanpak. Kan iem and d ie geen m uis kan gebru iken, of het  scherm  n iet  kan zien,  

überhaupt  een bestelling  p laatsen? 

Blinde en som m ige slechtziende bezoekers gebru iken een scherm lezer tezam en 

m et  het  toetsenbord  om  de w ebsite voorgelezen te krijgen en op de w ebsite te 

navigeren en om  deze te kunnen bed ienen. Voor d it  onderzoek testen w e m et  

VoiceOver, de ingebouw de scherm lezer voor MacOS. 

Bezoekers m et  een m otorische beperking  gebru iken vaak alleen het  

toetsenbord . Of ze gebru iken hulpm iddelen d ie w erken zoals een toetsenbord .  

W e testen handm at ig  in  stap jes, vanaf het  accepteren van de cookies, opzoeken 

en kiezen van een product , het  aanm aken van een account , invu llen  van 

bezorggegevens tot  en  m et  het  d rukken op de knop om  te gaan betalen. Dit  

geeft  goed w eer of een bezoeker m et  een beperking  de w ebw inkel kan begrijpen 

en gebru iken.  

De betalingssystem en zelf, zoals iDEAL of Paypal hebben w e buiten  beschouw ing  

gelaten, d it  onderzoek gaat  puur over de w ebw inkels. Betaalsystem en zijn  al druk 

bezig  volled ig  toegankelijk te w orden. 

Daarnaast  beoordelen w e de code kw aliteit  van alle stappen via de 

geautom at iseerde tool axe DevTools.  

In  de Europese Un ie gebru iken w e de W eb Content  Accessib ilit y Gu idelines 

(W CAG), d ie beschrijven w aar een toegankelijke w ebsite aan m oet  voldoen. W e 

vroegen ons af of de code van de w ebsite W CAG overt red ingen bevat  d ie g rote 

prob lem en in  de bed ienbaarheid  of begrijpbaarheid  van de w ebsite veroorzaken. 

Zoals b ijvoorbeeld  knoppen en links zonder naam , p laat jes zonder alternat ieve 

teksten, teksten m et  een laag  kleurcont rast  of m enu 's d ie alleen u it k lappen als je 

m et  de m uis klikt  en  n iet  w erken m et  het  toetsenbord. 

En als laatste: kan iem and d ie b lind  is, of een bezoeker d ie m otorisch  beperkt  is, 

om  hulp  vragen via de w ebsite? 

https://www.dnb.nl/en/inclusive-society/national-forum-on-the-payment-system/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/
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Goed om  vooraf te m elden 

Dit  onderzoek is een m om entopnam e. W e hebben de toegankelijkheid  

gem eten in  de periode van 1 ju li tot  en  m et  31 oktober 2021, op  de w ebsites, in  

desktopw eergave.  

W ebsites zijn  voortdurend in  on tw ikkeling , het  kan dus zijn  dat  onze 

m eet resu ltaten  afw ijken van de huid ige stand van zaken.  

W e hebben alleen de bestelflow  getest  en  m elden de b lockers om  te bestellen. 

Daarnaast  verm elden w e w at  ons opviel en  w aar gebru ikers m oeite m ee kunnen 

hebben b ij het  bed ienen van de w ebsite. Alleen het  op lossen van de h ier 

gem elde prob lem en lost  n iet  alle p rob lem en m et  de toegankelijkheid  van de 

gehele w ebsite op . 
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Testconfiguratie 

• Laptop: Macbook Pro m et  MacOS Big  Sur 11.4, getest  op  een 

scherm breedte van ca. 1370 p ixels. 

• VoiceOver: m et  Safari 14.1.1 m et  een scherm breedte van ca. 1370 p ixels. 

• Toetsenbord in  

o Chrom e 91.0.4472.114 t /m  95.0.4638.69 (Official Bu ild ) (x86_64) 

o Safari Version  14.1.1 t /m  15.0 

o FireFox 90 t /m  94 (64-b it s) 

• Axe DevTools: m et  axe-core version  4.2.3 t /m  4.3.5, in  FireFox, m et  best  

p ract ices off. 

• Adblockers w aren u itgeschakeld . 

Hu lpm iddelen in  de brow sers t ijdens het  onderzoek: 

• Focus finder in  FireFox 

• Accessib ilit y Insigh ts for W eb in  Chrom e 

W ijze van testen m et  VoiceOver: Eerst  de relevante delen van de tekst  laten  

voorlezen en daarna m et  het  toetsenbord  de pag ina doorlopen om  de gew enste 

funct ionaliteit  te bereiken en te gebru iken. 

In form at ie over het  gebru ik van VoiceOver: 

• Gebru ik VoiceOver: Append ix A. Com m ands and Gestures 

• Toetscom binat ies en gebaren in  Safari op  de Mac 

 

  

https://www.deque.com/axe/devtools/
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/focus-finder/
https://chrome.google.com/webstore/detail/accessibility-insights-fo/pbjjkligggfmakdaogkfomddhfmpjeni/related
https://www.apple.com/voiceover/info/guide/_1131.html
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/cpsh003/mac
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De 18 stappen 

W e hebben 18 stappen gedefin ieerd  d ie m et  elkaar het  gehele bestelt raject  

om vat ten  en nam en deze stappen m et  alleen het  toetsenbord  en m et  de 

scherm lezer VoiceOver. 

Elke stap  beantw oordt  een vraag .  

Kan ik: 

1. cookies accepteren en daarna de w ebsite gebru iken; 

2. het  hoofdm enu gebru iken; 

3. de zoekfunct ie op  de voorpag ina gebru iken; 

4. het  filt er b ij de zoekresu ltaten  gebru iken; 

5. een item  kiezen u it  de zoekresultaten ; 

6. een product  bekijken: t it el, p rijs, om schrijving ; 

7. opt ies w ijzigen/ingeven: b ijvoorbeeld  kleur, m aat , aantal; 

8. een art ikel in  het  w inkelw agent je stoppen; 

9. het  w inkelw agent je openen en u it lezen w at  ik heb besteld ; 

10. naar bestellen; 

11. een account  aanm aken; 

12. in loggen; 

13. een bezorgadres ingeven; 

14. een bezorgm om ent  kiezen; 

15. het  eindbedrag  en de bezorgkosten u it lezen; 

16. een w ijze van betalen  kiezen; 

17. de bestelknop drukken om  te betalen  of te bestellen; 

18. om  hulp  vragen via de w ebsite. 
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Puntentelling voor de stappen 

Voor elke stap , voor het  toetsenbord  en voor VoiceOver gaven w e:  

• 10 punten voor elke stap  d ie goed u it  te voeren is; 

• 5 punten als een stap m et  m oeite en  puzzelen is te nem en;  

• 0 punten aIs het  onm ogelijk is de stap  te nem en.   

• 10 punten voor het  aantal b lokkades om  te bestellen  m et  VoiceOver. 

Totaal zijn  er dus 460 punten te verd ienen als alles goed w erkt . 

Alle stappen zijn  gem eten, ook de stappen d ie n iet  m eer bereikbaar w aren voor 

een bezoeker m et  een fysieke beperking   Als een stap onm ogelijk w as, nam en w e 

d ie m et  de m uis om  daarna verder te testen. 

Als een stap n iet  op  de w ebsite voorkw am  w erden er 10 punten toegekend om  

toch de vergelijk ing  goed te houden. Dit  geeft  b ij HelloFresh een iets vertekend 

posit ief beeld  om dat  daar veel stappen ontbreken. 

W e hebben alleen de act ies om  een bestelling  te doen  getest , dus n iet  het  

toevoegen aan een verlang lijst je of het  invoeren van een kort ingscode. Ook het  

vergelijken van producten of andere funct ies op de w ebsite d ie n iet  gerelateerd  

zijn  aan het  u it zoeken en bestellen  van een product  w erden n iet  getest . 
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Puntentelling voor de codekw aliteit 

Daarnaast  keken w e naar de codekw aliteit  van de bezochte pag ina's m et  Axe, 

een tool d ie som m ige toegankelijkheidseisen autom at isch  kan testen. W e 

gebru ikten  de instelling  "Best  Pract ices = off", zodat  alleen de W CAG-specifieke 

testen w erden gerapporteerd . W e keken naar de verschillende soorten  fou ten.  

Axe rapporteerde geautom at iseerd  ongeveer 30% van de fou ten in  de code en 

prob lem en in  het  k leurcont rast  van de teksten ten  opzich te van de achtergrond. 

De w ebsite start  m et  100 punten. Ernst ige fou ten leveren 10 m inpunten op, d it  

zijn  b ijvoorbeeld: 

• knoppen, links of p laat jes zonder naam  of alternat ieve tekst , w aardoor de 

b linde bezoeker in form at ie m ist  of de navigat ie n iet  m eer kan begrijpen; 

• form ulieren d ie n iet  goed voorgelezen w orden of te bed ienen zijn , 

w aardoor de gebruiker b ijvoorbeeld  n iet  kan in loggen of een bezorgadres 

kan ingeven; 

• voldoende kleurcont rast  tussen teksten en de achtergrond, w aardoor 

oudere en slechtziende de teksten n iet  goed kunnen lezen. 

Dit  zijn  allem aal fou ten w aarb ij een bezoeker belangrijke in form at ie n iet  kan 

u it lezen of w aarb ij een essent iële funct ionaliteit  n iet  bediend kan w orden. 

M inder ernst ige codefouten leveren 1 m inpunt  op , zoals b ijvoorbeeld : 

• het  verkeerd  gebru ik van ARIA; 

• dubbele ID’s op  een pag ina; 

• verkeerd  gebru ik of on tbreken van autocom plete; 

• verkeerd  geneste HTML-elem enten. 
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Berekening eindscore 

Totaal te behalen punten aantal:   

360 voor de stappen en 100 punten voor de codekw aliteit  = 460 punten. 

De eindscore is als volg t  berekend: 

Eindscore = ( punten stappen toetsenbord  + punten stappen VoiceOver - (aantal 

m aal een "nee" voor VoiceOver *10 ) + punten codekw aliteit  ) / 460 * 100% 

Bijvoorbeeld  voor Ikea: 

• punten stappen toetsenbord  = 140 

• punten stappen voiceover = 125 

• punten codekw aliteit  = 63 

• punten aft rek voor het  aantal b lokkades m et  VoiceOver = 2 * 10 = 20 

Eindscore = ( 140 + 125 + 63 - 20 ) / 460 * 100% = 67% 

Alleen de b lokkades voor VoiceOver zijn  m eegenom en in  de bereken ing  om dat  

d it  over het  algem een precies hetzelfde prob leem  is als b ij het  toetsenbord .   
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De resultaten 

De geteste Nederlandse w ebw inkels u it  de Tw inkle100. 

• Apple 

• H&M 

• Coolb lue 

• HelloFresh 

• Am azon 

• IKEA 

• Bol.com  

• Zalando 

• Albert  Heijn  

• Jum bo 

• About  You 

• Hem a 

• W ehkam p 

• De Bijenkorf 

• MediaMarkt  

W e onderzochten 15 g rote bedrijven u it  de Tw inkle100, w aarb ij het  gehele 

bestelp roces rechtst reeks via de w ebsite gaat . Daardoor zijn  b ijvoorbeeld  Picnic, 

de Mirage Retail Group en The Learn ing  Netw ork n iet  m eegenom en.  

Geen van de 15 w ebsites heeft  een toegankelijkheidsverklaring  over de w ebsite 

opgenom en op de w ebsite. Alleen App le verantw oord t  de toegankelijkheid  van 

de producten, n iet  van de w ebsite zelf.  

https://www.apple.com/nl/
https://www2.hm.com/nl_nl/index.html
https://www.coolblue.nl/
https://www.hellofresh.nl/
https://www.amazon.nl/
https://www.ikea.com/nl/nl/
https://www.bol.com/nl/nl/#modal_open
https://www.zalando.nl/
https://www.ah.nl/
https://www.jumbo.com/
https://www.aboutyou.nl/
https://www.hema.nl/
https://www.wehkamp.nl/
https://www.debijenkorf.nl/
https://www.mediamarkt.nl/
https://www.apple.com/nl/accessibility/
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Kan ik bestellen m et een toetsenbord en scherm lezer? 

Bij 7 van de 15 w ebw inkels is het  onm ogelijk om  te bestellen  als je geen m uis 

kunt  gebru iken en b ij 8 van de 15 w ebw inkels als je daarnaast  ook een 

scherm lezer gebruikt  op  het  m om ent  van testen. 

Tabel 1: Kan ik bestellen  m et  een toetsenbord  of scherm lezer? 

W ebsite Kan ik bestellen 
m et een 
toetsenbord 

Kan ik bestellen 
m et een 
scherm lezer? 

W aarom  niet, 
w aar stopt de 
bestelling? 

Apple ja ja  
H&M ja ja  
Coolb lue ja ja  
HelloFresh ja ja  
Am azon ja ja  

Ikea nee nee 
Ik  kan geen account  
aanm aken  

Bol.com  
ja 

ja  

Zalando nee nee 
Ik  kan geen 
bezorgadres invu llen  

Albert  Heijn  ja ja  

Jum bo nee nee 

Ik  kan geen 
bezorg m om ent  
k iezen  

About  You nee nee 
Ik  kan geen account  
aanm aken  

Hem a nee nee 
Ik  kan geen account  
aanm aken  

W ehkam p nee nee 
Ik  kan geen account  
aanm aken  

De Bijenkorf ja nee 

Ik  kan geen account  
aanm aken m et  een 
scherm lezer 

MediaMarkt  nee nee 

Ik  kan geen 
bezorg m om ent  
k iezen  

 

Kan ik om  hulp vragen via de w ebsite? 

Bij 60% van de w ebsites is het  m oeilijk  om  om  hu lp  te vragen via de w ebsite. De 

chatbox w erkt  n iet  goed, essent iële in form at ie zit  verstopt  onder onbereikbare 

knop jes of is alleen bereikbaar als je bent  ingelogd of goed  zoekt . 
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Bezoekers zouden n iet  via social m edia om  hu lp  hoeven te vragen, n iet  iedereen 

heeft  im m ers W hatsApp, Facebook of Tw it ter.  

Bezoekers d ie doof of slechthorend zijn , m aar ook verlegen m ensen hebben n iet  

veel aan alleen een telefoonnum m er. Bied t  versch illende m ogelijkheden aan op 

de w ebsite, ook als iem and n iet  is ingelogd. Tenm inste via e-m ail of een 

contact form ulier en  de telefoon. 
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Tabel 2: Kan ik om  hu lp  vragen via de w ebsite? 

W ebsite van Kan ik om  hulp vragen 
via de w ebsite? 

Problem en 

Apple 
 Ja  
H&M Ja  

Coolb lue Met  m oeite 

Het  telefoonnum m er is n iet  
t e bereiken en u it  t e lezen 
m et  een toetsenbord  

HelloFresh Nee 

Chatbox w erkt  w el m et  het  
t oetsenbord , er is alleen geen 
aud io feedback voor 
screen readers. 

Am azon Nee 

Direct  contact  over 
p rob lem en m et  de w ebsite is 
m oeilijk  t e on tdekken of 
onm ogelijk  t e bereiken. 

IKEA Met  m oeite 

De chatbox krijg t  g een 
toetsenbord focus. Het  
t elefoonnum m er is m oeilijk  
vindbaar. 

Bol.com  Nee 

De chatbox is onbereikbaar 
en  is de en ige 
contactm og elijkheid  

Zalando Met  m oeite 

Het  contact form ulier w erkt  
n iet  helem aal goed voor een 
scherm lezer 

Albert  Heijn  Met  m oeite 

Telefoonnum m er is m oeilijk  
u it  t e lezen voor een 
scherm lezer 

Jum bo Ja  

De Bijenkorf Ja  

About  You Ja  

Hem a Ja  

W ehkam p Met  m oeite 

Alleen via de telefoon, de 
chatbox w erkt  n iet  voor een 
scherm lezer 

MediaMarkt  Met  m oeite 

Er is een telefoonnum m er 
dat  alleen via de zoekfunct ie 
t e vinden is. Het  is n iet  
m ogelijk  hu lp  te vragen via  
een contact form ulier. Het  is 
h ier verp lich t  een vest ig ing  of 
ordernum m er te k iezen, w at  
on log isch  is als je m oeit e 
hebt  om  een bestelling  
on line te doen. 
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Score voor de stappen 

Hoe gem akkelijk zijn  de versch illende bestelstappen u it  te voeren m et  

toetsenbord  en scherm lezer?  

Tabel 3: score voor de 18 stappen. 

W ebsite van Score 
stappen (%) 

Apple 94 
H&M 89 
Coolb lue 83 
HelloFresh 83 
Am azon 83 
Ikea 74 
Bol.com  74 
Zalando 72 
Albert  Heijn  79 
Jum bo 72 
De Bijenkorf 69 
About  You 64 
Hem a 60 
W ehkam p 60 
MediaMarkt  50 
 

In  het  hoofdstuk Resultaten  per w ebw inkel  w ord t  u itgelegd w elke stappen goed, 

m et  m oeite of n iet  konden w orden gezet . 
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Codekw aliteit  per w ebsite 

 

Tabel 4: codekw aliteit  per w ebsite. 

W ebsite van Kw aliteit  van de code en 
design, foutloos = 100% 

Apple 64 
IKEA 63 
H&M 62 
Bol.com  48 
Hem a 48 
Zalando 43 
Coolb lue 39 
Jum bo 35 
About  You 35 
HelloFresh 32 
Am azon 20 
De Bijenkorf 15 
Albert  Heijn  13 
W ehkam p 13 
MediaMarkt  3 
 

Alle w ebsites bevat ten  ernst ige fou ten in  de code.  

Opvallend is dat  een bezoeker b ij Albert  Heijn  w el een bestelling  kan afronden 

ondanks dat  er heel veel aan de code kan w orden verbeterd. Dit  kom t  om dat  w e 

alle fou ten per pag ina hebben gem eten, som m ige fou ten hadden geen 

bet rekking  op het  bestellen  zelf, m aar op  b ijvoorbeeld  gerelateerde art ikelen, het  

invoeren van een kort ingscode of op  het  verlang lijst je. 

Andersom : de bezoeker kan b ij Ikea n iet  bestellen  om dat  het  account  aanm aken 

hopeloos ingew ikkeld is, m aar de overall codekw aliteit  behoort  b ij de betere.  

Som s kan ėėn ernst ige fou t  in  een belangrijke stap  consequent ies hebben voor 

de rest  van het  bestelt raject . Daarom  is testen zo belangrijk. 
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Eindscore per w ebsite 

De totaalscore is gebaseerd  op:  

hoe m akkelijk kan de bezoeker de stappen voltooien ; 

• de codekw aliteit ; 

• het  k leurcont rast  voor teksten. 

 

Tabel 5: de eindscore per w ebsite. 

W ebsite Totaal- 
score % 
 

Kan ik bestellen 
m et een 
toetsenbord 

Kan ik bestellen 
m et een 
scherm lezer? 

Apple 88 ja ja 
H&M 83 ja ja 
Coolb lue 72 ja ja 
HelloFresh 70 ja ja 
Am azon 67 ja ja 
IKEA 67 nee nee 
Bol.com  66 ja ja 
Zalando 64 nee nee 
Albert  Heijn  63 ja ja 
Jum bo 55 nee nee 
De Bijenkorf 51 nee nee 
About  You 49 nee nee 
Hem a 46 nee nee 
W ehkam p 43 ja nee 
MediaMarkt  31 nee nee 
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W aar w ordt de ontoegankelijkheid door veroorzaakt? 

De belangrijkste prob lem en.  

In  b ijlage 2 is een klein  overzich t  van vakjargon opgenom en om  de 

onverm ijdelijke technische term en in  d it  rapport  u it  te leggen. 

1. Form  over function 

Funct ionaliteit  te m ooi w illen  m aken. Fancy design elem enten zoals u it schu if 

panelen, toolt ips en pop-upvensters voor b ijvoorbeeld  contact in form at ie of de 

inhoud van een w inkelw agent je.  

Bij het  k iezen van een betaalw ijze gebru iken veel shops keuzerond jes, 

gecom bineerd  m et  een u it k lapopt ie eronder voor de betaalopt ies. Als je d it  n iet  

kunt  zien, is het  vrijw el onm ogelijk te begrijpen. Zo kan een b linde bezoeker 

volkom en m issen hoe betalingsin form at ie ingevoerd  m oet  w orden.  

Essent iële in form at ie, d ie gew oon als tekst  op  w ebpag ina kan w orden verm eld , 

staat  verstopt  en  kan n iet  w orden geopend m et  het  toetsenbord .  

Een belangrijke regel is: als het  heel m oeilijk  toegankelijk te m aken is, is het  

w aarsch ijn lijk  te ingew ikkeld  van opzet . 

De bezoeker w il voornam elijk dat  een w ebsite m akkelijk w erkt  en  dat  h ij/zij kan 

bestellen.  

2. Inform atie w ordt alleen visueel begrijpelijk  w eergeven 

Een b linde bezoeker w eet  n iet  w at  een knop doet , als d ie knop alleen een 

icoont je bevat  en  geen tekst ; dus alleen als ‘Knop ’ w ord t  voorgelezen. Dat  is heel 

last ig  als d ie knop nou net  het  w inkelw agent je (de Hem a) of de bestelknop is 

(About  You). 

Bij aanb ied ingen staat  vaak de adviesprijs doorgest reept  en  de aanb ied ingsprijs 

daarnaast  in  het  rood. Dat  kun je zien . Maar als d it  versch il n iet  ook w ord t  

voorgelezen, w eet  een b linde bezoeker n iet  w at  de echte prijs is. 

Betalen  is b ij W ehkam p voor een scherm lezer gebru iker onm ogelijk om dat  de 

afbeeld ingen van de verschillende banken m et  de betaalopt ies geen alternat ieve 

tekst  hebben. 
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3. Teksten zijn slecht leesbaar 

Teksten m oeten goed leesbaar zijn . Albert  Heijn  en  Coolb lue gebru iken in  hun 

hu isst ijl b lauw , w at  geen goede kleur is om  voor teksten te gebru iken. De kleur is 

te lich t . 

Veel w ebsites m aken gebru ik van lich tg rijs voor teksten en icoont jes. Veel 

bezoekers kunnen d it  slecht  onderscheiden van een w it te achterg rond. 

4 . Toetsenbordnavigatie w erkt niet  (goed) 

toetsenbord  gebru ikers gebru iken de tab toets om  te navigeren: om  van link naar 

knop naar invu lveld  te springen. En dan is het  fijn  als je kunt  zien  w aar je aan het  

navigeren ben. Dit  heet  visuele focus. Ontbreekt  d ie, zoals b ij de Hem a, dan is een 

w ebsite ongelofelijk last ig  te begrijpen en te bed ienen m et  een toetsenbord . 

Andere veel voorkom ende prob lem en d ie w ij tegenkw am en:  

● b ij som m ige w ebw inkels m oet  je m et  het  toetsenbord  eerst  door de 

gehele pag ina navigeren voordat  een pop-up, u it schu ifvenster of chatbox 

bereikt  of gesloten kan w orden. Hierdoor w ord t  het  gebru ik van de w ebsite 

een bew erkelijke en t ijd rovende klus; 

● subm enu item s in  het  hoofdm enu d ie alleen openen als je er m et  de m uis 

overheen gaat  en  n iet  m et  een toetsenbord bed iend kunnen w orden; 

● steeds opn ieuw  van bovenaan de pag ina m oeten beg innen om  m et  het  

toetsenbord  te navigeren als je een opt ie van een product  k iest .  

Het  is een heidens karw ei om  voor elke pag ina eerst  alle m enu-onderdelen en de 

opt ies in  het  filter te m oeten doorlopen voordat  je bent  b ij w at  je eigenlijk w ilt  

doen.  

Bij W ehkam p zit  in  de caroussel voor de afbeeld ingen van een product  een 

toetsenbord-val, de toestenbord  focus b lijft  in  een rond je doorgaan, je kunt  

gew oon n iet  m eer b ij de ‘Voeg  toe aan het  w inkelw agent je’ knop kom en.  
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5. Fouten in de code 

De code van de w ebpag ina's, de HTML, bevat  b ij alle w ebsites ernst ige fou ten.  

Dit  is n iet  alleen van invloed op de toegankelijkheid , m aar ook op de w erking  en 

robuustheid  van de w ebsite. Veel fou ten in  de code w ijst  op  op het  on tbreken van 

een goede kw aliteit scont role in  het  gehele ontw ikkelt raject .  

Opvallend is dat  een account  aanm aken en de bestelp rocedure slechter 

p resteren dan de zoekopt ies en w eergave van de producten zelf.  

Veel voorkom ende fou ten in  de code zijn  verkeerd  geprog ram m eerde 

keuzerond jes, aankru isvakjes en dropdow ns d ie alleen w erken m et  een m uis. 

 

6. Ontbreken van een goede kw aliteitscontrole over het gehele traject 

Er zijn  g rote versch illen  in  de kw aliteit  van de toegankelijkheid  b innen de 

versch illende stappen van het  bestelt raject . Bij Zalando is de w ebshop zelf 

redelijk toegankelijk, m aar het  betaalsysteem  helem aal n iet .  

Bij de kw aliteit scont role van w ebsites zou van het  beg in  tot  aan het  eind  van het  

bestelt raject  m in im aal getest  m oeten w orden m et  een toetsenbord  en een 

scherm lezer. Bovend ien kom t  d it  de kw aliteit  van de code behoorlijk ten  goede.  

En ervaart  de prog ram m eur ook hoe het  is om  150 keer de tab toets in  te m oeten 

drukken om  b ij de bestelknop te kom en.  

Vaak verschilt  de kw aliteit  van de toegankelijkheid  tussen de versch illende 

com ponenten en funct ionaliteit .  
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Aanbevelingen 

Snelle op lossingen: 

• toetsenbordgebru ik - zorg  dat  je alt ijd  kunt  zien  w aar je bent  als je door 

een pag ina ‘tab t ’, zorg  voor een visuele out line; 

• kleurcont rast  - zorg  voor een du idelijk cont rast  voor alle teksten; 

• contactm ogelijkheden - b ied t  tenm inste een e-m ailadres of een 

contact form ulier aan en b ij voorkeur ook een telefoonnum m er. 

St ructurele op lossingen: 

• gehele t raject /custom er journey - focus op het  gehele t raject  en  zorg  

ervoor dat  alle stappen toegankelijk zijn ;  

• kw aliteit scont role - zorg  voor een uniform e kw aliteit scont role; 

• t rain ing  - w ebtoegankelijkheid  is een expert ise. Train  het  w ebteam  in  

toegankelijk on tw erpen, bouw en en tekstschrijven. 

Verder: Com bineer geen opt ies, zoals het  aantal opgeven p lus het  toevoegen aan 

het  w inkelw agent je. Of het  k iezen een betaalw ijze p lus een u it k lapopt ie voor  het  

opgeven van de bank. Dit  is alleen goed te begrijpen als je het  scherm  kunt  zien . 

Zorg  dat  de w ebsite eerst  toegankelijk w ord t  gem aakt  en  doe daarna 

gebru ikerstesten m et  m ensen d ie hu lpm iddelen gebru iken om  een w ebsite te 

bed ienen. Laat  ze de gehele bestelflow  doorlopen en leer van hen w aar ze 

vast lopen. 

Hoew el jun i 2025 nog  ver w eg  lijk t  is er nog  veel w erk aan de w inkel om  aan de 

w etgeving  te voldoen. Maar w aarom  w achten op w etgeving  als je nu  al 4  m iljoen 

Nederlanders een betere ervaring  kunt  b ieden door je w ebw inkel ook voor deze 

doelgroep toegankelijk te m aken? Dat  is n iet  alleen ‘a n ice th ing  to do’, het  is 

bovend ien com m ercieel aant rekkelijk om  ook deze doelg roep goed te bedienen!  
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Resultaten per w ebw inkel 

De volgorde van de resu ltaten  is  de volgorde van datum  van testen. 

Bij de resu ltaten  is ook de datum  van de test  verm eld . Som s is een hertest  in  een 

later stad ium  gedaan om  een betere vergelijk ing  te kunnen m aken m et  de 

andere w ebw inkels of om  resu ltaten  te cont roleren. 

 

Bol.com  

URL voorpag ina: h t tps://w w w .bol.com /nl/n l/ 

Datum  van testen: 15 ju li – 21 ju li 2021 

Er is aandacht  aan toegankelijkheid  besteed, m aar de w ebsite is n iet  goed getest  

m et  het  toetsenbord  alleen of m et  een scherm lezer. Daardoor is som m ige 

funct ionaliteit  m oeilijk  of zelfs onm ogelijk, zoals contact  opnem en m et  de 

klan tenservice. 

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• de chatbox Billie w erkt  n iet  m et  het  toetsenbord  of een scherm lezer. 

Om dat  er geen andere m anier aangeboden w ord t  op  de w ebsite om  hulp  

te vragen, heeft  de bezoeker een prob leem ; 

• het  is n iet  m ogelijk een zakelijk account  aan te m aken m et  een 

toetsenbord  of scherm lezer; 

• de prijs w ord t  n iet  goed voorgelezen b ij de producten, de volgorde van de 

cijfers k lop t  n iet  en  er w ord t  n iet  voorgelezen dat  het  de prijs bet reft ; 

• kleurcont rast  van het  g roen en rood en som m ige g rijze tekst  is te laag  ten  

opzich te van de w it te achterg rond; 

• de gebru iksvriendelijkheid  voor toetsenbord gebru ikers is n iet  goed. Er 

m oet  door teveel in form at ie w orden heengetabt  om  de belangrijke 

funct ies te bereiken.  

https://www.bol.com/nl/nl/
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Problem en per stap bij Bol.com  

 

Stap 1: kan ik cookies accepteren, en daarna de w ebsite gebruiken: 

De cookiebanner krijg t  toetsenbord focus. Maar b ij vooru it  tabben b lijft  de focus 

hangen op de knop ‘w eigeren’. Bij terug  tabben (sh ift -tab) sla je de link 

‘cookiebeleid ’ over en  tab  je u it  het  venster terug  naar de statusbalk van de 

brow ser. Bij vooru it  tabben slaat  de link ‘cookiebeleid ’ w eer over en  gaat  de focus 

naar Accepteren. 

Hierdoor is het  m oeilijk  voor een toetsenbord-gebru iker om  de cookiebeleid  link 

te selecteren als m en er voorbij is getabt . De link in  cookiebeleid  is n iet  

onderst reept , d it  is last ig  voor bezoekers d ie kleurenb lind  zijn . 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken: 

Het  subm enu is n iet  te openen m et  een toetsenbord. 

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken:  

Het  filter kan n iet  gem akkelijk w orden bereikt  via navigat ie of skip link, koppen of 

links, er is geen kop je ‘filt er’. Om dat  het  filt er onderaan de code van de pag ina 

staat  zal het  w aarschijn lijk  n iet  w orden ontdekt  door een scherm lezer gebru iker. 

Het  filter zelf w erkt  goed, de focus w ord t  echter na het  k iezen boven de 

gerelateerde categorie geplaatst , w at  aanvinken een heel karw ij m aakt . 

Stap 6. kan ik een product bekijken: t itel, prijs, om schrijving: 

De prijs w ord t  n iet  in  de goede volgorde voorgelezen: 9,80 w ord t  voorgelezen als 

‘negen tacht ig  kom m a’. Dit  kom t  om dat  de volgorde van de elem enten in  de 

code anders is dan de visuele volgorde. 
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Stap 8. kan ik een artikel in het w inkelw agentje stoppen: 

Om  een item  in  de w inkelw agen te stoppen m oet  je eerst  door alle content  en  

review s tabben. Het  m odal ‘Het  art ikel is toegevoegd aan je w inkelw agen ’ krijg t  

geen toetsenbord focus. Dus m en kan n iet  m eteen verder. De w inkelw agen is w el 

te bereiken via het  m enu boven in. 

Voor een scherm lezer: De ‘in  W inkelw agen’ knop kom t  vele m alen voor. Niet  

alleen voor het  p roduct , m aar ook voor de gerelateerde producten. Met  

VoiceOver is n iet  te onderscheiden w at  je in  het  w inkelw agent je stop t  als je het  

k iest . Druk je op  de knop, dan is er ook geen aud it ieve bevest ig ing  van w at  je in  

het  w inkelw agent je hebt  gestopt . 
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Stap 9. kan ik het w inkelw agentje openen en uitlezen w at ik heb besteld: 

De knop ‘bestellen ’ heeft  een tab index="1". Dit  betekent  dat  deze als eerste focus 

krijg t . Daarna spring t  de focus naar de skip link . Dit  is onverw acht . Als een 

besteller op  de norm ale m anier door het  form ulier heen tab t  lijk t  het  nu  net  alsof 

de ‘bestellen ’ knop w ord t  overgeslagen. 

Stap 11. kan ik een account aanm aken: 

Bij het  aanm aken van een account  is veel van de ext ra in form at ie in  het  

aanm eld form ulier n iet  goed besch ikbaar voor scherm lezers, om dat  deze n iet  is 

gekoppeld  aan de invoervelden en daardoor n iet  sam en w orden voorgelezen. 
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Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven:  

Voor w ijzig ingen van het  bezorgadres opent  een m odal. Dit  m odal krijg t  pas aan 

het  einde van de pag ina de toetsenbord focus, als je de achterliggende links 

bu iten  het  m odal door 'tab t ’.  

Voor een scherm lezer is het  n iet  du idelijk dat  er een m odal tevoorsch ijn  kom t  en 

w at  je op  dat  m om ent  kunt  invu llen . Via de form ulier lijst  in  de w eb rotor zou het  

eventueel kunnen, m aar d it  verg t  w el een erg  g rote inspann ing  en zoektocht  van 

de gebru iker. 

Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen: 

Als je eenm aal voor een betalingsw ijze kiest  is het  last ig  om  m et  een scherm lezer 

te begrijpen hoe van betaalm ethode te w isselen. 

Stap 18. kan ik om  hulp vragen: 

Het  is onm ogelijk contact  op  te nem en via de w ebsite voor toetsenbord- en  

scherm lezer gebruikers, om dat  de chatbot  Billie n iet  toegankelijk is. 

 

Codekw aliteit  Bol.com  

Totaal 45 van de 100 punten. 

De ernst igste fou ten d ie w ij tegenkw am en: 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• select  elem enten zonder toegankelijke naam ; 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• links zonder toegankelijke naam ; 

• afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst . 
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Reactie van Bol.com  

Herkennen jullie je in deze beoordeling?  

Bij bol.com  vinden w e toegankelijkheid  belangrijk en  w e w erken er hard  aan om  

d it  voor zoveel m ogelijk m ensen m ogelijk te m aken. W e zijn  op  de hoog te van 

het  p rob leem  m et  de Billie chatbot  en  dat  som m ige teksten te w ein ig  

kleurcont rast  hebben. W e zijn  bezig  ons kleurpalet  te verbeteren m aar passen 

ook teksten aan om  aan de m in im ale cont rasteisen te voldoen. Dit  is een 

doorgaand proces. Deze bevind ingen zijn  doorgegeven aan de team s d ie ervoor 

verantw oordelijk zijn , zij zu llen  h ier verder in  du iken op zoek naar op lossingen.  

W at is jullie visie w at betreft  toegankelijkheid?  

Onze am bit ie is om  “de w inkel van ons allem aal” te zijn , dus w ij w illen  er ook zijn  

voor iedereen d ie t ijdelijk of perm anent  m oeite heeft  m et  het  lezen, begrijpen of 

gebru iken van onze w ebsite en  app. Daarnaast  geloven w ij erin  dat  een 

toegankelijke w ebshop een betere ervaring  b ied t  voor al onze klan ten.  

Staan er verbeteringen op de planning? Zo ja, w at zijn die en w anneer? Zo 

nee, w aarom  niet?  

W ij w erken cont inu  aan het  verbeteren van onze gebruikservaring  en 

toegankelijkheid  is de afgelopen 2 jaar een steeds belangrijker gew orden b ij de 

ontw erpkeuzes d ie w e m aken en de code d ie w e schrijven. Met  regelm aat  

w erken w e sam en m et  externen om  de toegankelijk van onze w inkel te 

verbeteren. 

Zo hebben w e b ijvoorbeeld  in  2020 onze check-out  herbouw d m et  d ig itale 

toegankelijkheid  als een van de belangrijkste u itgangspunten. In  d it  t raject  

hebben w e sam en gew erkt  m et  experts aan de check-out . Ons design-system  

team  is d it  jaar gestart  m et  het  on tw erpen, bouw en en standaardiseren van onze 

UI com ponenten volgens de W CAG 2.1 rich t lijnen. Het  kom ende jaar verw achten 

w e daarom  veel verbetering  te zien  op d it  vlak. Ook w ord t  onze chatbot  Billie 

naar het  leesn iveau ‘B1’ n iveau gebracht .  

W e starten  b ij aanvang  van het  n ieuw e jaar m et  een aantal kenn isdeling  sessies 

op d it  onderw erp  om  de bew ustw ord ing  te vergroten. Daarnaast  zijn  w e aan het  

onderzoeken w elke processen en tools w e kunnen inzet ten  om  onze designers 

en eng ineers h ier in  hun dagelijks w erk b ij te helpen. W e denken h ierb ij onder 
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andere aan het  u itnod igen van m ensen m et  een beperking  b ij onze 

gebru iksonderzoeken en tools d ie helpen m et  het  checken op W CAG-rich t lijnen 

b ij de im p lem entat ie van n ieuw e features.  

Denken jullie de toegankelijkheid op orde te hebben w anneer de nieuw e 

regelgeving ingaat in 2025?  

Zie de antw oorden op bovenstaande, w e doen er alles aan om  zo snel m ogelijk al 

de verbeteringen door te voeren.  
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Coolblue 

URL voorpagina: h t tps://w w w .coolb lue.n l/ 

Datum  van testen: 21-26 Ju li 2021 

Er is du idelijk aandacht  besteed aan toegankelijkheid  en codekw aliteit . De 

toetsenbord  toegankelijkheid  w erkt  redelijk goed.  

De form ulieren voor het  aanm aken van een account  en  het  bestellen  zijn  echter 

een stuk m inder toegankelijk. Bestellen  lukt  w el, m aar het  is som s een 

t ijd rovende puzzel. 

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• het  is m et  een toetsenbord  onm ogelijk een opt ie te kiezen b ij een product  

(b ijvoorbeeld  de m aat  van het  p roduct ); 

• de toegankelijkheid  voor scherm lezers is n iet  goed genoeg. In form at ie 

on tbreekt  of w ord t  n iet  goed voorgelezen. De w ebsite is w aarschijn lijk  n iet  

goed doorgetest  m et  gebru ik van een scherm lezer; 

• de b lauw e kleur van Coolb lue is te lich t  om  voor norm ale tekst  te 

gebru iken tegen een w it te achterg rond; 

• de toetsenbord focus en gebru iksvriendelijkheid  voor pop-up m odals en  

toolt ips kunnen verbeterd  w orden. 

 
Problem en per stap bij Coolblue 

Stap 3. kan ik de zoekfunctie op de voorpagina gebruiken:  

De knop m et  het  bestelw agent je, om  een product  d irect  toe te voegen, w ord t  

alleen voorgelezen als ‘knop ’. En is daarm ee dus n iet  te onderscheiden van 

andere knoppen zonder naam . De link naar het  p roduct  zelf w ordt  w el goed 

voorgelezen.   

https://www.coolblue.nl/
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Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal: 

De m aat  is n iet  te w ijzigen m et  enkel een toetsenbord , om dat  de keuze voor de 

m aat  geen toetsenbord focus krijg t . 

Stap 11. kan ik een account aanm aken: 

Het  in log form ulier is goed, de form ulieren voor het  aanm aken van een n ieuw  

account  kunnen beter.  

Toetsenbord : Bij versturen van fou tm eld ingen b lijft  de toetsenbord focus op de 

‘doorgaan ’ knop staan. in  p laats van w eer naar bovenaan in  het  form ulier te gaan. 

De lijst  m et  fou tm eld ingen staat  helem aal onderaan het  form ulier. Dit  is 

verw arrend en onverw acht , je zou deze lijst  boven het  form ulier verw achten. 

De toolt ips b ij de invoervelden krijgen geen toetsenbord focus en zijn  dus n iet  u it  

te lezen. 
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VoiceOver: De toetsenbord focus gaat  m eteen naar het  eerste form ulierelem ent , 

w aardoor de b linde bezoeker in  eerste instant ie alle bovenstaande in form at ie 

m ist . De beschrijvingen b ij de velden (zoals b ijvoorbeeld  veiligheid  van een 

w achtw oord) w orden n iet  voorgelezen. 

Er w ord t  n iet  u itgesproken dat  er fou tm eld ingen zijn  na het  versturen van het  

form ulier.  

 

Stap 14 . kan ik een bezorgm om ent kiezen:  

De toetsenbordnavigat ie b ij de pag ina bezorg ing  en betaalw ijze is last ig . Er zijn  

keuzerond jes b innen keuzerond jes, w aardoor het  on log isch w isselen is van een 
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tab toets naar de p ijlt jestoetsen. Het  verg t  w at  u itp roberen en t rial-and-error om  

de opt ies goed te krijgen.  

Stap 18. kan ik om  hulp vragen: 

De link naar de klan tenservice opent  een m enu aan de linkerkant . De 

veelgestelde vragen krijgen geen visuele toetsenbord focus, dus b ij het  tabben 

door de vragen is het  m aar gokken w aar je bent . Openen van een vraag  kan m et  

de spat iebalk, het  zijn  keuzevakjes gestyled  als knoppen. Dat  is verw arrend. 

Op de pag ina klan tenservice zelf is veel in form at ie besch ikbaar, er zijn  veel 

versch illende m anieren van contact  opnem en, de in form at ie over het  

telefoonnum m er is n iet  te openen en u it  te lezen m et  een toetsenbord . 
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Codekw aliteit  Coolblue 

Totaal 39 van de 100 punten. 

De ernst igste fou ten d ie w ij tegenkw am en: 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• geneste in teract ieve elem enten; 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• links zonder toegankelijke naam ; 

• form uliervelden zonder gekoppelde labels; 

• form uliervelden m et  dubbele labels. 

 

Reactie van Coolblue 

W e brengen cont inu  verbeteringen toe aan onze w ebsite, ook op het  geb ied van 

toegankelijkheid . W e gaan deze input  zeker m eenem en! 

  



Pag ina 35 van 112 

Albert Heijn 

URL voorpagina: h t tps://w w w .ah.n l/ 

Datum  van testen:: 26-28 Ju li 2021, herkeuring  op 13 septem ber 2021 

Er is en ige aandacht  besteed aan de toegankelijkheid  van de w ebsite en  b ij het  

bestelp roces.  

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• kleurcont rast . De AH hu isst ijl k leur b lauw  heeft  een te laag  cont rast  ten  

opzich te van een w it te achterg ronden; 

• het  m enu geeft  een on log ische tabvolgorde en het  subm enu onder de 

in logknop is onbereikbaar; 

• n iet  alles w ord t  du idelijk voorgelezen voor scherm lezers er is w ein ig  

feedback over w at  er p recies gebeurd ; 

• de com binat ie aantal ingeven en toevoegen aan de w inkelw agen in  een 

com ponent  is m oeilijk  te begrijpen voor b linde gebru ikers. 

 

Problem en per stap bij Albert  Heijn 

 

Stap 1: kan ik cookies accepteren, en daarna de w ebsite gebruiken: 

Het  cookie m odal krijg t  pas focus als je het  m enu doorgetabt  bent . Na verder 

tabben valt  de focus u it  het  m odal en  tab  je w eer door op  de w ebsite erachter.  

Het  vervolg  m odal voor de cookie instellingen krijg t  pas focus als je de gehele 

pag ina bent  doorgetabt  m et  het  toetsenbord . 

Het  is n iet  m ogelijk m et  het  toetsenbord  een keuze te m aken b ij de opt ies van de 

cookie instellingen w ijzigen. 

Rechtst reeks accepteren in  het  eerste m odal w erkt  w el. 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken: 

De toestenbord  volgorde is n iet  hetzelfde als de visuele volgorde. Subm enu 

onder ‘in loggen/m ijn  profiel’ klap t  n iet  open op toetsenbord focus.  

Voor een scherm lezer: Het  subm enu onder ‘in loggen/m ijn  profiel’ is onbereikbaar 

en  het  w inkelw agent je w ord t  voorgelezen m et  alleen de totaalprijs.  

https://www.ah.nl/
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Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken: 

Het  filter aan de zijkant  is te gebru iken en w ord t  goed voorgelezen m aar de 

sorteeropt ie m ist  een gekoppeld  label. 

Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal: 

De autom at ische aanpassing  van het  aantal is w at  verw arrend, m oet  je nu  w el of 

n iet  op  het  p lusje drukken. Er is geen feedback of een item  aan het  

w inkelw agent je is toegevoegd. Het  is een puzzelt je als je n iet  kunt  zien . De 

com binat ie van het  aantal ingeven en toevoegen aan het  w inkelm and je is 

verw arrend voor als je n iet  ziet  w at  er gebeurd . 

Stap 8. kan ik een artikel in het w inkelw agentje stoppen 

Er w ord t  n iet  gem eld  w anneer een product  is toegevoegd aan de w inkelw agen. 

De knop ‘Voeg  toe’ w ord t  voorgelezen als alleen 'Plus’. Dit  is onvoldoende 

in form at ie om  te w eten dat  je m et  deze knop een product  kunt  toevoegen. De 

zich tbare tekst  is 'Voeg  toe’, dat  is veel duidelijker. 

Stap 9. kan ik het w inkelw agentje openen en uitlezen w at ik heb besteld: 

De link naar het  w inkelw agent je w ord t  alleen voorgelezen als het  totaalbedrag ; 

nergens in  de link of knoppen lijst  kom t  het  w oord  ‘w inkelw agent je’ voor. Het  is 

ondu idelijk en  gokken. Via Online bestellen  kan de bezoeker w el verder het  

bestelp roces in .  

 

Stap 12. kan ik inloggen: 

Foutm eld ingen in  het  form ulier w orden n iet  voorgelezen. 
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Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven: 

Bij de postcodecheck w ord t  n iet  voorgelezen w elke velden verp lich t  zijn  om  in  te 

vu llen  en de zich tbare fou tm eld ingen w orden n iet  voorgelezen. 

Stap 14 . kan ik een bezorgm om ent kiezen: 

De knopen m et  de bezorgdagen krijgen geen visuele focus, dus het  is tellen  w aar 

je bent  en  w elke knop je m oet  hebben. De t ijden krijgen w el visuele focus. Bij het  

k iezen van het  bezorgm om ent  w ord t  het  form ulier au tom at isch  verstuurd . Dit  

kan verw arrend zijn  als je n iet  kunt  zien. 

Stap 18. kan ik om  hulp vragen: 

Onder het  kop je Contact  op  de pag ina klantenservice staan 3 opt ies: 

Chat , W hatsApp en bellen . Deze knoppen krijgen geen visuele focus.  

De chatbox w erkt  m et  het  toetsenbord, ook kunnen W hatsApp en de opt ie om  

het  telefoonnum m er te bekijken gebru ikt  w orden. De g root te van het  

telefoonnum m er is erg  klein  en  kleur van het  telefoonnum m er is w el heel erg  

lich t .

 
 

Voor een scherm lezer: Om dat  het  telefoonnum m er in  eerste instant ie verborgen 

is, is het  m oeilijk  te ontdekken w at  het  telefoonnum m er is. 

De knop voor het  telefoonnum m er kan w orden aangeklikt , m aar er w ord t  n iet  

voorgelezen. Het  telefoonnum m er kan alleen w orden u itgelezen als je de focus 

van de knop haalt  en  er w eer opzet . Dit  m aakt  het  w el erg  last ig  om  het  

telefoonnum m er u it  te lezen.  

De chatbox leest  geen vragen en antw oorden voor en  is dus n iet  te gebru iken 

voor een b linde bezoeker. Alleen als de bezoeker W hatsApp kan gebru iken is 

contact  m akkelijk.  
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Codekw aliteit  Albert  Heijn 

Totaal 13 van de 100 punten. 

De ernst igste fou ten d ie w ij tegenkw am en: 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• links zonder toegankelijke naam ; 

• select  elem enten zonder toegankelijke naam ; 

• afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst ; 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• geneste in teract ieve elem enten; 

• form uliervelden zonder gekoppelde labels; 

• ARIA form uliervelden zonder toegankelijke naam . 

 

Reactie van Albert  Heijn 

W ij vinden het  belangrijk dat  iedereen zonder obstakels gebruik kan m aken van 

onze w ebsite. De gebru iksvriendelijkheid  van onze site, w aaronder een goede 

toegankelijkheid  voor iedereen, heeft  onze aandacht  en  is een cont inu  proces. 

W e nem en de bevind ingen van het  onderzoek dan ook m ee als onderdeel van d it  

cont inue verbeterproces.  

Voor w at  bet reft  jouw  laatste vraag: w ij zu llen  voldoen aan de n ieuw e 

regelgeving . 
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Zalando 

URL voorpagina: h t tps://w w w .zalando.n l/ 

Datum  van testen: 28 Ju li 2021 

De toegankelijkheid  van de w ebsite lijk t  w el in  tw eeën gedeeld.  

Er is veel aandacht  besteed aan toegankelijkheid  in  de w ebshop zelf. Het  

k leurcont rast  van de tekst  en  de toetsenbord  toegankelijkheid  zijn  over het  

algem een goed. Er is aan scherm lezer gebru ikers gedacht , door het  geven van 

ext ra in form at ie en  context , al is d it  n iet  overal op  de ju iste m anier gedaan.  

De funct ionaliteit  om  een account  aan te m aken en het  ingeven van de 

in form at ie voor de bestelling  geven veel p rob lem en. Dit  kom t  hoofdzakelijk door 

het  verkeerd  gebru ik van HTML elem enten, n iet  benoem en van aanklikbare 

afbeeld ingen en het  on tbreken van feedback voor scherm lezers. Geen adres 

kunnen ingeven via het  toetsenbord  alleen, is de b locker om  verder een betaling  

af te handelen. 

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• de skip link w erkt  n iet  overal consequent ; 

• het  is som s puzzelen hoe een cont rol w erkt , om dat  de visuele presentat ie 

n iet  overeenkom t  m et  het  verw achte gedrag ;  

• er is er n iet  overal een du idelijk toetsenbordfocus  ; 

• de bestelflow  is on toegankelijk voor toetsenbord  gebru ikers en 

scherm lezers om dat  er geen bezorgadres kan w orden ingegeven.   

https://www.zalando.nl/
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Problem en per stap bij Zalando 

 

Stap 1: kan ik cookies accepteren, en daarna de w ebsite gebruiken: 

De links hebben geen visuele focus. De knoppen ‘Voorkeuren instellen ’ en  ‘OK’ 

zijn  n iet  te bereiken m et  het  toetsenbord . Na de link privacybeleid  spring t  de 

focus w eer naar de bovenkant  van de banner.  

Met  VoiceOver zijn  de knoppen ‘Voorkeuren instellen ’ en  ‘OK’ echter w el te 

bereiken. Er w ord t  veel dubbel voorgelezen. 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken: 

Het  is onverw acht  dat  je m et  de p ijlt jestoetsen het  subm enu m oet  doorlopen.  

VoiceOver: Er w ord t  n iet  u itgesproken dat  er subm enu onderdelen zijn . 

Bij het  eerste item  van een subm enu w ordt  alleen de t itel van het  SVG-p laat je 

(het  icoont je) voorgelezen op focus. Met  de p ijlt jestoetsen is het  subm enu verder 

u it  te lezen. Dit  is onverw acht  gedrag. Je zou verw achten m et  de tab toets door de 

links te kunnen gaan. 

 
 

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken: 

De zogenaam de skip link naar de hoofd inhoud w erkt  h ier n iet . Dit  betekent  dat  

m en alle links boven en van het  m enu w eer door m oet  tabben. 

Gebru ik van het  filter 'Sorteren ' w erkt  n iet  goed m et  het  toetsenbord , je kunt  een 

select  openklappen m aar daarna n iet  b innen de opt ies een keuze m aken. De 
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overige select ies, voor b ijvoorbeeld  de m aat , kun je w el gebru iken en doortabben. 

Na doortabben zonder k iezen gaat  de focus terug  naar de bovenkant  van de 

pag ina zonder dat  m en w at  gekozen heeft . Om dat  het  n iet  alt ijd  du idelijk is of 

het  een keuzerond je of een aankru isvak bet reft , is het  som s puzzelen w at  je hebt  

geselecteerd  en hoe een select  w erkt . 

Stap 5. kan ik een item  kiezen uit  de zoekresultaten: 

De prijs van een product  is w el te zien , m aar w ord t  n iet  voorgelezen. Dat  is toch 

w el belangrijke in form at ie b ij het  m aken van een keuze. 

Stap 6. kan ik een product bekijken: t itel, prijs, om schrijving: 

Er is geen onderscheid  tussen de sales prijs en  de oude prijs. Er w orden tw ee 

prijzen achter elkaar voorgelezen.

 
 

Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal: 

De select ie voor de m aat  ziet  eru it  als een dropdow n select , m aar het  zijn  

keuzerond jes. Bij de keuze voor een andere kleur spring t  de toetsenbord focus 

w eer naar de bovenkant  van de pag ina. Dit  is verw arrend b ij de bed ien ing  m et  

toetsenbord . De keuze voor de m aat  heeft  geen gekoppeld  label.  

Stap 8. kan ik een artikel in het w inkelw agentje stoppen: 

Na klikken op de knop ‘Bestel Nu ’ is er is geen feedback over dat  het  item  in  het  

m and je c.q . w inkelw agent je is gestopt . 

Stap 11 en 12. kan ik een account aanm aken en inloggen:  

De toetsenbord focus gaat  d irect  naar het  eerste invulveld . Er is nergens 

aangegeven w at  verp lich te velden zijn  en  fou tm eld ingen w orden n iet  

u itgesproken. 
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Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven: 

Bij het  invullen  van het  adres lopen de toestenbord- en  scherm lezer gebru iker 

vast . De m anier van een adres opgeven kan n iet  w orden gedaan m et  het  

toetsenbord . Het  is onm ogelijk om  na het  invu llen  van de postcode een adres te 

selecteren. De link ‘Om  uw  adres handm at ig  toe te voegen, k lik h ier’ w erkt  n iet  

m et  het  toetsenbord .
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Stap 14 . kan ik een bezorgm om ent kiezen:  

De keuzerond jes om  een verzendm ethode c.q . bezorgm om ent  te k iezen krijgen 

geen visuele focus. 

Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen:  

De w ijze van com bineren van een keuzerond je m et  ext ra in form at ie onder het  

keuzerond je is last ig  te begrijpen en te bedienen als je deze const ruct ie n iet  kunt  

zien. 

Stap 18. kan ik om  hulp vragen:  

In  het  contact form ulier w ord t  de vraag  b ij de keuzerond je ‘Gaat  je vraag  over een 

gep laatste bestelling ’ n iet  voorgelezen. Bij de fou tm eld ingen w ord t  n iet  goed 

voorgelezen w elke velden n iet  goed zijn  ingevuld . 

 

Codekw aliteit  Zalando 

Totaal  43 van de 100 punten. 

De ernst igste fou ten d ie w ij tegenkw am en: 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• SVG elem enten zonder alternat ieve tekst ; 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• fram es zonder toegankelijke naam ; 

• form uliervelden zonder gekoppelde labels.  
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W ehkam p 

URL voorpagina: h t tps://w w w .w ehkam p.n l/ 

Datum  van testen: 2 augustus 2021, hertest  op  8 septem ber 

De kw aliteit  van de w ebtoegankelijkheid  is erg  w isselend sterk per stap . Maar 

over het  algem een b lijkt  dat  er n iet  w ord t  getest  m et  een toetsenbord  of 

scherm lezer. Het  is voor een toetsenbord- of scherm lezer gebru iker onm ogelijk 

om  een account  aan te m aken. 

Opvallend is dat  een scherm lezer gebru iker een iets betere ervaring  heeft  dan 

een toetsenbord  gebru iker. Dit  kom t  hoofdzakelijk om dat  je m et  een 

scherm lezer op  m eerdere m anieren kunt  navigeren en daardoor delen kunt  

overslaan. Ook is het  on tbreken van een visuele focus voor een scherm lezer geen 

prob leem . 

• De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• b ij veel com ponenten ontbreekt  de visuele focus; 

• de productpag ina bevat  een toetsenbord-val b ij de afbeeld ingen-

caroussel, w aardoor de toetsenbord  gebru iker n iet  b ij de opt ie kan kom en 

om  een product  in  het  w inkelw agent je te stoppen; 

• het  is onm ogelijk een account  aan te m aken m et  alleen het  toetsenbord  of 

scherm lezer; 

• veel funct ionaliteit  w erkt  w el m et  een m uis, m aar n iet  m et  een 

toetsenbord . Dit  b lokkeert  ook scherm lezer gebruikers om  in  te loggen en 

te bestellen . 

 

Problem en per stap bij W ehkam p 

Stap 1: kan ik cookies accepteren, en daarna de w ebsite gebruiken: 

Er is geen zich tbare toetsenbord focus, w at  het  navigeren m oeilijk  m aakt . Het  is 

n iet  du idelijk w anneer het  cookie m odal focus krijg t . Als de snel link ‘Navigat ie 

overslaan’ n iet  w ord t  gebru ikt  kom  je in  een toestenbord  val terecht . Je kunt  n iet  

m eer u it  de navigat ie-loop kom en. 

Met  een hulpm iddel om  de focus w el te zien  b lijkt  dat  het  m odal na het  

hoofdm enu focus krijg t . De links accepteren, w eigeren en cookieverklaring  staan 

https://www.wehkamp.nl/
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in  lich tg rijs op  een w it te achtergrond en zijn  m oeilijk  te lezen. De knop ‘Alles 

accepteren’ kan gekozen w orden. Al m et  al een hele puzzel. 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken:  

Er is gedeeltelijk geen visuele focus en de subm enu 's klappen n iet  u it  b ij 

toetsenbord focus. 

Stap 3. kan ik de zoekfunctie op de voorpagina gebruiken  

Je kunt  m et  het  toetsenbord  de zoekfunct ie bereiken. Ook suggest ies zijn  te 

selecteren. W at  onverw acht  is, is dat  het  lijk t  alsof de loep een verzendknop is, 

m aar er is geen verzend knop. Om dat  de visuele focus ontbreekt , ga je dan 

ongew ild  naar de klantenservice pag ina. 

 
 

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken: 

Door het  on tbreken van de visuele focus is het  een hele puzzel om  b ij het  filt er de 

ju iste opt ies voor de m aat , k leur en  m ouw leng te te kiezen. Het  is jam m er dat  er 

geen speciale skip link is om  m eteen het  filter over te slaan en naar de resu ltaten  

te springen.  

VoiceOver: Er is een kop je ‘filt ers’, zodat  je daar m eteen kunt  starten  m et  lezen, 

dat  is fijn . De filters w orden n iet  goed voorgelezen. Som s is de relat ie tot  w at  je 

k iest  w eg. Dan w orden alleen de keuzes voorgelezen en n iet  w at  je k iest  

(b ijvoorbeeld  herenm aten). 

Stap 5. kan ik een item  kiezen uit  de zoekresultaten: 

De afbeeld ingen en naam  van een product  krijgen visuele focus. W el m oet  je 

eerst  het  gehele filt er doortabben En om dat  het  filt er geen visuele focus krijg t  is 

het  een heel karw ei om  b ij de product  links te kom en.  

VoiceOver: m et  w at  zoeken in  de links- en  koppen lijst  zijn  de producten te 

bereiken. W at  w as het  fijn  gew eest  als er een du idelijk kop je boven de producten 

had gestaan. 
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Stap 6. kan ik een product bekijken: t itel, prijs, om schrijving: 

Er is voor een scherm lezer geen onderscheid  tussen het  u it spreken van de prijs 

en  de kort ingsprijs.  

Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal: 

De carrousel voor de afbeeld ingen van het  p roduct  is een toetsenbord-val, je kunt  

er n iet  langs verder tabben noch in  Chrom e, noch in  FireFox of Safari. Hierdoor is 

de rest  van de pag ina onbereikbaar. Met  de m uis zijn  w e verder gegaan om  over 

de caroussel heen te kom en. Pas toen w as het  m ogelijk een m aat  te k iezen.  

 
 

Om dat  de scherm lezer m akkelijk delen  van de w ebpag ina kan overslaan is de 

carrousel h ier geen prob leem . De opt ies voor het  w ijzigen van kleur en  m aat  zijn  

toegankelijk. De m odals om  een m aat  te k iezen en voor het  m aatadvies w orden 

goed voorgelezen.  

Opm erking : Na het  k iezen van een m aat  gaat  de toetsenbord focus w eer naar 

bovenaan de pag ina, d it  is h inderlijk.  
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Stap 8. kan ik een artikel in het w inkelw agentje stoppen: 

Niet  m et  het  toetsenbord . Vanw ege de toetsenbord-val b ij de carrousel is de 

knop in  w inkelw agen onbereikbaar.  

Stap 9. kan ik het w inkelw agentje openen en uitlezen w at ik heb besteld: 

De knop om  een product  te verw ijderen w ord t  alleen voorgelezen als ‘knop’ en  de 

opt ie om  het  aantal te w ijzigen heeft  geen gekoppeld  label, zodat  n iet  

voorgelezen w ord t  w at  h ier aan te passen. 

Account aanm aken: De knop ‘Maak een account ’ reageert  n iet  op  het  

toetsenbord . Het  aanm aken van een n ieuw  account  is dus onm ogelijk. 

Foutm eld ingen w orden n iet  voorgelezen b ij het  form ulier m et  de 

persoonsgegevens. 

Stap 11. kan ik een account aanm aken: 

Bij het  in loggen op een bestaand account  w ord t  het  label van het  w achtw oord  

n iet  voorgelezen. 

Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven: 

Vanw ege het  on tbreken van visuele focus is het  last ig  te zien  hoe je de 

bezorgw ijze kunt  selecteren. Met  tabs tellen  lukt  het  selecteren van de opt ie 

thu isbezorgen.  

VoiceOver: Er w ord t  n iet  u itgesproken w elk keuzerond je voor de bezorgw ijze is 

geselecteerd. 

Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen: 

Het  selecteren van een betalingsm ethode is een enorm e puzzel vanw ege de 

opzet  en  het  on tbreken van de visuele focus. De com binat ie van een keuzerond je 

(dat  eigen lijk een knop is) en  een accordeon, (de opt ies klappen open als je een 

keuze m aakt ). Het  is het  tevens onm ogelijk een andere betaalw ijze te kiezen als 

je eenm aal een keuze hebt  gem aakt . 
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Met  VoiceOver: De knop naar Betaal m et  App le Pay w ord t  alleen voorgelezen als 

‘knop ’. Ook h ier zijn  de bezorg - en  betaalopt ies n iet  te w ijzigen m et  het  

toetsenbord , de in teract ie is onverw acht  om dat  je n iet  van keuzerond je naar 

keuzerond je kunt  gaan. alleen m et  de m uis.  

Stap 17. kan ik op de bestelknop drukken om  te betalen of te bestellen: 

Als een keuze voor een bezorg - en  betaalw ijze is gem aakt  is de ‘Naar betaling ’ 

knop act ief. Aangezien de voorgaande stappen n iet  te doen zijn , is ook deze opt ie 

n iet  bereikbaar. Maar als bezorg - en  betaalw ijze m et  de m uis w ord t  gekozen, is 

de knop ‘Plaats bestelling ’ zelf u it  te lezen en bereikbaar. Al staat  deze w el 

ingebed b ij de betalingsw ijze. 

Stap 18. kan ik om  hulp vragen:  

Alleen via de telefoon, Facebook of Tw it ter. Niet  via  e-m ail. Vragen stellen  via de 

chatbox is alleen te bereiken na in loggen. Opt ies voor facebook en tw it ter zijn  

n iet  open te klappen m et  een toetsenbord  op de contactpag ina. De links staan 

echter w el in  de footer.  
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De chatbox is te bed ienen m et  een toetsenbord , an tw oorden w orden echter n iet  

u itgesproken voor VoiceOver. 

 

Codekw aliteit  W ehkam p 

Totaal 14 van de 100 punten. 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• links zonder toegankelijke naam ; 

• ARIA form uliervelden zonder toegankelijke naam ; 

• form uliervelden zonder gekoppelde labels; 

• select  elem enten zonder toegankelijke naam ; 

• geneste in teract ieve elem enten; 

• afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst ; 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten. 

Reactie van W ehkam p 

De laatste jaren hebben w ij ons sterk gefocust  op  het  verder op t im aliseren van 

onze w ebsite en  app, m et  als doel onze klan ten de m eest  insp irerende, 

zorgvu ld ig  sam engestelde en relevante on line shop voor m ode en w onen te 

b ieden.  

W e erkennen de m ogelijkheid  om  ook de benoem de doelgroep m et  een 

beperking  beter te servicen. W e nem en de suggest ies dan ook ter harte en gaan 

bekijken hoe w e de toegankelijkheid  voor deze doelg roep kunnen verbeteren.  
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Am azon 

URL voorpagina: h t tps://w w w .am azon.n l/ 

Datum  van testen: 3 -10 augustus 2021, hertest  op  7 septem ber 2021 

Am azon heeft  aandacht  besteed aan toegankelijkheid . Al is de bestelp rocedure 

van m indere kw aliteit  dan de w ebshop zelf. Er zijn  skip links en belangrijke 

elem enten voor de bestelp rocedure hebben allem aal een toegankelijke naam .  

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• opvallend is dat  de w ijze van contact  opnem en via telefoon of chat  

on toegankelijk is, zelfs op  de pag ina speciaal voor hu lp  b ij de 

toegankelijkheid . Voor scherm lezers is er in  het  hoofdm enu een link naar 

de help  voor toegankelijkheid  verstopt , m aar h ier zijn  de opt ies om  contact  

op  te nem en n iet  te bereiken m et  het  toetsenbord; 

• slechte gebru iksvriendelijkheid  van het  filt er b ij de zoekresultaten en de 

w ijze van bezorgadres ingeven. 

 

Problem en per stap bij Am azon 

 

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken:  

De toetsenbord  gebru iker m oet  door alle producten navigeren voordat  het  filt er 

bereikt  is. Als je m eer filt ers w ilt  aanzet ten  m oet  je per keuze w eer door alle 

p roducten heen tabben.  

Voor VoiceOver: Het  filt er kan n iet  gem akkelijk w orden bereikt  via navigat ie op  

koppen of links, er is geen kop je ‘filter’. Om dat  het  filt er onderaan de code van de 

pag ina staat , zal het  w aarsch ijn lijk  n iet  m akkelijk w orden ontdekt  door een 

scherm lezer gebruiker. 

Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal: 

Met  VoiceOver: De select  op t ie voor de m aat  heeft  geen gekoppeld  label. 

Stap 10 . kan ik naar bestellen: 

Met  VoiceOver is het  puzzelen om dat  de leesvolgorde anders is dan verw acht . Als 

je d irect  naar het  H1-kop je ‘W inkelw agen ’ spring t , sla je de knop ‘Naar de kassa’ 

https://www.amazon.nl/
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over. De scherm lezer verw acht  dat  onder het  H1-kop je alle relevante in form at ie 

op  een pag ina staat . ‘Naar de kassa’ staat  echter boven het  H1-kop je. 

 
 

Stap 11. kan ik een account aanm aken:  

De toetsenbord focus w ord t  op  het  eerste invu lveld  gezet . Hierdoor slaat  de 

screenreader de in form at ie h ierboven over. Foutm eld ingen zijn  n iet  gekoppeld  

aan de invoervelden Na reg isteren w ord t  een code via de em ail naar het  

opgegeven e-m ailadres gestuurd. Het  invoerveld  voor deze code heeft  geen 

gekoppeld  label, zodat  ondu idelijk is hoe d it  in  te vullen . 

Alle ju rid ische in form at ie staat  onder de ‘am azon-account  m aken ’ knop en kan zo 

m akkelijk w orden gem ist  door een scherm lezer gebru iker. 

Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven:  

Nergens staat  w elke velden verp lich t  zijn  en fou tm eld ingen w orden n iet  

u itgesproken. 

Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen: 

In  FireFox zijn  de opt ies om  een bank te kiezen b ij iDEAL en de opt ie voor 

‘Bancontact ’ onbereikbaar om dat  het  u it k lap  gedeelte m et  de 

keuzem ogelijkheden steeds w eer d ich tklap t . In  Chrom e en Safari w erkt  d it  w el. 

De visuele focus op knoppen is een heel  k lein  rood rand je, dat  m oeilijk  zich tbaar 

is ten  opzich te van de gele knop. 
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Bij k iezen van een andere verzendw ijze spring t  de focus w eer helem aal naar 

bovenaan de pag ina. 

Bij ‘Je betaalservices’ w ord t  de bank n iet  voorgelezen b ij iDEAL. Dit  is last ig  als je 

m eer dan één bank voor iDEAL hebt  geselecteerd .  

 
 

Stap 18. kan ik om  hulp vragen: 

Er zijn  veel versch illende hu lppag ina's, deze zijn  allen  gerelateerd  aan 

bestellingen en prob lem en m et  bestellingen. Direct  contact  over prob lem en m et  

de w ebsite is m oeilijk  te on tdekken of onm ogelijk te bereiken. 

Op de contactpag ina w erken de opt ies b ij ‘W aar kunnen w e u  b ij helpen’ n iet  

m et  het  toetsenbord . De deze opt ies zijn  w el te u it  te lezen voor scherm lezer 

gebru ikers .  

Verstopt  (lees: onzich tbaar) in  het  hoofdm enu zit  een link naar een pag ina voor 

hu lp  bet reffende toegankelijkheid . Je m oet  dan eerst  in loggen om  op deze 

pag ina te kom en. 

Deze hu lp  is dus alleen besch ikbaar voor scherm lezer gebru ikers d ie al k lan t  zijn . 

In  de link w ord t  ook het  telefoonnum m er voorgelezen. Het  staat  alleen in  de link 

en n iet  in  de tekst  van een pag ina. Niet  alle m ensen m et  een beperking  zijn  b lind  

of gebru iken een scherm lezer. 

https://www.amazon.nl/gp/help/customer/contact-us
https://www.amazon.nl/hz/contact-us/accessibility
https://www.amazon.nl/hz/contact-us/accessibility
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Op deze speciale pag ina voor hu lp  b ij de toegankelijkheid  w erken de knoppen 

voor w eergave van telefoon en chat  n iet  m et  het  toetsenbord  of scherm lezer. 

 

Codekw aliteit  Am azon 

Totaal 20 van de 100 punten. 

De ernst igste fou ten d ie w ij tegenkw am en: 

• select  elem enten zonder toegankelijke naam ; 

• links zonder toegankelijke naam ; 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• fram es zonder toegankelijke naam ; 

• afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst ; 

• form uliervelden zonder gekoppelde labels; 

• geneste in teract ieve elem enten. 

Reactie van Am azon 

Ensuring  that  Am azon.n l is accessib le for all custom ers is very im portan t  to us 

and w e have been constant ly m aking  im provem ents.  W e are com m it ted  to 

invest ing  in  our custom er experience here in  the Netherlands and accessib ilit y 

w ill be cent ral to that .  W e recent ly collaborated w ith  an  organisat ion  called  

BlindLook in  Turkey to enhance accessib ility for custom ers w ho are visually 

im paired  and it  is th is t ype of act ivit y that  w e w ill look to in t roduce in  the 

Netherlands.  

Vertaling : Ervoor zorgen dat  Am azon.n l toegankelijk is voor alle klan ten is erg  

belangrijk voor ons en w e zijn  voortdurend bezig  m et  het  doorvoeren van 

verbeteringen.  W e zijn  vastbesloten om  te investeren in  de klan tervaring  in  
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Nederland en toegankelijkheid  zal daarb ij cent raal staan.  On langs hebben w e in  

Turkije sam engew erkt  m et  de organ isat ie BlindLook om  de toegankelijkheid  voor 

visueel gehand icapte klan ten te verbeteren en d it  soort  act iviteiten  w illen  w e ook 

in  Nederland in t roduceren.  
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Jum bo 

URL voorpagina: ht tps://w w w .jum bo.com / 

Datum  van testen: 10 augustus 2021 

Toegankelijkheid  is geen onderdeel van de w ebsite. Bestellen  m et  een 

toetsenbord  of scherm lezer is b ij de Jum bo onm ogelijk. Veel funct ies w orden in  

een popup m odal afgehandeld  d ie m oeilijk  te bed ienen of te begrijpen zijn  als je 

n iet  kunt  zien . 

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• er zijn  veel essent iële knoppen en links zonder een toegankelijke naam ; 

• de u it schu if- en  pop-up scherm en zijn  m oeilijk  te begrijpen als je het  

scherm  n iet  kunt  zien, om dat  ook de toetsenbord focus n iet  goed is 

afgehandeld  en er geen goede kop jes w orden gebru ikt ; 

• het  k iezen van een bezorgm om ent  is onm ogelijk vanw ege de m anier 

w aarop de code is geschreven. 

 

  

https://www.jumbo.com/
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Problem en per stap bij Jum bo 

 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken: 

Het  u it k lapm enu Mijn Jum bo w erkt  goed, alleen openen de subm enu 's h iervan 

n iet  op  toetsenbord focus. 

Met  VoiceOver: ‘M ijn  W inkel’ knop is een afbeeld ing  zonder alternat ieve tekst  en  

de subm enu's zijn  onbereikbaar. 

 

 

Stap 3. kan ik de zoekfunctie op de voorpagina gebruiken:  

Met  VoiceOver: Het  zoekveld  w ord t  goed voorgelezen om dat  er een p laceholder 

is ondanks het  on tbreken van het  label. De knop om  de select ie te w issen heeft  

geen naam  en w ord t  voorlezen als link. Dit  is verw arrend. De zoekknop zelf krijg t  

daarna focus en w ordt  goed voorgelezen. 

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken: 

Nee, de item s van het  filt er krijgen geen toetsenbord focus. Reden is dat  de HTML-

code bestaat  u it  d ivs en spans en n iet  u it  echte form ulierelem enten zoals links en 

keuzevakjes. Als alternat ief m oet  je alle getoonde producten doortabben. 

De opt ies b ij ‘sorteren’ boven de zoekresultaten  zijn  n iet  te bereiken m et  het  

toetsenbord .  
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Opt ies: De opt ie om  een item  toe te voegen is gecom bineerd  m et  het  aantal 

ingeven. Dit  w ord t  n iet  voorgelezen m et  VoiceOver en  de scherm lezer gebru iker 

krijg t  geen in form at ie dat  h ier het  aantal kan w orden aangepast . Als er geen act ie 

is w ord t  au tom at isch  1 item  aan de w inkelm and toegevoegd. Het  is n iet  du idelijk 

hoe d it  aantal te w ijzigen op deze pag ina. 

 
 

Stap 9. kan ik het w inkelw agentje openen en uitlezen w at ik heb besteld? 

Toetsenbord : tab  terug  naar het  w inkelm and je in  het  m enu, k lik op  de knop. Er 

versch ijn t  een popup m odal dat  geen d irecte toetsenbord focus krijg t . Pas na het  

doortabben van alle links op de pag ina krijg t  het  m odal focus.  

Met  VoiceOver: Het  w inkelm and je w ord t  voorgelezen als ‘Basket ’. Na het  

aanklikken van de opt ie ‘Basket ’ kom t  er een popup ‘Mand je’. Dit  w ord t  n iet  

u itgesproken. Ook is er geen kop je ‘W inkelm and je’ of iets dergelijks om  naartoe 

te springen. Dit  alles m aakt  het  zo ingew ikkeld  dat  het  p rakt isch onm ogelijk is te 

begrijpen als je het  scherm  n iet  kunt  zien. 
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Stap 10 . kan ik naar bestellen:  

Met  het  toetsenbord: Ja, als je eenm aal in  het  u it schu if venster van het  

w inkelm and je bent , is er een duidelijk knop: ‘Naar bestelling  afronden ’. Daarna 

volg t  een tw eede m odal m et  ‘Heb je alles kunnen vinden ’. Je m oet  door alle 20 

aanbevelingen heen tabben (40 tabs) om  bij de tw eede ‘Naar bestelling  afronden ’ 

knop te gaan. Niet  hand ig , m aar het  is m ogelijk. 

 
 

VoiceOver: De m anier van aantal w ijzigen is onbegrijpelijk. Er kom t  geen 

feedback over w at  je aan het  doen bent . 

Ook h ier krijg t  het  m odal m et  de bestelknop geen focus. De knop om  te bestellen  

kom t  echter w el b ij de knoppenlijst . Dus in  theorie kan iem and m et  een 

scherm lezer verder, zolang  het  aantal n iet  hoeft  te w orden aangepast . 
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Stap 11 en 12. kan ik een account aanm aken en inloggen:  

VoiceOver: Er is geen feedback over fou tm eld ingen in  de form ulieren. 

Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven:  

Ja, zolang  je het  eigen hu isadres kiest . 

Stap 14 . kan ik een bezorgm om ent kiezen: 

De opt ies om  een bezorg t ijd  te k iezen zijn  n iet  bereikbaar via het  toetsenbord , 

alleen via de m uis. Ik k ies een t ijd  m et  de m uis. Er versch ijn t  een m odal m et  de 

‘Kies een Jum bo d ie jouw  boodschappen bezorg t ’.  De focus b lijft  daar hangen, 

doortabben gaat  n iet  (noch in  Chrom e noch in  FireFox) 

VoiceOver: De opt ies om  een bezorg t ijd  te k iezen zijn  n iet  bereikbaar via het  

toetsenbord  en w orden n iet  in  de goede volgorde en relat ie 

(t ijd /besch ikbaarheid /bedrag ) voorgelezen. Ik k ies een t ijd  m et  de m uis.  
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Er versch ijn t  een m odal m et  de ‘Kies een Jum bo d ie jouw  boodschappen 

bezorg t ’.  De focus b lijft  daar ook hangen, doortabben gaat  n iet  in  Safari. W el kan 

ik m et  de p ijlt jestoetsen in  VoiceOver verder lezen en een w inkel k iezen. Daarna 

kan ik de bestelling  afronden. 

Stap 18. kan ik om  hulp vragen: 

Opvallend is dat  de pag ina m et  het  contact form ulier als Engelstalig  staat  

gedefin ieerd  in  het  HTML, w at  resu lteert  in  een Engelse stem  d ie de Nederlandse 

tekst  voorleest . 

Codekw aliteit  Jum bo 

Totaal 35 van de 100 punten. 

● knoppen zonder toegankelijke naam ; 

● links zonder toegankelijke naam ; 

● afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst ; 

● fram es zonder toegankelijke naam ; 

● onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

● form uliervelden zonder gekoppelde labels. 

Reactie van Jum bo 

Bij Jum bo w illen  w e lekker en  gezond eten m akkelijk bereikbaar m aken voor 

iedereen. Daarom  w erken w e cont inu  aan het  op t im aliseren van Jum bo.com  

zodat  onze klan ten ook on line m akkelijk en  snel hun boodschappen kunnen 

doen. Hierb ij k ijken w e ook naar het  verbeteren van de toegankelijkheid  van 

Jum bo.com .  

W e zijn  ons ervan bew ust  dat  w e h ierin  nog  w at  stappen hebben te zet ten. Door 

de on line klan t reis stap  voor stap  te op t im aliseren, hebben w e er vert rouw en in  

dat  w e m et  deze inzich ten ook de toegankelijkheid  kunnen verbeteren. W aarb ij 

w e u iteraard  ook reken ing  houden m et  de regelgeving . W ij staan alt ijd  open voor 

suggest ies en feedback en zien  d it  onderzoek ook als w aardevolle input  voor het  

op t im aliseren van onze w ebsite.  
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About You 

URL voorpagina:  h t tps://w w w .aboutyou.n l/ 

Datum  van testen: 12-17 augustus 2021 

Er is b ij About  You geen reken ing  gehouden m et  w ebtoegankelijkheid . 

Blokkades om  te bestellen  zijn : een account  aanm aken, in loggen, een 

bezorgadres ingeven en een w ijze van betalen  kiezen. 

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• veel knoppen en links hebben geen toegankelijke naam , veel afbeeld ingen 

hebben geen alternat ieve teksten; 

• de w ebsite m ist  een goede koppenst ructuur; 

• grote delen van het  in log - en  bestelsysteem  zijn  volled ig  ontoegankelijk. 

 

Problem en per stap bij About You 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken:  

Geen visuele focus op de aanb ied ingen en zoekfunct ie. Subm enu's k lappen n iet  

open op toetsenbord focus.  

VoiceOver: de link voor de aanb ied ingen is een afbeeld ing  zonder alternat ieve 

tekst , de zoekknop heeft  geen toegankelijke naam  en de subm enu 's zijn  

onbereikbaar. 

https://www.aboutyou.nl/
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Stap 3. kan ik de zoekfunctie op de voorpagina gebruiken:  

Toetsenbord : Het  zoek-icoon krijg t  geen visuele focus, m aar m et  tabs tellen  en 

gokken kan de knop bereikt  w orden. De suggest ies zijn  m et  de p ijlt jestoetsen te 

bereiken. 

Daarna is het  n iet  te zien  hoe de zoekknop te bereiken, m aar m et  op  ‘Enter’ 

d rukken lukt  het  ook. 

VoiceOver: Het  zoekicoon heeft  geen naam  (alleen knop), m aar b ij verder 

navigeren krijg t  het  invoerveld  de focus. Het  is zoeken en puzzelen.  

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken:  

Toetsenbord : De filt ers voor w eergave, sortering , m aat  etc hebben geen visuele 

focus, dus dat  is tellen w aar je bent .  Het  is last ig  dat  de u it k lapm enu 's voor de 

opt ies open b lijven staan, daardoor is het  onzich tbaar w at  er b ij som m ige filt ers 

staat . 
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VoiceOver: Bij het  k iezen van een item  is er geen feedback over w at  je p recies 

hebt  gekozen. De select  w eergave en sortering  hebben geen label, b ij het  k iezen 

van de m aat  kun je n iet  terughoren w at  je hebt  gekozen. 

Stap 6. kan ik een product bekijken: t itel, prijs, om schrijving: 

VoiceOver: Het  H1-kop je staat  helem aal onder het  p roduct in form at ie, d it  is 

verw arrend b ij het  navigeren naar de hoofd inhoud. Een scherm lezer gebru iker 

verw acht  dat  onder het  H1 kop je alle relevante in form at ie staat . Het  is m oeilijk  om  

te horen w elke in form at ie w aarop bet rekking  heeft . Navigeren is m oeilijk  om dat  

een goede kop jesst ructuur of m eer context  on tbreekt . 

Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal:  

VoiceOver: Het  label van de kleur, de m aat  en  de fabrikant  w ord t  n iet  voorgelezen 

b ij de keuzes. Uit  w at  voorgelezen w ord t  kan w el w orden opgem aakt  w at  je kunt  

k iezen.  
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Stap 9. kan ik het w inkelw agentje openen en uitlezen w at ik heb besteld: 

 

Optie 1: via het  m odal. 

Toetsenbord : Het  m odal om  in  het  w inkelw agent je te kijken krijg t  pas 

toetsenbord focus   als je de gehele pag ina bent  door getabt . Daarna m oet  je door 

de gehele carrousel van ‘Past  daarb ij’ heen tabben om  b ij de knop ‘Naar de kassa’ 

te kom en. Het  m odal slu it  n iet  m et  de Escape key. 

VoiceOver: 

De en ige m anier om  nu en igszins redelijk naar het  w inkelm and je te gaan is via 

de w eb router en  de knop ‘Naar het  w inkelm and je’ te k iezen. 

Optie 2: via het  hoofdm enu en dan de link naar het  w inkelw agent je. Maar pas na 

een page reload in  de hu id ige bestel flow . 

VoiceOver: De link in  het  m enu ‘naar het  w inkelw agent je’ heeft  geen goede 

naam , d ie geeft  alleen het  cijfer aan van hoeveel item s er in  het  m and je zit ten .  

De aanhoudende scherm lezer gebru iker zou kunnen gokken dat  d it  het  

w inkelm and je is. 
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Stap 10 . kan ik naar bestellen: 

Toetsenbord : De knop ‘Nu bestellen  en betalen ’ krijg t  geen visuele focus, dus het  

is w eer tellen  en raden. 

VoiceOver: Ja, m et  de knop u it  de w eb rotor: ‘Nu bestellen  en betalen ’. 

Stap 11. kan ik een account aanm aken: 

Toetsenbord : Na ‘Nu bestellen  en betalen’ kom t  er een m odal op  m et  in loggen. 

De opt ie reg ist reren is g rijs, het  lijk t  alsof je dat  n iet  kunt  gebruiken. De kleur 

geeft  alleen aan dat  deze opt ie n iet  is geselecteerd. De opt ie ‘reg ist reren ’ is 

onbereikbaar m et  het  toetsenbord , alleen aanklikbaar m et  de m uis. 

Dit  is een b locker om  verder te bestellen  m et  toetsenbord  en scherm lezer. 

 



Pag ina 66 van 112 

 
 

Stap 12. kan ik inloggen: 

Nee, in loggen kan n iet  om dat  d it  via hetzelfde m odal gaat  als reg ist reren. 

Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven: 

Nee, alle visuele focus ontbreekt . Som m ige form ulierelem enten zijn  n iet  goed 

opgem aakt . Je kunt  n iet  k iezen of je een m an of een vrouw  bent , je kunt  geen 

ander land kiezen en  je kunt  n iet  k iezen of het  factuuradres hetzelfde is als het  

bezorgadres. 

Verder is het  het  k leurcont rast  van de labels is erg  laag . 

VoiceOver: Er is geen label/invoerveld  koppeling . De verborgen invoervelden voor 

een ander bezorgadres w orden ook voorgelezen. 

Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen: 

Nee, je kunt  de w ijze van betalen  n iet  aanpassen. De opt ies krijgen daardoor 

geen focus. 
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Codekw aliteit  About You 

Totaal 35 van de 100 punten 

De ernst igste fou ten d ie w ij tegenkw am en: 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• links zonder toegankelijke naam ; 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst ; 

• ARIA inst ruct ies zonder toegankelijke naam ; 

• ARIA form uliervelden zonder toegankelijke naam . 

 

Reactie About You 

W e are aw are that  barrier-free ordering  for peop le w ith  a (visual) d isab ilit y is not  

yet  possib le in  our fash ion online shop. Due to the technical im plem entat ion, it  is 

current ly not  possib le for us to offer such a service. How ever, w e are already 

w orking  in tensively on  a solu t ion  that  w ill enab le peop le w ith  visual d isab ilit ies to 

order in  our online shop in  the fu ture.  
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De Bijenkorf 

URL voorpagina: h t tps://w w w .deb ijenkorf.n l/ 

Datum  van testen: 6 septem ber 2021 

Op de w ebsite van de Bijenkorf valt  er veel te verbeteren. De w ebsite is du idelijk 

n iet  getest  m et  een toetsenbord  alleen. 

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• het  hoofdm enu en alle u it k lap  m odals aan de zijkant  zijn  slecht  te 

bereiken m et  een toetsenbord  of onvindbaar voor een scherm lezer; 

• het  filt er is last ig  te gebru iken om dat  op t ies open b lijven staan en ook 

geen visuele focus krijgen; 

• eens in  de paar m inuten w ijzig t  de afbeeld ingen-slider onder het  m enu;  

• als d it  gebeurt  verp laats de toetsenbord focus zich  w eer naar de 

bovenkant  van de pag ina, w at  zeer h inderlijk is t ijdens het  gebruik van 

een pag ina. 

Problem en per stap bij de Bijenkorf 

 

Stap 1: kan ik cookies accepteren, en daarna de w ebsite gebruiken: 

De cookie banner staat  helem aal onderaan de pag ina in  de code en heeft  geen 

kop je. De toestenbord gebru ikers m oeten de gehele pag ina doortabben. De 

scherm lezer gebruiker zal de cookiebanner m oeilijk  kunnen ontdekken. 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken: 

Toetsenbord : De eerste paar m enu-item s krijgen focus en hebben een duidelijke 

focus st ijl. 

Als daarna de focus naar het  zoekveld  gaat , opent  een zoek-m odal dat  de gehele 

pag ina overlap t . Bij verder navigeren b lijft  deze g rijze overlay openstaan en het  is 

m et  m oeite te zien  dat  de opt ies ‘m ijn  account ’, ‘favorieten’ en  ‘w inkelm and je’ 

focus krijgen. Het  is m ogelijk m et  de ‘p ijlt je naar rechts’ knop de zoekopt ie te 

slu iten , m aar het  opent  w eer vanzelf als je verder w ilt  tabben. Het  m odal slu it  w el 

m et  de escape toets. 

https://www.debijenkorf.nl/
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De opt ies m ijn  account , verlang lijst je en  w inkelm and je openen allem aal een 

m odal dat  geen focus krijg t . Ze zijn  alleen te bereiken door helem aal door de 

pag ina heen te navigeren.  

Op vervolgpag ina's zijn  subm enu 's d ie openen n iet  op  toetsenbord focus  . 

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken: 

Alle op t ies zijn  m et  het  toetsenbord  te kiezen. Last ig  is w el dat  de u it k lap  opt ies 

voor de versch illende categorieën geen visuele focus krijgen, dus het  is w eer 

tab jes tellen  geb lazen. Ook krijgen de keuzes tw ee keer focus, één keer op  het  

keuzevakje en één keer op  een link daarachter, alleen de laatste focus vinkt  een 

opt ie visueel aan of u it . Dit  is onverw acht  gedrag . 

Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal: 

VoiceOver: Het  k iezen van de m aat  is onbegrijpelijk om dat  er geen label staat  b ij 

het  keuzerond je (rad iobut ton). Hierdoor w ord t  n iet  u itgesproken w elke m aat  je 

kunt  k iezen. Ook w ord t  n iet  voorgelezen w elke m aten n iet  m eer besch ikbaar zijn . 
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Stap 9. kan ik het w inkelw agentje openen en uitlezen w at ik heb besteld: 

Toetsenbord : De handeling  op zich, het  openen van de w inkelw agen, gaat  goed. 

Echter de m odal om  verder te bestellen  is slecht  bereikbaar, w ant  deze bevindt  

zich  onderaan de pag ina in  de code en w ordt  ook n iet  aangekond igd. Het  m odal 

is n iet  w eg  te halen m et  de escape key.  

VoiceOver: Het  m odal om  verder te gaan staat  helem aal onderaan de pag ina in  

de code.  

Stap 10 . kan ik naar bestellen:  

Toetsenbord : Met  m oeite, het  m odal staat  onderaan de tabvolgorde. 

Op de checkout  pag ina krijg t  de opt ie voor ‘verw ijderen ’ geen visuele 

toetsenbord  focus. 

VoiceOver: Het  m odal staat  helem aal onderaan de pag ina. En dat  m odal bevat  de 

en ige link naar ‘bestellen ’. 

Stap 11. kan ik een account aanm aken: 

VoiceOver: Er w ord t  n iet  aangegeven w at  verp lich te velden zijn  en er w ord t  geen 

feedback u itgesproken voor fou tm eld ingen. 
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Stap 12. kan ik inloggen: 

Met  m oeite, het  m odal staat  onderaan de code. 

Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven: 

VoiceOver: Er w ord t  n iet  aangegeven w at  verp lich te velden zijn  en er w ord t  geen 

feedback u itgesproken voor fou tm eld ingen 

Stap 14 . kan ik een bezorgm om ent kiezen:  

Nee, de keuzeopt ies krijgen geen toetsenbord focus en het  is ondu idelijk hoe je 

een ander bezorgm om ent  kunt  k iezen. Ook is de knop opslaan en slu iten  

u itgeschakeld  totdat  je de knop m et  DHL aanklikt . Dit  is voor alle bezoekers even 

een puzzelt je. 
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Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen: 

Toetsenbord : Kiezen voor een bank m et  iDEAL is een hele puzzel om dat  er geen 

visuele focus is voor de logo's van de banken. 
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Codekw aliteit  de Bijenkorf 

Totaal 15 van de 100 punten. 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• form uliervelden zonder gekoppelde labels; 

• form uliervelden m et  dubbel gekoppelde labels; 

• select  elem enten zonder toegankelijke naam ; 

• geneste in teract ieve elem enten; 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst ; 

• SVG elem enten zonder alternat ieve tekst . 

 
Reactie van de Bijenkorf 

De gebru ikservaring  van onze w ebsite staat  b ij ons op nr 1 en  daar zijn  w e ook al 

m eerdere m alen goed u it  review s gekom en. Uiteraard  hoort  de toegankelijkheid  

daar ook b ij en  daar m oeten w e nog  stappen m aken. Er lopen m om enteel 

versch illende in it iat ieven om  deze te verbeteren.  

De onderzoeksresu ltaten  d ie je ons hebt  toegestuurd  gaan w e m eenem en als 

input  voor de doorontw ikkeling  van onze site(s) kom ende jaren en rich t ing  2025. 

In  eerste instant ie zu llen  w e gaan kijken naar de layout  sh ift s (CLS) d ie u it  beide 

review s kw am . In  de aan loop naar 2025 b lijven w e u iteraard  de technolog ieën en 

ontw ikkelingen op d it  geb ied volgen. 
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H&M 

URL voorpagina: h t tps://w w w 2.hm .com /nl_n l/ 

Datum  van testen: 3 septem ber 2021 

Toegankelijkheid  is du idelijk m eegenom en in  de w ebsite van de H&M. Er is 

feedback b ij act ies en fou tm eld ingen voor scherm lezers. 

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• de tabvolgorde in  het  hoofdm enu is n iet  zoals de zich tbare volgorde. De 

subm enu-item s openen n iet  op  focus; 

• n iet  alle invoervelden hebben een gekoppeld  label; 

• er kan m eer aandacht  w orden besteed aan de fou tafhandeling  b ij 

form ulieren; 

• n iet  alles is naar het  Nederlands vertaald  voor scherm lezers: ‘search resu lt s’ 

in  het  kru im elpad,  ‘Divided’ b ij de filt ers; 

• aria-labels zijn  n iet  naar het  Nederlands vertaald . 

 

Problem en per stap bij H&M 

 

Stap 1: kan ik cookies accepteren, en daarna de w ebsite gebruiken: 

In  Safari krijg t  de Cookiebanner geen focus, deze staat  helem aal onderaan de 

code, m aar overlap t  de linkerkant  van het  scherm . Je m oet  m et  het  toetsenbord  

helem aal door alle links heen navigeren om  er te kom en. In  Chrom e krijg t  de 

banner w el m eteen focus. 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken: 

De tabvolgorde in  het  hoofdm enu is n iet  zoals de zich tbare volgorde. De 

subm enu-item s openen n iet  op  focus. 

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken: 

Boven het  filter aan de linkerkant  is er een skip link ‘Navigat ie overslaan ’, als je 

verder navigeert  krijg t  alleen de SALE knop focus, de rest  w ord t  overgeslagen. De 

filt eropt ies zijn  n iet  te bereiken m et  het  toetsenbord. Alleen als een filt er act ief is 

https://www2.hm.com/nl_nl/


Pag ina 75 van 112 

krijg t  het  fous. Er is geen visuele aanduid ing  w elk filt er gekozen is. 

Het  filter boven de resu ltaten  is w el te gebru iken m et  een toetsenbord . 

Stap 11. kan ik een account aanm aken: 

De opt ie ‘Markt  w ijzigen ’ is een verw arrende opt ie. W at  betekent  dat? Voor alle 

bezoekers zou dat  best  m eer u it leg  verd ienen zo m idden in  een form ulier. 

‘Nederland ’ aanklikken zorg t  voor een popup scherm  m et  ‘Je staat  op  het  punt  je 

m arkt  te w ijzigen ’. Dit  kom t  vreem d over, kun je n iet  gew oon een land kiezen? 

W at  zijn  de consequent ies? 

 
 

VoiceOver: De velden voor w oonadres hebben geen goed gekoppeld  label, 

w aardoor b ij elk invoerveld  ‘w oonadres’ w ord t  u itgesproken. Ook is het  last ig  te 

begrijpen w at  je b ij het  landnum m er en b ij ‘Markt ’ m oet  invu llen. 

Bij het  verzenden van een leeg  form ulier w ord t  u itgesproken ‘bevest ig  je 

w achtw oord’ en  krijg t  het  eerste invoerveld  voor een e-m ailadres de focus. Dit  is 

verw arrend. Foutm eld ingen staan n iet  gekoppeld  aan de invoervelden. 

Stap 12. kan ik inloggen: 

VoiceOver: Foutm eld ingen w orden n iet  goed u itgesproken. 
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Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven: 

Toetsenbord : De w ijze van verzenden lijken keuzerond jes m aar zijn  knoppen, d it  

is verw arrend b ij de bed iening . Daarnaast  is de visuele focus last ig  te zien .  

 
 

 

Codekw aliteit  H&M 

Totaal 62 van de 100 punten. 

De ernst igste fou ten d ie w ij tegenkw am en:: 

• afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst ; 

• [role='im g '] elem enten zonder alternat ieve tekst ; 

• geneste in teract ieve elem enten.  
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Reactie van H&M 

H&M is com m it ted  to accessib ilit y. That  com m itm ent  m eans H&M em braces 

gu idelines and supports assist ive technolog ies to insure the h ighest  standards.  

W e are happy and proud that  our efforts so far have led  to a h igh  d ig ital 

accessib ilit y rat ing . H&M w ants to offer fashion fans an insp iring , relevant , and 

conven ient  shopp ing  experience, both  online and offline. Therefore, w e cont inue 

to im prove the custom er experience both  in  physical stores and on line for a 

personal and w elcom ing  am biance. 

W e w ill cont inue our w ork and keep im proving  our techn ical solu t ions m aking  it  

easier for custom ers to navigate our on line and physical stores and find  their 

fash ion favourites. To create m odern  and insp iring  stores w ith  im proved service 

and assortm ent , tailored to the current  needs of our custom ers and in  line w ith  

our om ni-channel st rategy.  
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HelloFresh 

URL voorpagina: ht tps://w w w .hellofresh.n l/ 

Datum  van testen: 4  oktober 2021 

HelloFresh is een beet je vreem de eend in  de b ijt  voor d it  onderzoek, de 

funct ionaliteit  is veel beperkter. Zo ontbreekt  de zoekfunct ionaliteit  en  daardoor 

ook het  filt er en  het  k iezen van een item  b ij de zoekresu ltaten. Hierdoor scoort  de 

w ebsite relat ief iets hoger.  

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• de volgorde of het  on tbreken van de in form at ie op  het  scherm . Dit  is ook 

voor de ziende m uisgebru iker som s verw arrend. W at  is nu  gekozen, hoe 

kan ik verder; 

• b ij form ulieren ontbreekt  feedback op fou tm eld ingen voor scherm lezers 

en w orden som s de verkeerde elem enten gebru ikt , w aardoor invu llen  

last ig  is voor een toetsenbord- en  scherm lezer gebru iker; 

• op de pag ina tevredenheid  staan een e-m ailadres en postadres.  Dit  is de 

en ige m anier om  hu lp  te vragen als je b lind  bent , al is het  eigenlijk een 

klacht  ind ienen. 

 

Problem en per stap bij Hello Fresh 

Stap 6. kan ik een product bekijken: t itel, prijs, om schrijving: 

Pas b ij de tekst  ‘Besteloverzich t ’ is u it  te lezen w elke opt ies gekozen zijn  m aar het  

is ondu idelijk w anneer je het  t ype box kunt  u it k iezen. 

VoiceOver: Er is geen versch il in  voorlezen van de prijs en  de kort ingsprijs. 

https://www.hellofresh.nl/
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Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal: 

Pas b ij de tekst  ‘Besteloverzich t ’ is u it  te lezen w elke opt ies zijn  gekozen. Heel 

verw arrend is dat  je de soort  box kunt  k iezen, m aar dat  je pas ziet  dat  je voor 

vegetarisch  hebt  gekozen  b ij het  besteloverzich t . Dit  is onverw acht  en  m akkelijk 

te m issen voor alle gebru ikers. 

Toetsenbord : De opt ies om  het  aantal personen en het  aantal m aalt ijden per 

w eek te kiezen zijn  knoppen. Je zou h ier keuzerond jes verw achten. Maar er is w el 

een keuze te m aken m et  het  toetsenbord . 

Voiceover: De opt ies om  het  aantal personen en het  aantal m aalt ijden per w eek 

te kiezen zijn  knoppen en d ie geven geen in form at ie over w elke opt ie gekozen is. 

Pas b ij de tekst  ‘Besteloverzich t ’ is u it  te lezen w elke opt ies er zijn  gekozen.  
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Stap 11. kan ik een account aanm aken: 

VoiceOver:  Geen feedback voor scherm lezers b ij fou tm eld ingen. Geen goede 

labels b ij het  selecteren van telefoon, bezorgm om ent  en  aanw ijzingen voor de 

bezorger.  

Stap 12. kan ik inloggen: 

VoiceOver: Geen feedback voor scherm lezers b ij fou tm eld ingen.  

Stap 14 . kan ik een bezorgm om ent kiezen: 

VoiceOver:  Met  m oeite, Geen feedback voor scherm lezers b ij fou tm eld ingen. 

Geen goede labels b ij het  selecteren van telefoon, bezorgm om ent  en  

aanw ijzingen voor de bezorger 

 
 

Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen 

Toetsenbord : m et  m oeite, het  is last ig  te zien  hoe te kiezen, geen visuele focus en 

com binat ie keuzerond jes en u it k lap  in form at ie. Bovend ien zijn  de knoppen d ie 

eru it  zien  als keuzerond jes lich tg rijs, w aardoor het  lijk t  dat  ze n iet  te selecteren 

zijn . 

VoiceOver: Dezelfde m oeilijkheden als b ij toetsenbord. Bovend ien is de keuze 

voor een bank last ig  te begrijpen om dat  de sem ant iek van de code n iet  k lop t . 

Dit  zou een select  m et  op t ies m oeten zijn  of keuzerond jes, m aar geen link. 
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Stap 18. kan ik om  hulp vragen: 

VoiceOver: Chatbox w erkt  w el m et  toetsenbord , er is alleen geen aud io feedback 

voor screenreaders. 

Eigen lijk kun je alleen klagen. Op de pag ina ‘tevredenheid ’ staan een e-m ail- en  

postadres.  Dit  is de en ige m anier om  om  hu lp  te vragen, al is het  eigen lijk een 

klacht  ind ienen.  
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Codekw aliteit  HelloFresh 

Totaal 32 van de 100 punten. 

• De ernst igste fou ten d ie w ij tegenkw am en: 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• select  elem enten zonder toegankelijke naam ; 

• ARIA inst ruct ies zonder toegankelijke naam ; 

• ARIA form uliervelden zonder toegankelijke naam ; 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst .  
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MediaMarkt 

URL voorpagina: ht tps://w w w .m ediam arkt .n l/ 

Datum  van testen:  5 oktober 2021 

De w ebshop van de MediaMarkt  kan een g rote verbeterslag  gebru iken. De 

bestelflow  is heel last ig  te begrijpen en u it  te voeren als je n iet  kunt  zien . Het  is 

theoret isch  m ogelijk om  te bestellen  als je b lind  bent , m aar het  vereist  een 

ongelofelijke vasthoudendheid  en begrip  over hoe de betaling  is opgezet  in  de 

code. 

De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• onverw achte tabvolgorde voor het  toetsenbord ; 

• geen goede fou tafhandeling  of feedback b ij form ulieren; 

• ontbreken van toegankelijke nam en voor belangrijke knoppen zoals het  

w inkelw agent je. 

Problem en per stap bij de MediaMarkt 

Stap 1. kan ik cookies accepteren, en daarna de w ebsite gebruiken: 

Het  m odal krijg t  geen toetsenbord focus. Het  is te bereiken door de gehele site 

door te tabben. In  het  m odal krijgen de knoppen ‘Hu id ige instelling  opslaan ’ en  

‘Alles Accepteren’ geen visuele focus. 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken: 

Toetsenbord : De tabvolgorde is onverw acht . Eerst  krijg t  het  service m enu focus, 

daarna het  logo, de zoekfunct ie, in loggen in het  w inkelm and je, daarna pas de 

link ‘Kies categorie’.  

Om dat  alleen het  service m enu een visuele focus heeft  is het  last ig  u it  te vinden 

w aar je bent .  

VoiceOver: Het  w inkelm and je en de zoekknop en het  u it k lap  V-t je b ij zoek w inkel 

hebben geen toegankelijke naam , alleen een icoon.  

https://www.mediamarkt.nl/
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Stap 3. kan ik de zoekfunctie op de voorpagina gebruiken: 

Al krijg t  het  zoek icoont je geen visuele focus, b lijkbaar is het  op  ‘return ’ drukken 

het  starten  van de zoekact ie. 

 Ook w ord t  het  zoek-icoont je n iet  goed voorgelezen. 

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken: 

Om  het  filt er te bereiken m oet  je eerst  alle resu ltaten  doortabben. Last ig  is dat  de 

focus n iet  op  het  filter b lijft , om  m eerdere d ingen aan te klikken m oet  steeds 

w eer de gehele pag ina doorgetabt  w orden. 

Voice Over: Er is geen kop je naar filter, dat  is jam m er. Hierdoor is het  last ig  

on tdekken en navigeren. De keuzevakjes staan in  een fieldset , helaas ontbreekt  

de legend, d ie is vervangen door een link. De select  ‘Sorteren op’ heeft  geen label. 

Stap 5. kan ik een item  kiezen uit  de zoekresultaten: 

De volgorde van de in form at ie b ij een product  is verw arrend. Eerst  w ord t  de 

afbeeld ing  voorgelezen, dan de prijs en  daarna de t itel (het  kop je). Voor een 

scherm lezer gebruiker is het  m oeilijk  om  te ontdekken w at  b ij elkaar hoort , 

om dat  m en verw acht  dat  w at  onder een kop je w ord t  voorgelezen b ij dat  kop je 

hoort . Nu is dat  ondu idelijk en  kan tot  een verkeerde keuze leiden.  
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Stap 6. kan ik een product bekijken: t itel, prijs, om schrijving: 

De prijs w ord t  cijfer per cijfer voorgelezen. Dit  kom t  om dat  de code voor het  

bedrag  cijfer per per cijfer is opgem aakt  (in  een aparte span). Zo is het  ondu idelijk 

dat  het  de prijs is, m ede om dat  een valu tateken ontbreekt . 

Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal: 

Het  is onm ogelijk om  m et  het  toetsenbord  een andere kleur te k iezen, de code is 

h iervoor n iet  ju ist  opgem aakt . Ook de toolt ips w erken n iet  m et  een toetsenbord . 

Stap 9. kan ik het w inkelw agentje openen en uitlezen w at ik heb besteld: 

VoiceOver: De knop ‘w inkelw agent je’ heeft  geen toegankelijke naam  in  het  

m enu, m aar via de pop-up na het  d rukken op de bestelknop kun je w el naar het  

w inkelw agent je. Dus alleen in  de bestelflow  is het  w inkelw agent je te bereiken. 

Het  logo in  het  w inkelw agent je heeft  geen alternat ieve tekst  dus de link naar de 

voorpag ina w ord t  n iet  goed voorgelezen. 

Stap 11. kan ik een account aanm aken: 

Toetsenbord : De toestenbord  volgorde is n iet  van boven naar beneden, eerst  

krijgen de item s in  de card  focus, dan gaat  de focus naar beneden naar de 

‘verder’ knop. Hierb ij w ord t  het  form ulier m et  de persoon lijke gegevens 

overgeslagen. Daarna krijg t  het  form ulier de focus. Dit  is ext ra last ig  om dat  n iet  

alle elem enten de visuele focus krijgen. 
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Na het  invu llen  van het  form ulier w ord t  de ‘verder’ knop overgeslagen. Dus m oet  

de bezoeker w eer naar boven om  deze te kiezen. 

VoiceOver: Dezelfde prob lem en als b ij toetsenbord. 

Ext ra: De labels b ij het  adres w orden n iet  goed voorgelezen. 

Het  telefoonnum m er w ord t  voorgelezen als ‘Voornaam ’ 

Stap 12. kan ik inloggen: 

VoiceOver: Met  m oeite, fou tm eld ingen w orden n iet  voorgelezen b ij de 

invoervelden. 

De tekst  ‘ik ga akkoord  m et  het  p rivacy statem ent ’ staat  in  de code tussen het  

‘in loggen ’ form ulier, terw ijl het  visueel b ij het  ‘bestellen  zonder account ’ staat . Dit  

is verw arrend om dat  de in fo in  het  in log form ulier nergens gekozen kan w orden. 

Het  staat  in  de code b ij het  verkeerde form ulier. 

Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven: 

Het  is m ogelijk om  het  bezorgadres te w ijzigen, al is het  last ig  verder te gaan 

om dat  de ‘verder’ zo on log isch in  de tabvolgorde staat . 

Stap 14 . kan ik een bezorgm om ent kiezen: 

Het  is n iet  m ogelijk te k iezen tussen bezorgen, bezorgen op afspraak of ophalen 

in  de w inkel. Deze keuzes zijn  n iet  m et  het  toetsenbord  te bereiken. Om dat  

‘bezorgen ’ het  al vooraf ingevulde antw oord  is kan m en w el verder. 
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Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen: 

Toetsenbord : Als je de betaalm ethode n iet  goed kiest  is er geen feedback over 

w at  je nog  m oet  invu llen  (k ies bank b ijvoorbeeld  b ij iDEAL). De knop ‘verder’ 

w erkt  dan n iet . Dit  is ook een een prob leem  voor ziende m uis gebru ikers. 

VoiceOver: De keuzerond jes voor het  k iezen van de betaalw ijze hebben geen 

labels. Als je de tekst  naast  het  keuzerond je leest  heeft  de afbeeld ing  van het  logo 

geen alternat ieve tekst , gelukkig  staat  in  tekst  de naam  van de betaalw ijze 

ernaast . 

Het  keuzerond je w ord t  gebru ikt  als u it k lap voor ext ra keuzes. De keuze voor de 

betaalw ijze staat  in  een tabel. Dit  is een ext ra com plicat ie om dat  navigeren in  een 

tabel anders gaat .  

Al m et  al is d it  verschrikkelijk com plex om  in  te vu llen. 

Stap 18. kan ik om  hulp vragen: 

Er is een telefoonnum m er dat  alleen via de zoekfunct ie te vinden is. Hierdoor is 

het  m ogelijk contact  op  te nem en als je kunt  horen. 

Contact form ulier: Het  is het  m ogelijk hu lp  te vragen via  een contact form ulier.  

Het  is h ier verp lich t  een vest ig ing  of ordernum m er te kiezen, w at  on log isch is als 

je m oeite hebt  om  een bestelling  on line te doen. 

De fou tafhandeling  is last ig , er is alleen een w aarschuw ing  als je het  

ordernum m er n iet  hebt  ingevuld . Anders reageert  de ‘verstuur’ knop n iet .  

Voor de select ie van de categorie is een alternat ieve const ruct ie gem aakt , alleen 

hoorbaar voor scherm lezers. Dit  is gedaan om dat  het  design  van de select  

knoppen deze onbru ikbaar m aakt  voor scherm lezers. Dit  is m oeilijk  en  

onverw acht  gedrag .   
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Codekw aliteit  MediaMarkt 

Totaal 3 van de 100 punten. 

De ernst igste fou ten d ie w ij tegenkw am en: 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst ; 

• links zonder toegankelijke naam ; 

• geneste in teract ieve elem enten; 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• form uliervelden zonder gekoppelde labels; 

• form uliervelden m et  dubbel gekoppelde labels; 

• fram es zonder toegankelijke naam ; 

• select  elem enten zonder toegankelijke naam . 

 

Reactie MediaMarkt 

 
Herkennen jullie je in deze beoordeling? 

W ij zijn  ons bew ust  van het  feit  dat  er verbeterm ogelijkheden liggen voor onze 

w ebsite op  het  geb ied van toegankelijkheid  voor m ensen m et  een (visuele) 

beperking , m aar w ij zu llen  deze beoordeling  m eenem en in  onze eigen lokale 

ontw ikkelingen en in  d ie van ons hoofdkantoor in  Du itsland. Het  n ieuw e w eb 

p lat form  w aar w ij in  m aart  ’22 op over gaan, zal deze toegankelijkheid  b ij 

overgang  d irect  verbeteren. 

W at is jullie visie w at betreft  toegankelijkheid? 

W ij w illen  benadrukken dat  w ij iedere consum ent /bezoeker aan onze w ebsite 

een pret t ige gebru ikservaring  b ieden. Dit  betekent  dat  w ij van m ening  zijn  dat  

onze w ebsite voor een ieder goed toegankelijk m oet  zijn . 

Staan er verbeteringen op de planning? Zo ja, w at zijn die en w anneer? Zo 

nee, w aarom  niet? 

Zoals aangegeven zal het  n ieuw e w eb p lat form  per m aart  ’22 al verbetering  

b ieden. Daarnaast  hebben w ij een ded icated team  op ons Duitse hoofdkantoor 

w at  zich  enkel bezighoudt  m et  de toegankelijkheid  van onze (n ieuw e) w ebsite. 

Zij zijn  op  d it  m om ent  een toegankelijkheidsonderzoek aan het  doen in  Du itsland 
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en zijn  o.b .v. d it  onderzoek een eigen stylegu ide aan het  opstellen  d ie op alle 

MediaMarkt  w ebsites zu llen  w orden toegepast . 

Denken jullie de toegankelijkheid op orde te hebben w anneer de nieuw e 

regelgeving ingaat in 2025? 

W ij kunnen garanderen dat  onze w ebsite voldoet  aan de door de n ieuw e 

regelgeving  gestelde toegankelijkheidseisen per 2025.  
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De Hem a 

 

URL voorpagina: h t tps://w w w .hem a.n l/ 

Datum  van testen:  18-19 oktober 2021 

 
Er is b ij de w ebsite van de Hem a geen reken ing  gehouden m et  toegankelijkheid .  

Om dat  alle focusab le elem enten geen visuele focus krijgen is de site voor 

toetsenbord  gebru ikers volkom en onbru ikbaar. De gehele site krijg t  h ierdoor een 

score van ‘nee, je kunt  n iet  m et  toetsenbord bestellen ’. De rest  van de 

funct ionaliteit  is beoordeeld  alsof er visuele focus is. 

Om  de site toch te kunnen testen gebruiken w e de addon Focus finder in  FireFox. 

Een p luspunt : de chatbox is goed toegankelijk m et  een toetsenbord  en 

scherm lezer. 

• De g rootste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• het  on tbreken van een visuele focus b ij de gehele w ebsite; 

• kleurcont rast : het  lichtb lauw , oran je en geel en  lich tg rijs zijn  te lich t  om  te 

gebru iken voor tekst ; 

• gebrek aan kenn is over hoe te navigeren m et  een toetsenbord  en hoe 

HTML m oet  w orden toegepast  in  form ulieren.  

keuzerond jes en keuzevakjes zijn  onbereikbaar m et  het  een toetsenbord  

w aardoor bestellen  n iet  m ogelijk is. Dit  is heel m akkelijk te verhelpen in  de code.

https://www.hema.nl/
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Problem en per stap bij de Hem a 

 

Stap 1: kan ik cookies accepteren, en daarna de w ebsite gebruiken: 

Het  m odal m et  de cookiebanner krijg t  geen toetsenbord focus en staat  onderaan 

de pag ina in  de code. De item s in  het  m odal hebben geen visuele focus, dus het  

is heel last ig  u it  te vinden w anneer je op  accepteren m oet  drukken.  

VoiceOver: Het  m odal is te bereiken via doortabben en via de knoppen lijst  w ant  

er is een H2 kop je Cookiestatem ent . 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken: 

De select  knop voor de categorieën w erkt  alleen m et  een m uis. Last ig  is dat  de 

keuzes in  het  zoekveld  open b lijven staan nadat  je er doorheen bent  getabt . 

VoiceOver: Met  m oeite. Som m ige knoppen hebben geen naam , zoals de 

zoekknop; de link naar favorieten  en het  w inkelw agent je verm eld t  alleen de prijs 

in  de linklijst . De select  knop voor de categorieën is ook n iet  te gebru iken. 

Het  w inkelm and je in  het  hoofdm enu heeft  geen toegankelijke naam , alleen een 

t it le at t ribuut  ‘bekijk je w inkelm and je’. Voorgelezen w ord t  nu  in  de linklijst : 1 4. 

Hierb ij is 1 het  aantal en  4 de prijs. 

De tekst   ‘bekijk je w inkelm and je’ staat  n iet  in  de linklijst  m aar w ord t  alleen 

voorgelezen als de link focus krijg t . 
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Stap 3. kan ik de zoekfunctie op de voorpagina gebruiken: 

‘Suggest ies’ in  de zoekfunct ie k lap t  n iet  d ich t  na verlaten  focus, w aardoor de 

filt ers eronder onzich tbaar b lijven.  

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken: 

De categorieën zijn  links, dat  is verw acht  gedrag . Echter, de filt ers boven de 

producten zijn  opgem aakt  als keuzevakjes, m aar het  b lijken links te zijn . Dit  is 

onverw acht  om dat  deze tw ee versch illend bed iend w orden m et  een toetsenbord . 

Elke select ie breng t  w eer een verversing  van de pag ina, w at  het  selecteren van 

m eerdere keuzes last ig  en  bew erkelijk m aakt . 

De keuze van de prijsrange is niet in te vullen m et een toetsenbord, ook de 

slider w erkt niet . 

De keuzerond jes b ij ‘voorraad ’ zijn  in  de HTML n iet  goed opgezet  en  daardoor 

n iet  aan te passen m et  een toetsenbord . 

De opt ie ‘sorteer op’ is n iet  te te gebru iken op toetsenbord focus. 

Stap 5. kan ik een item  kiezen uit  de zoekresultaten: 

Je kunt  een item  selecteren. Al zijn  er veel onzich tbare tabstops. De ext ra 

in form at ie d ie de m uis gebruiker krijg t  als zij ‘hovert ’ over de m aten kom t  n iet  

tevoorsch ijn  op  toetsenbord focus.  
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VoiceOver: De prijs w ord t  in  stukjes voorgelezen. Dit  m aakt  het  m oeilijker een 

keuze te m aken. De ext ra in form at ie voor m uis gebru ikers ontbreekt  h ier ook.  

Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal: 

De m aat  keuzes zijn  links, terw ijl ze er n iet  zo u it zien. 

Het  aantal is heel last ig  w ijzigen m et  een toetsenbord . De link reageert  t raag  en 

de keuze is m oeilijk  te zien. 

VoiceOver: Het  is onm ogelijk m et  VoiceOver het  aantal aan te passen om dat  h ier 

n iet  het  ju iste HTML elem ent  w ord t  gebru ikt  en  er geen aud it ieve feedback is 

over w at  je aan het  doen bent . 
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Stap 9. kan ik het w inkelw agentje openen en uitlezen w at ik heb besteld: 

Na het  d rukken op de knop ‘In  w inkelm and je’ in  het  hoofdm enu opent  een 

m odal aan de zijkant  om  d irect  naar bestellen  te gaan. Dit  m odal krijg t  geen 

toetsenbord focus. Het  is te bereiken door over de pag ina heen te navigeren en 

vanaf boven w eer opn ieuw  te beg innen. Hier kom t  de focus op de bestelknop. 

Het  venster is n iet  te slu iten  m et  het  toetsenbord .  

De knop ‘verw ijder’ krijg t  geen toetsenbord focus. Na het  aanpassen van de m aat  

en  het  aantal laadt  de pag ina opn ieuw , zodat  de gebruiker w eer van bovenaf aan 

m oet  gaan navigeren m et  het  toetsenbord . De knop om  een kort ingscode in  te 

voeren krijg t  geen toetsenbord focus. De toolt ips b ij de bezorgopt ies krijgen geen 

toetsenbord focus en kunnen n iet  w orden u itgelezen. 

 
 

VoiceOver: Het  w inkelm and je in  het  hoofdm enu heeft  geen toegankelijke naam , 

alleen een t it le at t ribuut  ‘bekijk je w inkelm and je’. Voorgelezen w ord t  nu : 1 4  

bekijk je w inkelm and je . 1 is het  aantal, 4  is de prijs. 

De tekst   ‘bekijk je w inkelm and je’ staat  n iet  in  de linklijst  m aar w ord t  alleen 

voorgelezen als de link toetsenbord focus krijg t . 
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Na het  d rukken op de knop ‘in  w inkelm and je’  en  in  het  hoofdm enu opent  een 

m odal aan de zijkant  om  d irect  naar bestellen  te gaan.  

Na drukken op de knop ‘In  w inkelm and je’  is het  last ig  om  te ontdekken of er w at  

gebeurd . Het  m odal krijg t  toetsenbord focus en heeft  ook geen echt  kop je. Het  is 

voor een scherm lezer gebru iker heel last ig  om  b innen de bestelflow  te 

ontdekken hoe te bestellen . Dit  kan alleen door in  de linklijst  de link ‘Bestellen ’ te 

vinden. Je m oet  dan w el w eten naar w elk w oord  je m oet  zoeken. 

Op elke pag ina w ord t  de inhoud van het  w inkelw agent je u itgelezen, ook al is 

deze n iet  te zien. Dit  is verw arrend b ij het  navigeren en begrijpen van de inhoud 

van de pag ina. 

Bij het  d rukken op de link in  het  m enu opent  het  venster ook en krijg t  het  

gelukkig  m eteen de focus. Dan is het  te doen om  naar de knop ‘bestellen ’ te gaan 

en d ie te k iezen. 

Stap 11. kan ik een account aanm aken: 

Nee, zie b ij het  ingeven van het  bezorgadres. 

Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven: 

Toetsenbord : De keuze voor afhalen en bezorgen is onbereikbaar voor een 

toetsenbord . Ook de keuzes voor aanhef, land en keuze n ieuw sbrief of ander 

factuuradres krijgen geen toetsenbord focus. 
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Om dat  ‘hoe w il je aangesproken w orden?’ een verp lich t  veld  is, is d it  een b locker 

om  te bestellen. Een toetsenbord  gebruiker kan geen bezorgadres ingeven. 

Er staat  nergens aangegeven w elke velden verp lich t  zijn . 

VoiceOver: Dezelfde prob lem en als toetsenbord , p lus: er is geen feedback over 

w elke velden verp licht  zijn  of n iet  goed ingevoerd  zijn . 

Stap 14 . kan ik een bezorgm om ent kiezen: 

VoiceOver: Nee, de opt ie om  de bezorgdatum  te selecteren geeft  geen feedback 

over w at  in  te vu llen  en w at  is gekozen. 

Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen: 

Nee, de keuzerond jes om  een betalingsw ijze te kiezen krijgen geen 

toetsenbord focus.  
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Stap 18. kan ik om  hulp vragen: 

Ja, via telefoon en ook de chatbox is goed toegankelijk. 

De afbeeld ingen onder het  kop je ‘W aar ben je naar op  zoek’ hebben echter geen 

alternat ieve tekst  dus als linktekst  w ord t  de naam  van het  p laat je voorgelezen.  

De vraag-en antw oord  accordeons op de pag ina's en  subpag ina's van de 

klan tenservice zijn  ontoegankelijk. Ze zijn  n iet  te openen m et  een toetsenbord .  
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Codekw aliteit  Hem a 

Totaal 48 van de 100 punten. 

De ernst igste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• links zonder toegankelijke naam ; 

• form uliervelden zonder gekoppelde labels; 

• afbeeld ingen zonder alternat ieve tekst . 

 

Reactie van de Hem a 

 
De afgelopen jaren zijn  voor HEMA u itdagend gew eest . Daarom  is er m inder 

geïnvesteerd  dan w e hadden gew ild  in  de onze w ebshop en dat  zien  w e helaas 

nog  steeds terug . Met  n ieuw e eigenaren, een n ieuw e d irect ie en  een 

kraakheldere st rateg ie is de toegankelijkheid  van hem a.n l een prioriteit . 

Inm iddels is een g rote inhaalslag  ingezet , m et  als doel om  in  2025 volled ig  te 

kunnen voldoen aan de n ieuw e regelgeving .  

Inclusiviteit  is een belangrijk them a voor HEMA. W ij zeggen elke dag  dat  HEMA 

voor iedereen is en  dat  w illen  w e op alle vlakken w aar m aken. Daarom  nem en w e 

ju llie rapport  heel serieus. Het  laat  ons zien  w aar w e te kort  sch ieten en dat  is 

w aardevol als je jezelf w ilt  verbeteren.   
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IKEA 

URL voorpagina: h t tps://w w w .ikea.com /nl/n l/ 

Datum  van testen: 19-22 oktober 2021 

Er is du idelijk aandacht  besteed aan toegankelijkheid , m aar zonder echt  goed te 

testen. Op cruciale m om enten w erkt  de site gew oon n iet  goed. Ook zijn  de 

const ruct ies m et  popup- en  u it schu ifvensters zo com plex, dat  het  m oeilijk  te 

begrijpen is als je n iet  ziet  w at  er gebeurd  op het  scherm .  

Blockers zijn  het  aanm aken van een account  en  het  k iezen van een betaalw ijze. 

De ernst igste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• het  account  aanm aken is enorm  ingew ikkeld , ook voor de ziende 

m uisgebru iker; 

• veel popup- en  u it schu ifvensters staan aan het  einde van de code, 

w aardoor de toestenbord  gebru iker veel t ijd  kw ijt  is om  daar te kom en; 

• de opt ies in  het  filt er w erken onverw acht  en  het  is alleen m ogelijk een 
opt ie te slu iten  m et  de Escape toets. 

https://www.ikea.com/nl/nl/
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Problem en per stap bij IKEA 

 

Stap 2. kan ik het hoofdm enu gebruiken: 

De drie links boven in  naar bezorg ing , bestellen  en ophalen en de klan tenservice 

krijgen geen visuele focus. Het  responsive ‘ham burger’ m enu w erkt  goed, alleen 

slu it  het  n iet  als je u it  het  m enu tab t . Het  zou beter zijn  als je b innen het  

subm enu w eer naar de terugknop tab t  aan het  einde. Dat  gaat  w el goed b ij de 

opt ie ‘Zoek m et  behu lp  van een foto’. 

Het  m odal voor in loggen krijg t  geen toetsenbord focus en staat  helem aal aan het  

einde van de code. 

VoiceOver: Je kunt  m et  de ‘Terug ’ knop het  m enu w el slu iten , m aar als je het  

scherm  n iet  kunt  zien is d ie knop w aarsch ijn lijk  m oeilijk  te on tdekken. 

 
 

Stap 4 . kan ik het filter bij de zoekresultaten gebruiken: 

Toetsenbord :  Last ig , het  is een puzzelt je. Het  slu iten  van de dropdow ns kan 

alleen m et  de escape toets, w at  onverw acht  is. 

‘Sorteren op ’- op t ies zijn  keuzerond jes, je kunt  m et  de p ijlt jes een keuze m aken, 

m aar dan kun je er via een tab  n iet  u it .  
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‘Kleur’, de opt ies lijken keuzerond jes m aar zijn  knoppen, dus m et  en ter of 

spat iebalk te act iveren in  p laats van m et  de p ijlt jes.  

‘Categorie’ opent  een ext ra m odal m et  subcategorieën, het  is even zoeken hoe 

dat  w erkt . 

‘Best  beoordeeld ’ zijn  w eer keuzevakjes, d ie goed w erken. 

VoiceOver: Het  kop je ‘filt er search resu lt s’ is n iet  in  net  Nederlands vertaald. Maar 

heel fijn  dat  deze er is. 

Bij elke bew erking  w ord t  steeds u itgesproken w at  de zoekresu ltaten  zijn . 

Dit  is heel veel in form at ie, alleen het  aantal zoekresu ltaten  zou fijner gew eest  zijn . 

Door de aud it ieve overload is het  last ig  navigeren. Ook is de const ruct ie van een 

categorie kiezen alleen du idelijk als je kunt  zien. 

Stap 7. kan ik opties w ijzigen/ ingeven: kleur, m aat, aantal: 

VoiceOver: De keuze select  voor het  aantal heeft  geen label (ook visueel n iet ) 

Voor de rest  w ord t  alles goed voorgelezen 

Stap 8. kan ik een artikel in het w inkelw agentje stoppen: 

VoiceOver: Het  kan als je de leesvolgorde volg t . Maar er zijn  veel links m et  

dezelfde naam , w aardoor deze m et  VoiceOver n iet , buiten  ind ividuele context , te 

begrijpen zijn . Zoals ‘Voeg  toe aan w inkelw agen ’ en  ‘Bew aar op 

boodschappenlijst je’. Je kunt  aan de knop n iet  aflezen w at  je in  het  

w inkelw agent je stop t . 
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Stap 11. kan ik een account aanm aken: 

Bestellen  m et  een account  hoeft  n iet , m aar w e m aken er één aan om  de 

vergelijk ing  goed te kunnen m aken. 

Toetsenbord :  Op deze pag ina is er geen visuele focus. 

Je navigeert  eerst  door het  in log form ulier (inclusief fou tm eld ingen) om  b ij de link 

voor het  aanm aken van het  account  te kom en. Het  is tellen  w anneer d ie link 

toetsenbord focus krijg t . 

Het  keuzerond je voor de keuze voor IKEA fam ily en  het  land zijn  n iet  te bereiken 

m et  toetsenbord. De gebru iker is dus ‘verp lich t ’ lid  te w orden. 

Het  invu llen  van de landcode b ij het  m ob iele telefoonnum m er kan n iet  m et  het  

toetsenbord . 
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‘Voorkeursw inkel’ staat  als n iet  verp lich t , m aar verh indert  w el het  versturen. Ook 

heeft  d it  veld  een ondu idelijke fou tm eld ing . 

 
 

Alleen bezoekers u it  Nederland d ie IKEA fam ily lid  w illen  w orden kunnen een 

account  aanm aken. 

Eenm aal op  het  m odal voor het  invoeren staat  de keyboard  focus vast , je kunt  

alleen het  venster verlaten  m et  de Escape toets. Het  venster is dan gesloten. Als 

je de verificat iecode w ilt  invoeren d ie per e-m ail is gekom en, is het  venster dus 

w eg  en je zu lt  w eer op  de knop verificat iecode m oeten drukken. Er w ord t  dan 

w eer een  n ieuw e code verzonden. Al m et  al een heel onoverzich telijke klus voor 

een toetsenbord  gebru iker. En je hebt  m aar 5 m inuten voordat  de verificat iecode 

verloopt . Bij het  invoeren van een fou te code kom t  de fou tm eld ing : error: OPE 

exp ired . 

Dit  alles vereist  zoveel u it zoekw erk dat  d it  voor een gem iddelde gebru iker 

b ijzonder m oeilijk  is. 

VoiceOver: Het  is n iet  echt  du idelijk of je op  een form ulier ben om  een account  

aan te m aken of om  in  te loggen.  

De opt ie om  een account  aan te m aken staat  helem aal onderaan de pag ina en is 

een knop: ‘Ik koop voor m ijn  hu is’. Dat  had du idelijker van st ructuur kunnen zijn . 

De velden om  de code in  te voeren d ie b ij de e-m ail zijn  opgegeven hebben geen 

goed label:   



Pag ina 105 van 112 

 
 

De m anier om  een verificat iecode in  te voeren is n iet  te begrijpen of u it  te voeren 

zonder hu lp . Dit  alles vereist  zoveel u it zoekw erk dat  d it  voor een scherm lezer 

b ijzonder m oeilijk  is om  d it  zelfstand ig  u it  te voeren. 

Stap 12. kan ik inloggen: 

Toetsenbord :  Via het  hoofdm enu. Het  m odal krijg t  geen toetsenbord focus en 

staat  helem aal onderaan in  de code.  

VoiceOver: Er staat  gelukkig  een link in  de footer m et  ‘Log  in ’. Verder hetzelfde 

verhaal als b ij toestenbord . Al is het  veel last iger te on tdekken hoe b ij het  in log -

m odal te kom en. 

Stap 13. kan ik een bezorgadres ingeven: 

Toetsenbord :  ja, m aar alleen in  Nederland (zie account  aanm aken). 

Hoe de postcode te w ijzigen m et  het  toetsenbord  is onduidelijk. Maar w e gaan u it  

van het  eigen huisadres. 

VoiceOver: Nergens w ord t  aangegeven of een veld  verp lich t  is. De labels b ij de 

adresgegevens zijn  n iet  vertaald . Je hoort  nu  b ijvoorbeeld: ‘address_firstnam e’ in  

p laats van ‘Voornaam ’. 
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De knop ‘bew erken ’ slaat  op  de postcode bew erken, dat  is n iet  du idelijk. 

Er is geen feedback over fou tm eld ingen. 

 

 
 

Stap 14 . kan ik een bezorgm om ent kiezen: 

VoiceOver: ja, al w ord t  er n iet  goed voorgelezen hoe het  gekozen m om ent  ook 

echt  te k iezen. De knop zeg t  alleen de datum  en de t ijd  m aar n iet  de act ie: ‘k ies 

d it  bestelm om ent ’.  

Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen: 

Toetsenbord : Nee, de keuzerond jes voor de betaalw ijze krijgen geen 

toetsenbord focus. Er staat  tab index=-1 in  de code, w at  toetsenbord focus 

verh inderd. Dit  is een b locker om  verder te bestellen. 
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Stap 18. kan ik om  hulp vragen: 

De chatbox krijg t  geen toetsenbord focus. Het  telefoonnum m er is m oeilijk  

vindbaar. 

 

Codekw aliteit  IKEA 

Totaal 63 van de 100 punten. 

De ernst igste fou ten d ie w ij tegenkw am en: 

• select  elem enten zonder toegankelijke naam ; 

• links zonder toegankelijke naam ; 

• knoppen zonder toegankelijke naam . 

 

Reactie van IKEA 

Bij IKEA geloven w e sterk in  inclusiviteit , d iversiteit  en  gelijkheid . Iedereen is 

w elkom . Dit  geld t  voor zow el onze klan ten als onze m edew erkers. Het  

u itgangspunt  is een d iverse en inclusieve w erkp lek d ie de m aatschapp ij 

w eersp iegelt  én  een inclusieve w erk- en  w inkelom geving  w aarborgen w aar 

iedereen zich  w elkom , geaccepteerd  en gerespecteerd  voelt . In  onze w inkels 

besteden w e h ier aandacht  aan, m aar de w ebsite is net  zo belangrijk. Ju llie 

onderzoek naar de toegankelijkheid  van w ebw inkels en  de b ijbehorende 

resultaten  vinden w e dan ook zeker w aardevol. 

Naar aan leid ing  van de n ieuw e Europese rich t lijnen staat  d it  onderw erp  op 

w ereldw ijd  n iveau al b ij IKEA op de agenda en w e ondersteunen de gep lande 

w etgeving. In  Nederland gaan w e naar aan leid ing  van de resu ltaten  van ju llie 

onderzoek kijken w aar lokaal de m ogelijkheden liggen om  de toegankelijkheid  te 

verbeteren. Ind ien  zaken op landelijk n iveau n iet  verbeterd  kunnen w orden, 

b ijvoorbeeld  vanw ege techn ische beperkingen, gaan w e g raag  in gesprek m et  

onze g lobal collega’s om  de m ogelijkheden te bespreken. Dit  onderzoek gaan w e 

ook delen m et  onze g lobal collega’s.    
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Apple 

 

URL voorpagina: h t tps://w w w .app le.com /nl/ 

Datum  van testen: 25 oktober 2021 

Online bestellen  b ij App le.n l is het  m eest  toegankelijk van de 15 onderzochte 

w ebw inkels. 

Alles w erkt  m et  het  toetsenbord  en scherm lezers krijgen m eestal voldoende 

in form at ie, er is nagedacht  over de gebru iksvriendelijkheid. Er zijn  nog  w el een 

paar aandachtspunten. 

De ernst igste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• de veelgebru ikte kleur lich tg rijs: (#888888) heeft  een te laag  kleurcont rast  

voor tekst ; 

• op de zoekresultaten  zijn  de links naar de producten onduidelijk; 

• en ook h ier : de com binat ie tussen keuzerond jes en u it k lap funct ies voor de 

betaalm ethode is n iet  ideaal voor gebru ikers d ie het  scherm  niet  kunnen 

zien; 

• bug  b ij het  k iezen van de betaalw ijze: als je factuuradres aan- of u it vinkt  

w ord t  de select ie van de bank voor iDEAL ongedaan gem aakt . 

 
  

https://www.apple.com/nl/
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Problem en per stap bij Apple 

 

Stap 5: Kan ik een item  uitkiezen uit  de zoekresultaten 

VoiceOver: In  de Ontdek-view  staat  er geen echte link op de t itel van de 

zoekresu ltaten. W el op  de u itgeschreven URL. Dit  kan voor scherm lezer 

gebru ikers nogal een heel verhaal zijn  om  aan te horen. spreek d it  b ijvoorbeeld  

eens u it : h t tps://w w w .app le.com /n l/new sroom /2021/10/in t roducing -m 1-pro-and-

m 1-m ax-the-m ost -pow erfu l-ch ips-app le-has-ever-bu ilt /. 

Alleen u it  de context  is op  te m aken w aar de link naartoe gaat . 

 
 

Stap 16. kan ik een w ijze van betalen kiezen: 

De com binat ie tussen keuzerond jes en u it k lap funct ies voor de betaalm ethode is 

n iet  ideaal voor gebruikers d ie het  scherm  n iet  kunnen zien . 

https://www.apple.com/nl/newsroom/2021/10/introducing-m1-pro-and-m1-max-the-most-powerful-chips-apple-has-ever-built/
https://www.apple.com/nl/newsroom/2021/10/introducing-m1-pro-and-m1-max-the-most-powerful-chips-apple-has-ever-built/
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Codekw aliteit  Apple 

Totaal 64 van de 100 punten. 

De ernst igste prob lem en d ie w ij tegenkw am en: 

• onvoldoende kleurcont rast  voor som m ige teksten; 

• knoppen zonder toegankelijke naam ; 

• select  elem enten zonder toegankelijke naam . 
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Bijlage 

Bijlage 1: Spreadsheet m et de berekeningen 

De beoordelingen en alle gevonden fou ten m et  Axe staan in  het  spreadsheet  

Data onderzoek toegankelijkheid  w ebw inkels 2021, op  te vragen via m ail@level-

level.com . 

Bijlage 2: Vakjargon   

• skiplink : een link w aarm ee een toetsenbord  gebru iker snel delen  van 

de pag ina kan overslaan, zoals het  hoofdm enu;  

• toegankelijkheidsverklaring : een verantw oord ing  over de 

w ebtoegankelijkheid  van een w ebsite, m et  de m ogelijkheid  om  

prob lem en te m elden; 

• toetsenbordfocus: Je kunt  een w ebsite navigeren m et  een 

toetsenbord . Met  de tab toets kun je springen van link, naar knop naar 

invoerveld. Als je op  d ie m anier een elem ent  de focus geeft , kun je het  

bed ienen; 

• visuele focus: een lijn t je rondom  een knop, link en form ulierelem enten, 

om  te zien  w elk elem ent  op  dat  m om ent  focus heeft  en  bed iend kan 

w orden; 

• scherm lezer (screen reader): een hu lpm iddel voor het  voorgelezen 

krijgen, m aar ook bedienen van een w ebsite. Veel gebru ikte 

scherm lezers zijn  VoiceOver voor MacOS en iOS, NVDA en JAW S voor 

W indow s; 

• w eb rotor: VoiceOver kan via de w eb rotor een lijst  m et  links of 

knoppen of kop jes of form ulier regelaars oproepen. Hierm ee kan de 

gebru iker snel door de w ebpag ina navigeren; 

• toegankelijke naam : De brow ser geeft  een elem ent  een naam  dat  door 

de scherm lezer w ord t  u itgesproken. Voor een link is dat  b ijvoorbeeld  

een linktekst . Als een knop alleen een icoont je bevat , heeft  de knop 

geen toegankelijke naam  en w ord t  deze op focus u itgesproken als 

‘knop ’. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ocRd_bFWDE7C_wUja0b69uL2mzi2cfvZzaGnK7MtGHQ/
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