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Overzicht van vragen en opmerkingen zoals deze letterlijk op de kaartjes zijn gezet. Hier 
en daar heeft de redactie leestekens toegevoegd voor de leesbaarheid.

Hoe krijg je een front-end developer altijd 
binnen een project (in het gehel traject)

Hoe regel je dat ook de opdrachtgever volle
dige medewerking verleend tot het slagen. 
Denk aan interne systemen (systeembeheer) 
en medewerking van andere partijen die 
mede-implementeren
Thamar – van Mangrove

Goed dat het voor de overheid verplicht is 
gesteld vanaf 2010. Onder opdrachtgevers 
zou meer bekendheid moeten worden 
gecreeerd v/d webrichtlijnen.

Tot nu toe webrichtlijnen bij mij alleen 
bekend als tool voor front-end development. 
Daarvoor gebruikte ik het ook. Echter hoe 
worden de webrichtlijnen voor opdrachtge
vers aangeboden
Thamar – van Mangrove

Meer bekendheid over de webrichtlijnen bij 
“niet ontwikkelaars” → mensen weten nu 
niet eens dat ze ergenes om moeten vragen 
als opdrachtgever.

Webrichtlijnen zijn moeilijk uit te leggen aan 
mijn opdrachtgever.

Webrichtlijnen → zou in onderwijs meer mee 
gedaan moeten worden!
Wet Gelijke Behandeling?

Webrichtlijnen fantastisch → zou wettelijk 
verplicht moeten worden
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Als 't wettelijk verplicht zou zijn, dan zouden 
er ook minder verschillen zijn in gevraagde 
prijs voor het bouwen. Nu wordt de goed
koopste bouwer vaak gekozen. En die is 
vaak goedkoper omdat ze niks aan de 
webrichtlijnen doen.
Als iedereen eraan moet voldoen, kan dat 
geen criterium meer zijn.

Actievere houding naar bedrijfsleven om 
webrichtlijnen in opdrachten op te nemen.

Ik vind niet dat alle sites toegankelijk moeten 
zijn, maar de sites van algemeen nuttige 
instanties: banken, juristen, verzekerings
kantoren, woningcorporaties, etc. zeker wel!

Wanneer wordt versie 2 opgeleverd?

Wordt vanuit ICTU de overheden op de 
hoogte gehouden van nieuwe richtlijnen of is 
dat de taak van de webbureaus?

Webrichtlijnen moeten makkelijker worden.

In hoeverre worden de webrichtlijnen 
getoetst met usability?
En op welke manier?

Wij kunnen 't allemaal wel eens zijn over de 
webrichtlijnen maar wat zijn de percepties bij 
de (gehandicapte) gebruiker?
Is daar 'n overview van? Regelmatig ver
verst?

Waarom webrichtlijnen & WCAG? Doen jullie 
het WCAG-werk niet nog eens dunnetjes 
over?
Ik denk dat het scheelt als er gewoon 1 ver
zameling richtlijnen komt: het WCAG

Webrichtlijnen en WCAG → Waarom dubbel-
op??

Ruimte voor opkomende technieken.

Waarom is het bij overheidssites niet ver
plicht om content ook via rss/xml aan te 
bieden. Dat zou pas echt wonderen doen 
voor web 2.0 toegankelijkheid en ontsluiting 
van informatie.

Browser versie (mogelijkheden) in richtlij
nen?
Bjorn

Validatie doel of middel?? Bijv. IE-specifieke 
stylesheet zoom: 1 etc.
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Volgorde van belangrijkheid skip- en jump
links alternatief of niet?!

Kleur en helderheidscontrast: “sort of” 
(snook online tool) = ok of ≠ ok ??

Een cijfer i.p.v. “ja”/”nee” is een goed idee. 
Als ontwikkelaar moet je ook pragmatisch 
zijn. Zo vereisen ads [red:advertenties] inline 
javascript en iframes, terwijl dat voor de toe
gankelijkheid niets uitmaakt.

Blijf kritisch op de regels; probeer het niet te 
bureaucratisch te maken!
Er valt ook veel te bereiken door front-end-
ontwikkelaars te trainen in gewoon common-
sense/goed HTML-gebruik: scheiding van 
presentatie en lay-out etc.

Stimuleer ook gedeeltelijke toepassing van 
de richtlijnen zodat de drempel lager wordt 
om er mee te beginnen.

Hoe meer bedrijven zich eraan (moeten) 
houden, noe sneller en beter uitgevoerd 
door webbureaus.

Op webrichtlijnen.nl zou ik graag een soort 
faq + oplossingen van anderen zien, ontwik
kelaars lopen vast vaak tegen dezelfde 
problemen aan.

Meer aandacht voor de helpdesk! Werkt 
super. ?af [red: eerste letter R of K?] 
bedankt.

Tot slot een aantal kaarten die niet direct een reactie behoeven maar wel de webrichtlij
nen raken:

• HTML5 (8 kaarten, zelfde handschrift... wie?), 
• XHTML 2.0, 
• CSS3, 
• <canvas>, 
• ARIA, 
• ARIA en SVG, 
• Java, 
• webrichtlijnen is een specialisme,
• webrichtlijnen zijn innovatief

En enkele dankwoorden richting KeesTM
• Goed geregeld,
• Bedankt!
• Thumbs up!
• En vooruit dan maar... goed bezig! : )
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