
Toegankelijkheidsverklaring voor de site: socialekaartassen.nl 
 

Iedereen in Assen telt mee, doet mee en voelt zich gezien. Iedereen, met én zonder beperking. Om 
deze ambitie te realiseren heeft de gemeente een lokale inclusie-agenda opgesteld: Assen voor 
iedereen. In de agenda staat hoe Assen gaat werken aan het realiseren van een inclusieve gemeente 
en het verbeteren van de toegankelijkheid van de stad. De socialekaartassen.nl sluit aan bij deze 
ambitie. 

De Sociale Kaart Assen is bedoeld voor inwoners van de gemeente Assen én professionals.  

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit besluit 
verplicht de overheid om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren 
op basis van WCAG (Web Content Accessibility Guidelines ) 2.1, door het bereiken van minimaal het 
niveau AA van WCGA. 

De richtlijnen (WCAG) 

Deze richtlijnen voor toegankelijkheid bevatten een groot aantal aanbevelingen om inhoud van 
websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen vergroot de 
toegankelijkheid voor mensen met functiebeperkingen. Het gaat om beperkingen zoals: blindheid en 
slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve en motorische beperkingen, 
spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan.  

Aanpak om de toegankelijkheid van de website socialekaartassen.nl te vergroten 

De website socialekaartassen.nl is in de week van de eenzaamheid (29 september t/m 6 oktober 
2022) “live” gegaan. De website is in samenspraak met de gemeente Assen ontwikkeld door het 
bedrijf ‘Zorginkaart’. Op het moment van de lancering is grotendeels voldaan aan de 
bovengenoemde richtlijnen. De laatste stappen worden gezet in het jaar van 2022 en in 2023.  

Nu al is bewust rekening gehouden met de leesbaarheid, eenvoudige functionaliteit en kleurgebruik. 
De voorleesfunctie is aanwezig. De  teksten zijn in begrijpelijke taal geschreven (B1), er wordt geen 
professionele taal gebruikt, geen ongebruikelijke woorden of afkortingen. Waar mogelijk wordt 
gebruik gemaakt van iconen. De teksten zijn ook qua grote aanpasbaar. Er is bewust nagedacht over 
contrast. Er is geen tijdslimiet voor het invullen van velden, geen automatische scrol of flitsen. De 
pagina is makkelijk te vinden op: socialekaartassen.nl en ook via de website van de gemeente. Dit 
geldt ook voor de mobiele versie van de website. 

Planning 

Voor eind 2022 vindt de volledige scan plaats op alle toegankelijkheidseisen (WCAG versie 2.1 op 
niveau AA) en wordt de planning gemaakt voor het jaar 2023 om met de bevindingen aan de slag te 
gaan. Ons streven is om gedurende 2023 de site volledig aan de eisen te laten voldoen. 

Contact 

Loop je in het gebruik van deze website tegen iets aan wat de toegankelijkheid belemmert? Geef het 
door op: socialekaart@assen.nl. Dan gaan wij ermee aan de slag! 

 


