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Inleiding
BlindMobility heeft de statische pagina’s en processen op www.veldhoven.nl
getoetst aan de WCAG 2.1(AA) richtlijnen. In dit rapport beschrijven wij de
gebruikte toetsingsmethode, vatten we onze algemene bevindingen samen en
verwijzen we naar de volledige onderzoeksresultaten.

Dit betreft een voorlopige rapportage. De komende tijd zullen de leveranciers
van de verschillende onderdelen aan de slag gaan om de door ons gevonden
problemen te verhelpen. Wij zullen de pagina’s daarna opnieuw testen en een
definitieve rapportage opleveren.

Toetsingsmethode
Het onderzoek is uitgevoerd op een desktopcomputer (Microsoft Windows 10
versie 20H2, Mozilla Firefox 83, NVDA 2020.3/ JAWS for Windows 2020) met
behulp van diverse tools om broncode en contrast te inspecteren. Voor enkele
criteria is daarnaast gebruik gemaakt van een iPhone 8 Plus.

Het onderzoek is gesplitst in 2 delen: de statische pagina’s en de processen
waarbij een formulier moet worden ingevuld. Er is conform de WCAG
evaluation methodology een representatieve steekproef van 6 statische
pagina’s en 8 processen geselecteerd (zie de resultaten spreadsheets). Voor
al deze pagina’s en processen is ieder succescriterium beoordeeld conform de
WCAG evaluation methodology. Voor de processen houdt dit in dat alle
stappen zijn doorlopen (bij afwijkingen wordt benoemd in welke stap ze
voorkomen), met uitzondering van het verzenden van het formulier. Het was
namelijk niet wenselijk om de formulieren in de live omgeving te versturen, en
de eenvoudige pagina’s die verzending bevestigen bevatten naar verwachting
geen afwijkingen die niet al elders zijn geconstateerd.

Resultaten
Hoewel de statische pagina’s in de kern goed toegankelijk zijn, is nog een flink
aantal kleine afwijkingen ontdekt. Hoewel gebruikers van hulptechnologie de
processen over het algemeen zelfstandig kunnen doorlopen, zijn er een paar
hinderlijke afwijkingen die dit moeilijk maken. De processen “klacht indienen”
en “melding openbare ruimte”, die gebaseerd zijn op een ander systeem dan
de overige processen, bevatten een aantal ernstige fouten waardoor
gebruikers van screen readers het proces moeilijk of niet kunnen voltooien.
De toetsingsuitslag is neergelegd in 2 spreadsheets. Deze zijn als bijlage aan
het rapport gehecht, maar de originelen in Google Docs zijn beter leesbaar: de

toetsingsuitslag veldhoven.nl statische pagina’s en de toetsingsuitslag
veldhoven.nl processen. In principe vraagt ieder rood vakje met de tekst
“afwijking” om een verbetering, en de afwijking is in het commentaar bij de cel
kort toegelicht. Naast deze spreadsheet is een informele (niet voor publicatie
bestemde) lijst met verbeterpunten voor de processen opgeleverd, die ook
enkele niet WCAG gerelateerde verbetersuggesties bevat.
Vervolg
De leveranciers gaan aan de slag om de benoemde verbeterpunten op te
lossen. BlindMobility adviseert daarbij en controleert of de aangebrachte
verbeteringen de gevonden afwijkingen daadwerkelijk verhelpen. Naar
verwachting worden de meeste problemen in de komende 3 maanden
verholpen. Rond 1 maart 2021 zal een her-test plaatsvinden en een
eindrapport worden opgeleverd met de op dat moment nog openstaande
afwijkingen die niet op korte termijn verholpen kunnen worden.
In de toegankelijkheidsverklaring moet iedere afwijking benoemd worden,
maar gezien het grote aantal afwijkingen dat op korte termijn verholpen wordt
de tijdsinvestering om dit nu te doen niet doelmatig. In de
toegankelijkheidsverklaring adviseren wij voor nu de volgende niet-technische
afwijking op te nemen:
- Oorzaak: de onderzoeksresultaten betreffen een voorlopige rapportage aan
de hand waarvan de website in de komende 3 maanden wordt verbeterd.
- Gevolg: de rapportage benoemt een groot aantal afwijkingen die op korte
termijn worden verholpen. Het in deze toegankelijkheidsverklaring herhalen
van deze afwijkingen is gezien de grote tijdsinvestering niet doelmatig.
- Maatregel: Maatregel: eind februari 2020 wordt een definitief
toetsingsrapport opgeleverd waarin de op dat moment nog relevante
afwijkingen worden benoemd. Die zullen dan in een nieuwe
toegankelijkheidsverklaring worden benoemd.
-Planning: 1 maart 2021

