
 
 
 
 

Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe   
 

 
 
 
 
 
Aan Provinciale Staten van Drenthe, 
 
Woensdag 21 december heeft de Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe zijn vijf adviesrapporten 
overhandigd aan gedeputeerde Hans Kuipers, statenlid Ralph du Long en aan de bij inclusie 
betrokken ambtenaren.  
 
Behalve de adviesrapporten heeft de Adviesraad ook zijn visiedocument “Van experiment naar een 
vaste waarde” toegelicht en een brief met adviezen voor een politieke lobby voor toegankelijkheid, 
met het oog op de verkiezingen in maart, aangeboden. Al deze documenten treft u, in PDF- formaat, 
als bijlage aan.  
 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Met veel enthousiasme en plezier hebben wij als 
ervaringsdeskundigen gewerkt aan het opstellen van de adviesrapporten. Wij wensen u dan ook veel 
leesplezier en vertrouwen erop dat onze adviezen voor u een waardevolle  toevoeging zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe, 
 
 
Renzo van Buuren, voorzitter 
Ineke Dilling, secretaris 
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1. Inleiding 

Volgens het VN Verdrag Handicap moeten mensen met een beperking volwaardig mee 

kunnen doen in de samenleving. De Adviesraad Toegankelijkheid helpt de provincie Drenthe 

bij dit uitgangspunt. Ervaringsdeskundigen uit verschillende Drentse gemeenten met 

verschillende beperkingen adviseren het provinciebestuur gevraagd en ongevraagd over 

toegankelijkheid bij de projectontwikkeling voor en de uitvoering van de Inclusie Agenda. De 

Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe heeft drie werkgroepen: bewustwording, fysieke 

toegankelijkheid en digitale toegankelijkheid. Het bestuur bestaat uit mensen uit de drie 

werkgroepen. 

De provincie heeft in maart 2022 de Adviesraad verzocht om advies uit te brengen over vier 

onderwerpen: 

1. Toegankelijkheid website Provinciale Staten 

2. Toegankelijkheid provinciehuis 

3. Toegankelijkheid vaste expositie Drents Museum 

4. Toegankelijkheid recreatieve fietspaden 

De eerste opdracht is opgepakt en uitgewerkt door de werkgroep digitale toegankelijkheid. 

Deze werkgroep bestaat uit zes mensen. Zij hebben allen een beperking. Vanuit deze 

beperking hebben zij ieder voor zich, conform de opdrachtformulering, hun bevindingen 

vastgelegd en de specifieke vragen beantwoord. 

Omdat de antwoorden per persoon vaak een onderlinge samenhang hebben, is dit advies 

ook op die manier opgezet. Er staan dus niet zes antwoorden op rij bij de verschillende 

vragen, maar per vraag is er een uitwerking per persoon. Het resultaat is een overzicht van 

ervaringen en adviezen op detailniveau maar daarnaast ook een algemeen en breed advies 

met bruikbare en nuttige tips waar ook complimenten niet ontbreken. Hopelijk biedt dit 

advies handvaten waar de provincie/het Drents Parlement mee verder kan. De werkgroep 

digitale toegankelijkheid heeft met veel plezier aan deze opdracht gewerkt.  

 

Wij wensen u veel leesplezier! 
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2. Opdrachtomschrijving 

 
Aanleiding 
Sinds 2020 is er een aantal aanpassingen gedaan aan de website van het Drents Parlement 
(www.drentsparlement.nl) om deze toegankelijker te maken: 
 

• De vergaderingen van de Statencommissies en het Drents parlement worden live 
uitgezonden op www.drentsparlement.nl en zijn na afloop op deze website terug te 
kijken. Vanaf 23 september 2020 worden de vergaderingen na afloop voorzien van 
geredigeerde ondertiteling. 

• Van de vergaderingen wordt een transcript gemaakt op basis van de geredigeerde 
ondertiteling. Dit verslag wordt na de betreffende vergadering op de website 
geplaatst (bij de vergaderdocumenten op het Stateninformatiesysteem). 

• De sjablonen van PDF-documenten van het Drents Parlement zijn aangepast, 
zodat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen. 

• Afbeeldingen en video’s zijn zoveel mogelijk voorzien van een alternatieve tekst dan 
wel ondertiteling. 

 
De website is in 2015 gemaakt door GemeenteOplossingen. Eind 2021 is de website 
overgegaan naar een ander systeem, waarmee we hopen te voldoen aan de gestelde 
toegankelijkheidseisen. 

 
Uitvraag aan Adviesraad 
Het Drents Parlement is er voor iedereen, wat betekent dat ook de website voor iedereen 
toegankelijk zou moeten zijn. Graag zouden we van de provinciale Adviesraad 
Toegankelijkheid (werkgroep Digitale toegankelijkheid) de bevindingen ontvangen. 
 
Ten aanzien van de website zijn er enkele specifieke vragen, te weten: 

• Ga naar de website www.drentsparlement.nl en beoordeel of de homepage voor 
jou goed toegankelijk is.  

• Ga ook naar de pagina ‘Ontmoet’: www.drentsparlement.nl/drents_parlement / en 
de pagina met actuele informatie: www.drentsparlement.nl/actueel/. Kun je goed 
navigeren over deze pagina’s? Staan er items op die goed of juist niet goed 
toegankelijk zijn? Is de informatie over het Drents Parlement goed te vinden/lezen? 

• Alle vergaderingen en vergaderstukken staan op het zogenoemde 
Stateninformatiesysteem. Dit staat op de website bij ‘Vergaderingen’ 
www.drentsparlement.nl/vergaderingen/. Dit Stateninformatiesysteem is eigenlijk een 
aparte website in het geheel: www.drentsparlement.nl/actueel/. Kun je goed 
navigeren over deze pagina’s? Staan er items op die goed of juist niet goed 
toegankelijk zijn? Zijn de vergaderstukken en transcripten goed te vinden/lezen? Is het 
voldoende duidelijk hoe de ondertiteling aangezet kan worden? 

 
 
  

http://www.drentsparlement.nl/
http://www.drentsparlement.nl/
http://www.drentsparlement.nl/
http://www.drentsparlement.nl/drents_parlement_/
http://www.drentsparlement.nl/actueel/
http://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
http://www.drentsparlement.nl/actueel/
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Daarnaast willen we vragen of eenieder kijkt vanuit zijn/haar eigen blik. 
 

• Hoe staat het met de verplichte toegankelijkheidsverklaring? 

• Zijn er alternatieven voor afbeeldingen? 

• Is de website geschikt voor iemand die kleurenblind is, kan iemand alles makkelijk 
vinden of is de website een compleet doolhof?  

• Is de website enigszins rustig opgebouwd voor bijvoorbeeld een persoon die last heeft 
van snel overprikkeld raken.  

• Is het taalgebruik dat op de website gebruikt wordt, voor iedereen begrijpelijk en 
daarmee toegankelijk?  

• Maakt het nog uit of de website bekeken wordt op de laptop, tablet of telefoon? 
 
Aanvulling vanuit de Adviesraad 
Tijdens de presentatie aan de plenaire adviesraad heeft de provincie ook nog specifiek 
aandacht gevraagd voor:  
 

• Ondertiteling van de vergadering 

• Kleurgebruik (voldoende contrast?),  

• Lettertype,  

• PDF-documenten,  

• gebruik van menubalk, laptop/tablet/telefoon: is de site bij alle apparaten werkbaar? 
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3. Bevindingen op hoofdlijnen  

 

Ga naar de website www.drentsparlement.nl en beoordeel of de homepage voor jou goed 
toegankelijk is.  

 
Het eerste wat opvalt is dat de spraaktechnologie niet vinden is. Nergens, ook niet bij de 
andere onderwerpen, is een knop met een webreader menu, met opties als voorlezen, 
tekstgrootte zelf aanpassen of andere instellingen. Dus voor mensen met dyslexie, senioren 
en laaggeletterden is de homepage verminderd toegankelijk. Ook met een screenreader is 
niet alles toegankelijk voor bezoekers met visuele beperking, zoals foto’s en/of grafische 
afbeeldingen met ontbrekende alternatieve teksten (alt tekst) of beschrijvende bijschriften. 
 
Wat ook opvalt is dat we bij het intypen van www.drentsparlement.nl niet op de homepage 
van het Drents Parlement komen maar op de homepage van de provincie Drenthe. Dat roept 
meteen de vraag op wat het verschil is. In dat opzicht kan de toegankelijkheid beter. 
 
Door te klikken op Drents Parlement in de bovenste balk komen we alsnog op de gevraagde 
website. Daar wordt in de tekst links en in een animatiefilmpje wel duidelijk uitgelegd dat 
het Drents Parlement onderdeel is van het provinciaal bestuur. Het filmpje is ondertiteld, dat 
staat ook heel duidelijk aangegeven. Om gelijktijdig de tekst te kunnen lezen en het filmpje 
te kunnen bekijken, vraagt wel enige inspanning. Het zou fijn zijn wanneer het filmpje af en 
toe even stopt of vertraagt i.v.m. overprikkeling. Je kunt dat ook zelf doen met de 
pauzeknop alleen dan verdwijnt de ondertiteling achter de icoontjes van de luidspreker, 
instellingen, YouTube etc.  
 
Aan het eind van het animatiefilmpje verschijnen YouTubefilmpjes, al dan niet gerelateerd 
aan Drentse gebeurtenissen, en valt de ondertiteling helemaal weg. Een uitleg over het hoe 
en waarom van deze filmpjes ontbreekt. Dit is verwarrend voor mensen die last hebben van 
overprikkeling en de filmpjes zijn ontoegankelijk voor mensen met een gehoorbeperking. 
 
Ga ook naar de pagina ‘Ontmoet’: www.drentsparlement.nl/drents_parlement_/ en de 
pagina met actuele informatie: www.drentsparlement.nl/actueel/. Kun je goed navigeren 
over deze pagina’s? Staan er items op die goed of juist niet goed toegankelijk zijn? Is de 
informatie over het Drents Parlement goed te vinden/lezen? 
 
Het navigeren gaat over het algemeen redelijk goed. Dit varieert per beperking. Via 
‘Ontmoet’ navigeert het eenvoudig naar ‘vergaderingen’. Daar staat ‘Op deze pagina kunt u 
de vergaderingen van het Drents parlement terugkijken. Sinds 23 september 2020 worden 
de vergaderingen na afloop voorzien van ondertiteling.’ Dat schept de verwachting dat dat 
meteen gebeurt zodra je terugkijkt. Maar je moet eerst de link ‘ondertiteling’ aanklikken 
voor verdere instructies (‘Om de videoverslagen met ondertiteling te bekijken, klikt u in de in 
de videospeler in Explorer, Chrome of Firefox op de knop CC om de ondertiteling aan te 
zetten’). Het is handiger om dit meteen in het begin aan te geven in plaats van via een 
aparte link, dat scheelt veel navigeren en bevordert de toegankelijkheid. Verder is de naam 
‘videospeler’ wat verwarrend. 
  

http://www.drentsparlement.nl/
http://www.drentsparlement.nl/
http://www.drentsparlement.nl/drents_parlement_/
http://www.drentsparlement.nl/actueel/
https://www.drentsparlement.nl/over_deze_site/toegankelijkheid
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De vergaderingen van 29 juni (Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) en 
1 juni (Provinciale Staten) zijn (nog) niet ondertiteld. Alleen de namen en functies van de 
sprekers zijn te lezen. Bij het aanklikken van de term ‘ondertiteling’ in de tekst over 
vergaderingen staat dat het enige tijd kan duren voordat de geredigeerde ondertiteling 
onder de betreffende vergadering op de website geplaatst wordt. Maar hoe lang enige tijd is 
staat er niet bij. Dat houdt in dat de meest actuele vergaderingen niet (goed) toegankelijk 
zijn voor doven en slechthorenden.  
 
Bij een vergadering van 18 mei (Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) 
werkt de ondertiteling wel maar valt deze op een gegeven moment uit aan het eind van het 
betoog van gedeputeerde Kuipers. Ook daarna komt de ondertiteling niet terug. 
 
Op de website staat verder dat de vergaderingen van het Drents parlement openbaar zijn en 
plaatsvinden in de Statenzaal van het provinciehuis (Westerbrink 1, 9405 BJ, Assen). ‘U bent 
van harte welkom op de publieke tribune’, staat er uitnodigend. Wij nemen aan dat ook 
mensen met een beperking van harte welkom zijn. Kunnen zij er daarom vanuit gaan dat 
hulphonden mee mogen? Dat mensen in een rolstoel ook de publieke tribune kunnen 
bereiken? Dat er een goed functionerende ringleiding is voor mensen met een 
gehoorapparaat of ander gehoorhulpmiddel? Dat volledig dove mensen bij de provincie een 
aanvraag voor een gebaren- of schrijftolk kunnen doen? Het zou goed zijn om dat alles aan 
te geven en het ook mogelijk te maken. Precies zoals je in een restaurant van tevoren je 
eventuele dieetwensen kunt doorgeven. 
 
Alle vergaderingen en vergaderstukken staan op het zogenoemde 
Stateninformatiesysteem. Dit staat op de website bij ‘Vergaderingen’ 
www.drentsparlement.nl/vergaderingen/. Dit Stateninformatiesysteem is eigenlijk een 
aparte website in het geheel. www.drentsparlement.nl/actueel/. Kun je goed navigeren 
over deze pagina’s? Staan er items op die goed of juist niet goed toegankelijk zijn? Zijn de 
vergaderstukken en transcripten goed te vinden/ lezen? Is het voldoende duidelijk hoe de 
ondertiteling aangezet kan worden? 
 
Het stateninformatiesysteem is lastig te vinden. Onder het kopje ‘Drents Parlement’ staat 
niet het subthema ‘vergaderingen’. In het hoofdmenu wel maar dan kom je vervolgens bij 
vergaderingen, archief en vergaderschema.  De term ‘stateninformatiesysteem’ staat er niet 
bij. Via de zoekbalk levert deze term meer dan 100 resultaten op. Dat maakt het navigeren 
lastig, ook voor mensen zonder een beperking. 
 
In plaats van ‘Over deze site’ in het hoofdmenu zou het kopje ‘Toegankelijkheid van deze 
website ‘passender zijn. Als je iets wilt zoeken over dit thema is dat de meest logische 
koptekst. Daar staat nuttige informatie over de actuele stand van zaken met betrekking tot 
toegankelijkheidseisen uit het 'Besluit Digitale toegankelijkheid overheid' zoals ondertiteling, 
de PDF-bestanden, transcripten, het stateninformatiesysteem en het content management 
systeem. Eveneens is dit een handige en logische plek voor de link 
toegankelijkheidsverklaring voor de website van het Drents parlement. 
 
 

  

http://www.drentsparlement.nl/vergaderingen/
http://www.drentsparlement.nl/actueel/
https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2921
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Daarnaast willen we vragen of eenieder kijkt vanuit zijn/haar eigen blik. 
 

• Hoe staat het met de verplichte toegankelijkheidsverklaring; 
Op de homepage staat duidelijk de link 'toegankelijkheid', welke uitkomt bij de 
verklaringen. 

 

• Zijn er alternatieven voor afbeeldingen; 
We hebben geen alternatieven te benoemen. Deze vraag moeten we helaas 
onbeantwoord laten. 

 

• Is de website geschikt voor iemand die kleurenblind is, kan iemand alles makkelijk 
vinden of is de website een compleet doolhof?  
Niemand van deze werkgroep is kleurenblind. Voor mensen met dyslexie, senioren, 
laaggeletterden of bezoekers die anderszins geen lange teksten kunnen lezen, is een 
verwijzing naar de spraaktechnologie, bijvoorbeeld ReadSpeaker, zeer gewenst. 

 

• Is de website enigszins rustig opgebouwd voor bijvoorbeeld een persoon die last 
heeft van snel overprikkeld raken.  
Het navigeren is soms lastig. Essentiële informatie staat vaak in een link, terwijl het 
handiger en rustiger is om daaraan een zin of korte alinea te wijden. Maak van 
relevante zaken een button die direct naar het juiste document verwijst. Met het 
openen van een aangeklikte link in een nieuw tabblad staat het laatst bezochte niet 
meer open terwijl dat wel handiger is. Verder zou een keuze van aanpassing om foto's 
tijdens bezoek site eventueel uit te zetten/aan te passen welkom zijn. De foto’s zijn 
van groot formaat.  

 

• Is het taalgebruik dat op de website gebruikt wordt, voor iedereen begrijpelijk en 
daarmee toegankelijk?  
Het taalgebruik in sommige teksten kan op een lager leesniveau. De Rijksoverheid 
adviseert B1 niveau. Gebruik eventueel de Accessibility leesniveau tool; dit geeft op 
basis van een ingevoerde tekst een indicatie van het niveau van de leesbaarheid. Laat 
uiteindelijk een ter zake kundige de teksten doorlezen en aanpassen. 

 

• Maakt het nog uit of de website bekeken wordt op de laptop, tablet of telefoon? 
Nee, dat maakt niet uit. 

 
Overige opmerkingen:  
 
Ondertiteling van de vergadering:  
Het is even zoeken hoe het werkt. Via een link wordt dit uitgelegd. Ondertiteling kan enige 
tijd duren. Dat is logisch, het is kost tijd. Wel is het goed om aan te geven met hoeveel 
dagen/weken men rekening moet houden. 
 
Kleurgebruik (voldoende contrast?), 
Is goed, Heldere contrast  
 
 

https://www.drentsparlement.nl/over_deze_site/toegankelijkheid
https://www.accessibility.nl/tools/leesniveau
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Lettertype 
Houd consequent vast aan huisstijl (schreefloos) lettertype Arial, waarbij aangeraden wordt: 
12 pts. 
 
PDF-documenten 
PDF is voor velen een lastig hanteerbaar bestand formaat, vooral ook om te downloaden. 
Aangeraden wordt minimaal gebruik van pdf te maken wanneer deze als (html)content ook 
geplaatst kan worden. Evenzo, mijd pdf formulieren en overweeg webformulieren. 
 
Gebruik van menubalk 
Doorgaans goed, soms wat ingewikkeld. Je moet weten dat het DP onderdeel is van de PS. 
Heeft dus geen aparte website maar is er onderdeel van.  
 
Laptop/tablet/telefoon: is de site bij alle apparaten werkbaar? 
Geen verschil gevonden  
 
Advies bekeken met screenreader Jaws, alleen met spraak exclusief braille ondersteuning: 
Provincie.drenthe.nl/ 

• Miste pagina titel 
• Afbeelding logo provincie koppen goed bekijken, waarom er op deze manier met de 

koppen wordt gewerkt. Waarom is provincie logo kop 1? Kop 1 is normaliter de pagina 
titel! 

• Foto's waarneembaar maken voor gebruik met screenreader. Heroverweging is 
aangeraden, wanneer een foto wel een alternatieve tekst en wanneer decoratief. Kan 
een foto überhaupt decoratief zijn? 

• n.a.v. steekproef formatsfinancieelverslag.pdf extra aandacht/controleren van dit 
bestand op: het openen en op taalkenmerken. Koppenstructuur. Tabellenstructuur. 

• provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/ 
• Ook hier de koppen extra aandacht. Sociaal media zouden ook koppen 3 kunnen zijn. 
• Sitemap culturele projecten vindbaar maken. 
• Sitemap geheel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk maken voor sreenreader vooral 

lettend op de uitklapmenu's 
• Inclusie agenda via homepage vindbaar maken  
• Schreefloos lettertype (deze wordt aangeraden vanuit richtlijnen) 
• Download inclusie agenda in een MS word i.p.v. PDF gebruik maken van E-pub 

(http://daisy.org/activities/software/wordtoepub/) met als reader download Thorium 
reader 

• Kleurenblind toegankelijk hiervoor het advies om in dit kader dit te checken met 
diverse audit tools. Als VB WAVE WEB Accessibility Evaluation Tool 

De antwoorden en reacties op alle vragen zijn sterk afhankelijk van het type beperking van 
de leden van de werkgroep. Ze vormen onderling ook een samenhangend geheel door het 
gebruik van verwijzingen naar eerdere antwoorden. Daarom komen ze in de volgende 
hoofdstukken per persoon aan de orde.  

  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdaisy.org%2Factivities%2Fsoftware%2Fwordtoepub%2F&data=05%7C01%7C%7C0685053c6ef64000228908da5ced534a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637924471624704009%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6Hmcth7EbHbjkV6P%2Bcz3cE8RdIwPeuInp8DbiStruJ4%3D&reserved=0
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4. Toegankelijkheid website als je dyslexie hebt  

4.1. Toegankelijkheid website Provincie Drenthe, contact en natuur-milieu 

* Ga naar de website www.provincie.drenthe.nl beoordeel of de homepage voor jou 
goed toegankelijk is. 

• Ik kan de spraaktechnologie niet vinden. Nergens, ook niet bij de andere onderwerpen. 

• Home is niet duidelijk 

• Bladspiegel redelijk 

• Interlinie redelijk 

• Lettertype redelijk/goed 
* Ga óók naar deze pagina = https://www.provincie.drenthe.nl/contact/  

• contactformulier allen via schrift toegankelijk en niet via spraak. 
 

Vragen 

1.A:  Kan je goed navigeren over deze pagina's? 

• Niet alles via ‘zoeken’ te vinden 

1.B: Staan er items op die goed of juist niet goed toegankelijkheid zijn? 

1.C: Is de informatie over de Drentse aanpak stikstof goed te vinden en goed te lezen? 

• Veel tekst en veel stukken. Lezer moet zoeken welke het meest algemeen relevant is. 
voor mensen met dyslexie heel tijdrovend. 

 

4.2. Toegankelijkheid website Provincie Drenthe, subsidie aanvraag en sociaal 

 De provincie heeft een regeling ‘Incidentele Culturele projecten Drenthe’. Hiervoor kan 
je subsidie aanvragen. Ga naar de website www.provincie.drenthe.nl en zoek de 
informatiepagina over deze regeling op. 

• Niet gevonden. 

 
Vragen 
2.A: Heb je de pagina gevonden? Geef dan de link 
2.B: Beoordeel of deze pagina voor jou goed leesbaar is. Je hoeft de subsidie NIET aan te 

vragen. 
2.C: Is de inclusie agenda nu goed leesbaar op de website over de sociale agenda? 

• Niet gevonden 
2.D: We zijn benieuwd naar jouw ervaringen als het gaat over hoe toegankelijkheid we zijn 

in het contact met de provincie in het algemeen. 

• Geen flauw idee. Ik heb tot dusver niet veel contact met de provincie gehad. 
 

4.3. Website Provincie Drenthe, in het algemeen = www.provincie.drenthe.nl 

 Wil je vanuit jouw eigen ervaring en gevoel reacties geven over de website 

 

Vragen 

3.A: Hoe staat het met de verplichte toegankelijkheidsverklaring. 

• Niet te vinden via ‘zoek’, dus niet bekeken. 

 

4.4. Toegevoegde opdracht 

• Ook hier mis ik voorleesfunctie met meelopende cursor.  

http://www.provincie.drenthe.nl/
https://www.provincie.drenthe.nl/contact/
http://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.provincie.drenthe.nl/
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5. Toegankelijkheid website als je blind bent  

Gebruikersonderzoek met screenreader Jaws, alleen met spraak exclusief braille 
ondersteuning. 
 
https://www.provincie.drenthe.nl/ 

• Geen pagina titel? 

• Afbeelding logo provincie is kop 1, waarom is deze een kop en waarom een kop 1? 
Normaliter is een paginatitel kop 1. Voorts zijn er alleen kop 2 koppen. Is er een reden 
dat er geen onderliggende koppen, kop 3, kop 4 enz. zijn? 

• Met screenreader geen foto’s waarneembaar. Klopt dit? De enige graphics door 
screenreader waargenomen zijn logo en social media. Deze hebben allen een 
betekenisvolle tekst. 

• Het menu onderdeel ‘Hoofdrubrieken (Ingeklapt navigatiegebied)’ is met screenreader 
en toets-navigatie niet open te klappen. Deze wordt benaderd met pijl toetsen. 
Wanneer benadering met tabtoets is dit wel mogelijk. Bij onderliggende menu 
onderdelen is dit wel op beide manieren mogelijk. 

• De pagina is goed door te lopen met screenreader. 
 
Steekproef https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/formulieren/ 
formatsfinancieelverslag.pdf 

• Het bestand openen met Adobe Reader DC resulteert in een foutmelding; ‘er is een 
fout opgetreden’. Vervolgens deze met Adobe Acrobat wel kunnen openen. Wat is de 
oorzaak van de fout met Adobe reader? 

• Bestand titel ontbreekt. 

• Het bestand heeft geen taalkenmerken. Dit kan een door een screenreader verkeerde 
taal interpretatie opleveren waardoor het een onverstaanbare voorgelezen tekst kan 
opleveren. Bijvoorbeeld dat de tekst met een Engelse synthetische stem wordt 
voorgelezen terwijl de tekst Nederlands is. 

• Het bestand kent geen koppen structuur. Dit maakt het onoverzichtelijk. 

• Tabellen structuur is lastig te interpreteren (voorgelezen)met screenreader. Is een 
beschrijvende tekst van de inhoud een oplossing? 

• Bijgevoegd nog een door Adobe Acrobat opgestelde toegankelijkheid controle; 
formatsfinancieelverslag.pdf.accreport.html 

 
https://www.provincie.drenthe.nl/contact/ 

• Steekproef-Contactformulier - Verzonden - Provincie Drenthe 

• Contact formulier is goed in te vullen en navigeerbaar met toetsenbord en 
screenreader. Hoewel deze check op de toegankelijkheid van het formulier gericht was 
kwam er vrij snel ook al een reactie van de redactie. Hulde! 

 
  

https://www.provincie.drenthe.nl/
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/formulieren/
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https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/ 

• Menu structuur Hoofdrubrieken ingeklapt idem als bovenstaand. 

• Pagina titel heeft kop 1. Ok. Wederom alleen kop niveau 2 koppen op deze pagina. Is 
hier een reden voor? Bijvoorbeeld sociaal media zouden ook kopen 3 kunnen zijn. 
Screenreader leest alternatieve tekst van een foto op deze pagina. Een goede 
beschrijvende tekst van wat de afbeelding weer geeft. 

• De pagina is goed door te lopen met screenreader. 

• Alle links zijn duidelijk en betekenisvol. Ook de link naar ‘Natuur en stikstof‘ is een 
duidelijke ‘bewegwijzering. ‘ 

 
Culturele projecten 

• Via de sitemap vond ik niets met betrekking Culturele projecten. Overigens blijkt de 
sitemap ook onoverzichtelijk voor screenreader. Veel uitklap menu’s wat de 
gebruiksvriendelijkheid niet bevorderd. Aandacht gevraagd voor een meer 
overzichtelijk (compleet) sitemap! 

• In het zoekveld ‘Incidentele’ zorgt voor Subsidie Incidentele Culturele projecten 
Drenthe 

 
Als tweede zoekresultaat. 

• Deze link gevolgd resulteert in een goed toegankelijke informatie pagina over dit 
onderwerp. 

 
Inclusie agenda 

• De zoekopdracht op de homepage levert geen direct doelmatig resultaat op wat naar 
dit onderwerp verwijst. Google weet dit overigens wel snel te vinden; www.drenthe.nl 
inclusie agenda - Google Zoeken. Het eerste zoekresultaat verwijst naar de pdf versie 
en de tweede zoekresultaat naar de pagina ‘Iedereen doet mee (inclusie) - Sociale 
Agenda 2020-2023’.  

• Letter type Times new romance 13 pts? Is niet conform huisstijl Arial? Evenzo is Times 
new roman geen schreefloos lettertype. Schreefloos lettertype wordt aangeraden 
vanuit richtlijnen. 

• Als download op deze pagina Inclusie Agenda (pdf, 4.2 MB) 
Mogelijk kan deze ook als content geplaatst binnen de site? pdf blijft voor velen een 
lastig hanteerbaar bestand formaat. Waarom een download als pdf? Is een download 
als MS Word het overwegen waard? Een goed alternatief wat in opkomst is in plaats 
van pdf is E-pub. Mogelijk is dit de overweging waard? 
(https://daisy.org/activities/software/wordtoepub/) met als reader download Thorium 
Reader 

  

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/aanpak-stikstof/
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@137678/subsidie-incidentele/
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@137678/subsidie-incidentele/
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131069/inclusie_agenda.pdf
https://daisy.org/activities/software/wordtoepub/
https://www.edrlab.org/software/thorium-reader/
https://www.edrlab.org/software/thorium-reader/
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Drenthe, in het algemeen =  

Vragen http://www.provincie.drenthe.nl/ 

3.A: Hoe staat het met de verplichte toegankelijkheidsverklaring. 

• Ik begrijp de relevantie van deze vraag niet zo goed in het kader gebruikersonderzoek 
door ‘ervaringsdeskundigen’. 

3.B: Zijn er alternatieven voor afbeeldingen 

• Ik constateer als screenreader gebruiker dat er nauwelijks afbeeldingen op de 
verschillende pagina’s te vinden zijn. Mogelijk zijn deze als 'decoratief' in de pagina 
opmaak aangemerkt? Wanneer de afbeeldingen/foto’s voor een screenreader 
gebruiker niet waarneembaar zijn, zijn ze daarmee dan ook niet irrelevant voor de 
‘gewone’ ziende bezoeker? Wat maakt dat deze geen alternatieve teksten bevatten? 

3.C: Vind je de website geschikt voor iemand die kleurenblind is? 

• Hierover kan ik geen oordeel geven. Naast dat een ervaringsdeskundige ervaring 
waardevol is in dit kader kan men dit ook checken met diverse audit tools als 
bijvoorbeeld: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool 

3.D: Kan je alles gemakkelijk vinden of is de website een compleet doolhof? 

• Over het algemeen is mijn indruk dat de pagina goed benaderbaar en navigeer baar is. 
In aanmerking genomen moet worden dat het hier een steekproefsgewijs 
gebruikersonderzoek betreft! Links zijn over het algemeen betekenisvol. Headings 
(koppen) duidelijk hoewel de hiërarchische volgorde mogelijk aandacht verdient. 
Evenzo verdient de sitemap aandacht deze mogelijk te verbeteren. Afbeeldingen en 
foto’s als hierboven beschreven. 

3.E: Vind jij de website enigszins rustig opgebouwd voor (bijv.) iemand die last heeft van 
snel overprikkeld raken 

• Hier kan ik geen oordeel over geven als screenreader gebruiker. 
3.F: Vind jij het taalgebruik dat op de website gebruikt wordt, begrijpelijk en daarmee 

toegankelijk? 

• Voor mij persoonlijk is dit allemaal duidelijk. Ik kan moeilijk inschatten hoe dit voor 
laag geletterden of dyslectische bezoekers zal zijn. 

3.G: Is de noodzaak van digitale toegankelijkheid verder te zoeken dan alleen in het gebruik 
van computers/laptops en is het belangrijk dat websites toegankelijk zijn. 

• Wederom een bijzondere vraag binnen een gebruikersonderzoek. Zoals mogelijk 
bekend schrijft WCAG2 ook richtlijnen voor mobiele apparaten voor als tablets of 
smartphones. Het is belangrijk dat websites en apps ook op deze apparaten, al of niet 
ondersteund door assestieve hulpsoftware, goed toegankelijk en gebruiksvriendelijk 
zijn. 

 
 

  

http://www.provincie.drenthe.nl/
https://wave.webaim.org/
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6. Toegankelijkheid website als je een spierziekte hebt  

 
6.1. Toegankelijkheid website Provincie Drenthe, contact en natuur-milieu 
1.A Uiteindelijk kan ik goed navigeren. De pagina vind ik niet overzichtelijk. De 

plaatjes/foto's van de aandachtsgebieden vind ik groot en daardoor vind ik de hele 
pagina niet overzichtelijk. 

1.B In de link staat genoemd ‘onderwerpen’. Dit staat niet op de zoekbalk. Zet in de 
zoekbalk: ‘Wat we doen/onderwerpen’ of ‘Wat we doen/thema's’. 

1.C Ik klikte (per ongeluk) op ‘Helpdesk Stikstof B12’ en kwam bij een geheel andere 
website. Het is mij handiger als deze link zich opent op een nieuw tabblad i.p.v. dat de 
nieuwe zoekopdracht de Provincie-Drenthe site vervangt. Open iedere link a.u.b. op 
ander tabblad. 

 
6.2.  Toegankelijkheid website Provincie Drenthe, subsidie aanvraag en sociaal 
2.A Incidentele Culturele projecten Drenthe 
 https://www.provincie.drenthe.nl/@137678/subsidie-incidentele/ 
 Ik kon de pagina niet makkelijk vinden, uiteindelijk heb ik de term in de zoekbalk 

ingevoerd. Gemist wordt een snellere zoektocht 
2.B De pagina is goed leesbaar 
2.C De inclusie-agenda vond ik lastig te vinden. Ik vind deze wel goed leesbaar 
2.D. De toegankelijkheid vind ik lastiger. Niet alle termen zijn snel te vinden. De sitemap is 

dan een handigere navigatie. 
 
6.3.  Website Provincie Drenthe, in het algemeen 
3.A Toegankelijkheidsverklaring. Geen opmerkingen. 
3.B Ik heb deze vraag niet begrepen. 
3.C Ik heb hier geen inzicht over. Wellicht is er weinig verschil in contract. 
3.D Het navigeren gaat prettig. Na lang zoeken werd duidelijk dat ‘Home’ het logo is. Zet 

s.v.p. IN het logo het woord ‘Home’. 
 Onprettig is dat veel links de homepage vervangen; dan moet je helemaal uit de site, 

een nieuwe pagina opstarten en opnieuw beginnen. Dat kan echt eenvoudiger. 
 De blokjes naar nieuwsberichten ‘Veilig op de weg’, N34, Bekendmakingen etc. vind ik 

te groot. 
 Veel foto's en plaatjes vind ik erg groot, van mij mag het geheel iets kleiner. Je moet nu 

veel door een pagina scrollen om iets te vinden. 
 Het lettertype vind ik duidelijk leesbaar. 
 https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid-en-bestuur/gemeenten-

drenthe/     
Kan op de foto/plaat van de provincie Drenthe niet direct gelinkt worden per 
gemeentegrens i.p.v. naar het lijstje wat daaronder staat? Dat scheelt heen en weer 
scrollen. Het werd erg overzichtelijk 

 Mag deze tabel aub wat kleiner? 
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid-en-bestuur/gemeenten-
drenthe/plaatsen-buurten/ 
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3.E Ik vind sommige pagina's onrustig door veel gebruik van foto's.  
 Het tabblad en onderliggende pagina's van Loket is kalm en overzichtelijk. Drenthe 

Dichtbij (het staat er 2 x onder elkaar): kleine witte letters op een donkerblauwe 
ondergrond vind ik minder duidelijk te lezen. Jammer dat deze foto's niet gelinkt zijn 
naar de achterliggende info (waarom niet?). 

 
3.F Het taalgebruik vind ik duidelijk; geen moeilijke woorden. 
 
 
6.4. Drents Parlement 

• De website is overzichtelijk.  

• Lettertype: mag groter.  

• Ik vind: vetgedrukt maakt het onduidelijk. 

• Vergaderingen. Heel plezierig dat ik de vergaderingen geheel kan terugkijken en ook 
de discussies per punt c.q. per persoon kan traceren. 

• Voor mijn gevoel zijn de pagina's van het Drentse Parlement kalmer en visueel veel 
aantrekkelijker dan de pagina's van de Provincie zelf. 
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7. Toegankelijkheid website als je visueel zeer beperkt bent  
 
Internet Pagina: 
1. Via een link op de voorpagina kom je terecht op de Toegankelijkheid verklaring, met de 

onderdelen:  
 A Tekst van de verklaring. 
 B Datum van de verklaring. 
 C Handtekening van de verklaring. 
 D De link is niet voldoende. 
 
2. De pagina is over het algemeen toegankelijk, de linken kunnen worden bereikt, de 

achtergrond informatie heb ik niet onderzocht, dat kost mij te veel tijd, ik moet ook 
aandacht besteden aan mijn kandidatuur voor GroenLinks Emmen dus een dieper 
onderzoek zit er even niet in. 

3. Wel vind ik vervelend de foto ‘s, deze storen als je werkt met vergroting, hierdoor 
wordt gesprongen van het ene naar het andere item, dat stoort. 

 
Ik kan mij voorstellen dat zienden dat graag willen, een oplossing zou kunnen zijn: boven aan 
de pagina een link voor toegankelijkheid, die dan voor ons de foto’s weg haalt dan kunnen 
wij ook verder, technisch kan dat wel, de vraag is naar de wil? 
 
Drents parlement.nl 
Deze pagina is redelijk toegankelijk, wel is storend de grote foto ’s, de navigatie raakt bij 
gebruik in de war, bovendien is er geen tekst wat in de foto’s staat. 
 
Drents parlement 
Navigeren, dit is totaal onmogelijk navigeren lukt niet. Ik heb pogingen ondernomen, maar 
kom er niet uit. 
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8. Toegankelijkheid website als je fysiek zeer beperkt bent 
 
Wat ik heb gedaan 

• Ik heb de website van de provincie Drenthe geopend.  

• Ik heb meerdere pagina's van de website gelezen.  

• Ik heb de zoekbalk gebruikt. 
 
Taalgebruik 

• Het taalgebruik is niet voor iedereen begrijpelijk en daarmee toegankelijk. Ik heb op 
meerdere pagina's (bijv. natuur, op de sociale agenda over leefbaarheid en 
bereikbaarheid) teksten gezien van een (veel) te hoog leesniveau. B2 zelfs C1. De 
Rijksoverheid adviseert B1 niveau. 

• Op meerdere plekken staan actieve zinnen. Dat is goed. 

• Op meerdere pagina's staat een inleidende tekst van enige regels. Deze inleidende 
regels staan in een groter lettertype en met meer regelafstand dan de vervolgtekst die 
eronder staat. 

 
Advies Taalgebruik 

• Gebruik geen moeilijke woorden en maak korte zinnen. Gebruik niet teveel tekst, 
schrap onnodige, overbodige woorden. Gebruik geen lijdende vorm (dus niet met zijn 
of worden). 

• Gebruik www.accessibility.nl/ om het leesniveau van teksten aan te passen of laat een 
ter zake kundige de teksten doorlezen en aanpassen. 

• Zet ook de vervolg tekst in dezelfde lettergrootte en met dezelfde regelafstand als de 
inleidende tekst. 

• Verbeteren de tekst door:  
• Kijk via automatische analyse bij een grote groep teksten naar de begrijpelijkheid, en 

identificeer probleemteksten die niet goed te begrijpen zijn voor de doelgroep.  
• Selecteer een aantal teksten die als voorbeeld kunnen dienen. Laat de opstellers 

samen met tekstexperts die teksten verbeteren met behulp van de Direct Duidelijk-
checklist. Leg de verbeterde versies voor aan lezers met verschillende achtergrond en 
opleiding. 

• Als je zeker weet dat een tekstingreep ook echt werkt bij de lezers, pas hem dan toe in 
zo veel mogelijk andere teksten van je organisatie.  

Zie ook 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/
30/monitor-begrijpelijke-overheidsteksten/Monitor+Begrijpelijke+overheidsteksten+-
+onderzoeksrapport+juli+2021.pdf 

 
Informatie over de Drentse aanpak van stikstof 

• Informatie over de Drentse aanpak van stikstof Is niet eenvoudig te vinden. Typ je 
stikstof in de zoekbalk dan kom je bij een scala aan documenten. En dan moet je maar 
net het juiste vinden. 

 
Advies Informatie over de Drentse aanpak van stikstof 

• Maak van relevante zaken een button die direct naar het juiste document verwijst. 
 

http://www.accessibility.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/30/monitor-begrijpelijke-overheidsteksten/Monitor+Begrijpelijke+overheidsteksten+-+onderzoeksrapport+juli+2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/30/monitor-begrijpelijke-overheidsteksten/Monitor+Begrijpelijke+overheidsteksten+-+onderzoeksrapport+juli+2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/30/monitor-begrijpelijke-overheidsteksten/Monitor+Begrijpelijke+overheidsteksten+-+onderzoeksrapport+juli+2021.pdf
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inclusie agenda 

• Als het vinden van inclusie agenda belangrijk is, waarom staat dat dan onderaan de 
pagina? 

• Inclusie agenda wordt ineens uitvoeringsagenda genoemd. Waarom 2 verschillende 
benamingen voor hetzelfde? Wekt alleen maar verwarring 

 
Advies inclusie agenda 

• Zet belangrijke zoektermen bovenaan 

• Hanteer één benaming 
 
Regeling ‘Incidentele Culturele projecten Drenthe’. 
De informatiepagina over deze regeling op: 

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij-
0/@137678/subsidie-incidentele/ 

• De tekst: ‘Met deze subsidieregeling wil de Provincie Drenthe een levendig, gevarieerd 
cultureel klimaat stimuleren en in stand houden. De regeling is bedoeld voor culturele 
projecten die een incidenteel karakter hebben en een groot publieksbereik.’  Bevat 
moeilijke woorden en kan korter. 

 
De verplichte toegankelijkheidsverklaring 

• De verplichte toegankelijkheidsverklaring is niet te vinden. 
 
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/ 

• Tekst is op C1 niveau. Dus te moeilijk. 

• Navigeren over deze pagina’s gaat goed. 

• Informatie over de Drentse aanpak stikstof is goed te vinden. Het filmpje is duidelijk. 
De stem is aangenaam en het spreektempo goed. Er is een koersdocument als pdf 
/lezen? 

• De tekst ‘De provincie Drenthe werkt samen met het Rijk en maatschappelijke partners 
op drie manieren aan een Drentse aanpak stikstof (pdf, 2.3 MB).’ Is niet af. Je verwacht 
die 3 manieren ook benoemd. Scroll je naar onderen dan krijg je twee blauwe vlakken 
met links en daaronder staan drie onderwerpen in een zwart vlak. Zijn dat die drie 
manieren ? 

 
Overig 
• De website is geen compleet doolhof? 
• Duidelijk is dat de provincie haar best doet voor overzichtelijkheid en leesbaarheid. 
• Het is belangrijk dat websites toegankelijk zijn. Dat houdt niet alleen vindbaarheid in, 

of ‘het werkt op allerlei devices.’ Teksten moeten duidelijk en leesbaar zijn. 
Overbodige zinnen, open deuren vermijden. Die maken een tekst nodeloos langer. 

• Ik vind het niet logisch dat je ‘sociale agenda’ moet zoeken bij ‘zorg en onderwijs’ 
 
 

  

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij-0/@137678/subsidie-incidentele/
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij-0/@137678/subsidie-incidentele/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/122144/lg-w2103_025-drentse_aanpak_stikstof-koersdocument-web.pdf
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9. Toegankelijkheid website voor iemand met beperkte energie en overprikkeling 
 
Website provincie. Drenthe.nl onderwerpen natuur milieu natuur  
 
Vragen 
1.A Navigatie op deze pagina gaat soepel, geen bijzonderheden. Is overzichtelijk geen op- 

of aanmerkingen. Ik vind de site persoonlijk redelijk overzichtelijk en gebruik van 
filmpjes vind ik fijn. Wel moet je veel scrollen om alles goed te kunnen zien en 
bekijken. Maak het aub mogelijk om zodanig foto’s prikkelarm in te stellen en je ze 
allemaal in één keer zichtbaar zijn. 

1.B. Vooralsnog loop ik nergens tegen aan. Kan alles goed vinden en bekijken. Kan geen 
items vinden die niet goed toegankelijk zijn. Met zoekfunctie gezocht om items te 
vinden over stikstof. Kwam daardoor op meerdere items terecht en toen was het 
moeilijk kiezen en daarmee lastig om de vraag te beantwoorden. Maar, bij de link 
Natuur (die we ontvingen), krijg je meteen een goed overzicht. Ik heb op meerdere 
onderwerpen geklikt en alles werkte prima. Ook de links in de stukken, werkte prima. 
Het is gelijk duidelijk waar het over gaat; geen op- of aanmerkingen.  

1.C. Info over Stikstof. Via Home krijg ik verschillende keuzes. Ik weet er niets van en ik klik 
op het programma PAS; deze is overzichtelijk en duidelijk. Daarna gezocht via de 
aangegeven link/natuur en ook deze pagina is duidelijk én overzichtelijk. Voor mij 
persoonlijk spreken plaatjes en filmpjes in afbeeldingen mij zeer aan; voor een ander 
kan dit juist (te) veel prikkels geven. Ikzelf heb eerder moeite met veel tekst en als er 
een plaatje of foto bij is, voelt dit rustiger. Wel vind ik het zo dat door deze foto's je 
veel moet scrollen en dat geeft onrust.  

2.A.  Incidentele culturele projecten Drenthe. 
 De pagina is goed leesbaar. De informatie is duidelijk en overzichtelijk.  
2.C. Sociale agenda Drenthe. Ik kon deze niet meteen vinden en kwam terecht bij subsidie 

sociale agenda Drenthe. Het is me niet duidelijk geworden of dit ook ging over 
subsidies of de vraagstelling is niet duidelijk.  

2.D:  Ik heb verder niet de toegankelijkheid getoetst van het contact met de provincie. In 
het algemeen: We zijn toen in Assen geweest met een bijeenkomst. Vervelend is dat 
bij aankomst onduidelijk was bij wie ik me moest melden en ook geen toegangspasje 
kregen, terwijl dit wel gezegd was. Nu is het niet zo dat ik een pasje miste, maar het is 
wel fijn als iets loopt zoals tevoren afgesproken is; dit is voor mij erg onrustig. We 
konden uiteraard wel gewoon naar binnen, de portier/baliemedewerker deed het 
poortje open. Op de terugweg liepen we achter de balie naar buiten. Ik weet niet of 
dat de bedoeling was. Ik heb gemist dat er een host of ontvangstpersoon was. Ik vind 
dat een ontvangst altijd warm en hartelijk moet zijn: ‘waarmee kan ik u helpen e.d.’. 
Nu leek het alsof er niet goed gecommuniceerd werd. Ik heb zelf koffie en thee 
gehaald, was heel betaalbaar; ik miste alleen bij de zitjes een plek om hete dranken 
o.i.d. weg te zetten. Alles zag er goed verzorgd uit. Ik vond de balie iets te hoog en 
misschien is het fijn als er een karretje beschikbaar is waarop je je dienblad kan 
plaatsen zodat je meerdere spullen erop kan zetten en alles tegelijk mee kan nemen 
naar een zitplaats.  

3.A. Over de verplichte toegankelijkheidsverklaring kon ik niks terugvinden. Wel als ik het 
intoetste, dan krijg ik info over de toegankelijkheid waarvan de gemeente zegt dat 
Iedereen alle informatie en diensten op de website goed kan lezen en gebruiken en 



20 
 

Advies Toegankelijkheid website Drents Parlement  
Door Adviesraad Toegankelijkheid, werkgroep Digitale Toegankelijkheid juni 2022  

daarbij ook zeggen dat de sites continu verbeterd worden. Maar er is geen uitleg over 
de verklaring zélf.  

3.B. Deze vraag heb ik niet begrepen. 
3.C. Niet van toepassing. 
3.D. De website is goed toegankelijk. Het valt me op dat als ik een zoekopdracht intoets, ik 

hele andere info vond dan wanneer ik op de link doorklik; ik weet niet of dat goed of 
slecht is, ik meld het hier. Want ik vond het lastig om dan te kiezen welke info ik dan 
moet selecteren om daar te komen waar ik zou willen komen. Dat was weer niet het 
geval als ik klik op de link die we ontvingen bij de vragen, dan kwam ik wel direct bij de 
nodige informatie en heb je alle informatie nodig die hoort bij de vraag. Dit maakt het 
voor mij heel ingewikkeld.  

 Ik ga er altijd vanuit dat je zelf ook moet kunnen zoeken zonder voorgeschreven of 
ontvangen link. Ik vond het daarom ook lastig om zelf mijn zoektermen in te typen, 
omdat je dan gaat verdwalen in je zoektocht. Moet ik dan eerst contact zoeken met 
iemand van die website, want juist dan krijg je wel de juiste link en kom je direct daar 
waar je wilt zijn - maar dat lijkt me nu ook niet altijd de bedoeling. 

 Het zou handig zijn als er een chatfunctie op de site is; dat zie ik vaker op websites. 
Dan kan je direct je simpele vraag stellen en hoef je niet steeds heen en weer te 
mailen. En je krijgt ook direct een antwoord. Ikzelf vind dit erg prettig. 

3.E. Ik heb zelf inderdaad last van snel overprikkeld raken; deze vraag past mij wel. Ik had 
er bij deze site geen last van. Misschien komt dat nu omdat ik nu heel gericht weet 
waar ik naar moet kijken. 

3.F. Taalgebruik is prima te lezen, geen op- of aanmerkingen.  
3.G. Ik heb de site bekeken op mobiel en op laptop. Het kan aan mijn telefoon liggen, maar 

vond het prettiger op de laptop. Alhoewel het natuurlijk wel zo zou moeten zijn, vind 
ik, dat sites ook goed duidelijk moeten zijn op een mobieltje. 

4.A. Toen we in het Provinciehuis waren, zijn we door de poortjes gegaan zonder een pasje. 
De ontvangst ging rommelig. Bij de ingang stond niemand ons op te wachten. Er 
stonden veel losse spullen op de grond in de zaal. Voor slechtzienden of mensen met 
een rolstoel al niet makkelijk en ik werd door die rommel erg onrustig. Ik vind dat de 
bewegwijzering duidelijker kan; nu was het een kalme en rustige dag, maar als er veel 
mensen zouden zijn dan krijg ik snel te veel prikkels als ik ook niet weet waar ik moet 
zijn.  

 Daar waar de koffie was, waren de zitplekken rommelig; er waren weinig tafeltjes waar 
je je spullen op kon plaatsen. Het was wel heel makkelijk om alles te betalen met je 
pin. Ik miste dat karretje waar ik mijn bestelling op kon plaatsen zodat ik gemakkelijker 
met een vol bord naar mijn plek gaan en niet een paar keer heen en weer te hoeven 
lopen. 

 Ik had graag nog even willen napraten met alle deelnemers om misschien nog wat te 
kunnen noemen of vragen. Jammer dat deze mogelijkheid niet geboden is. 

 
4. Site van het Drents parlement  

Deze is goed toegankelijk. De pagina Ontmoet is ook goed toegankelijk. Ik heb hier wat 
meer gekeken en op links geklikt en kon het allemaal goed lezen. Bij Actueel vond ik de 
tekst klein en dat is minder makkelijk lezen. Verder geen op- of aanmerkingen. Prettig 
vind ik dat in de bovenste balk alles direct zichtbaar is zodat je niet verder hoeft te 
scrollen; dit is heel overzichtelijk. 
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10. Conclusie en advies 

Het betreft hier een ervaring c.q. gebruikers onderzoek. Dus: een toetsing op basis van 

gebruikers ervaringen gezien vanuit verschillende functiebeperkingen. Dat is anders dan een 

toetsing op basis van richtlijnen en eventuele wetgeving. Daarom is het ook belangrijk om te 

blijven toetsen op deze richtlijnen en/of wetgeving in samenwerking met specialistische 

instanties, zoals bijvoorbeeld 

• bij digitale toegankelijkheid: St.Accessibility  

• bij fysieke toegankelijkheid: PBTconsult of Ongehinderd 

De website van de provincie Drenthe en van het Drents parlement zijn redelijk tot goed 

toegankelijk, maar dat hangt sterk af van het type beperking. Voor mensen met dyslexie, 

senioren, laaggeletterden of mensen die anderszins moeite hebben om lange teksten te 

lezen, kan het ontbreken van een spraakknop een groot probleem geven. Dove mensen 

kunnen niet de meest actuele vergaderingen volgen omdat de ondertiteling pas later 

geplaatst wordt. Voor mensen die snel overprikkeld raken zijn de vele links vermoeiend.  

Graag zien wij een terugkoppeling over onze gebruikerservaringen bevindingen terug en 

vernemen wij graag hoe een en ander al dan niet wordt opgepakt. 

Tot slot willen we de provincie en het Drents parlement complimenteren met de vele 

stappen die er al gezet zijn om de website toegankelijk te maken voor mensen met een 

beperking. Wij hopen dat de uitwerking van deze opdracht weer een verdere stap betekent.  

Wij wensen de provincie alle succes en bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 

 

 

https://www.accessibility.nl/
https://www.pbtconsult.nl/
https://ongehinderd.nl/dienst/bedrijven/
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1. Inleiding 
Volgens het VN Verdrag Handicap moeten mensen met een beperking volwaardig 
mee kunnen doen in de samenleving. De Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe helpt 
de provincie Drenthe bij dit uitgangspunt. Ervaringsdeskundigen uit verschillende 
Drentse gemeenten met verschillende beperkingen adviseren het provinciebestuur 
gevraagd en ongevraagd over toegankelijkheid bij de projectontwikkeling voor en de 
uitvoering van de Inclusie Agenda. De Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe heeft 
drie werkgroepen: bewustwording, fysieke en digitale toegankelijkheid. Op een 
persoon na hebben alle leden hebben een beperking. Het bestuur bestaat uit 
mensen uit de werkgroepen. 
 

De provincie heeft in maart 2022 de Adviesraad verzocht om advies uit te brengen 
over vier onderwerpen: 

1. Toegankelijkheid website Provinciale Staten 
2. Toegankelijkheid provinciehuis 
3. Toegankelijkheid vaste expositie Drents Museum 
4. Toegankelijkheid recreatieve fietspaden 

 

Dit advies betreft de tweede opdracht: de toegankelijkheid van het provinciehuis. De 
drie werkgroepen hebben zich, na een rondleiding in het provinciehuis, verdiept in 
deze opdracht. Het resultaat is een integraal advies van ervaringsdeskundigen vanuit 
drie verschillende invalhoeken: bewustwording, fysieke en digitale toegankelijkheid. 
 

De basis van dit rapport zijn de deelrapporten van de drie werkgroepen met daarin 
hun concrete en gedetailleerde adviezen. Zij hebben hier met uiterste zorgvuldigheid 
en alertheid aan gewerkt.  

 

De Adviesraad heeft met plezier gewerkt aan het tot stand brengen van dit advies en 
vertrouwt erop dat het van toegevoegde waarde is bij het toegankelijker maken van 
het provinciehuis zodat het een plek wordt waar bezoekers en medewerkers vrij en 
ongehinderd kunnen communiceren en zich bewegen. 
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2. Opdrachtomschrijving    
 
 

De provincie heeft de volgende vragen gesteld en opdracht verstrekt: 
 
Hoe toegankelijk is het provinciehuis?  

• Vraag vanuit onze organisatie én vanuit PvdA Statenfractie 
• Na onderzoek Ongehinderd mist de visie van ervaringsdeskundigen 
• Opdracht voor alle drie werkgroepen: 

• Bewustwording: hoe bewust is de receptie, ons Klant 
Contact Centrum en restaurant?  

• Fysiek: zijn gemaakte aanpassingen voldoende? Hoe 
bereikbaar is het provinciehuis? 

• Digitaal: is de website nu écht toegankelijk? Ook 
leesbaarheid formulieren, gebruikte kleurenschema’s, 
afbeeldingen, gebruik screenreader 

 
 
Ondersteuning vanuit de provincie:   

• Uitgebreide opdrachtomschrijving  
• Toezending rapport Ongehinderd 
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3. Bevindingen op hoofdlijnen  
 

3.1. Bewustwording 
Volgens de werkgroep bewustwording zijn de mensen in het provinciehuis erg 
behulpzaam en begripvol en staan ze duidelijk open voor iemand met een beperking. 
De vele aanpassingen van fysieke situaties getuigen eveneens van een hoge mate 
van bewustzijn, wat zowel betrekking heeft op gasten als op eigen collega’s. Ook 
staan ze ervoor open om zich qua bewustwording nog verder te ontwikkelen. En dat 
begint uiteraard bij communiceren met en verplaatsten in.  

Uit contacten met provincieambtenaren blijkt dat de provincie al een slag gemaakt 
heeft inzake het bewust worden van de toegankelijkheid. Er zijn bijeenkomsten 
geweest (met veelal dezelfde mensen), er is een inclusie klankbordgroep die 
adviseert en in een-op-een gesprekken kan veel worden bereikt. Echter rekening 
houden met beperkingen is (nog) niet alom vanzelfsprekend. Denk daarbij ook aan 
mensen met een vorm van autisme die niet aan groepsactiviteiten kunnen meedoen. 
Een mooi voorbeeld is de uitnodiging voor de jaarlijkse nieuwjaar speech van de 
provincie: iedereen is dan welkom. Maar als iemand met een beperking voel je je pas 
echt welkom als je weet dat je geleidehond mee mag, dat alle ruimtes 
rolstoeltoegankelijk zijn en dat er een schrijf- of gebarentolk is. Of dat je in ieder 
geval uitgenodigd wordt om deze opties door te geven. 

Als intern mensen zich niet bewust zijn van beperkingen, kun je je afvragen hoe dat 
dan bij het maken van beleid is. De provincie zou op dat punt ook een 
voorbeeldfunctie kunnen vervullen, zodat gemeenten en andere organisaties zich 
ook bewuster gaan opstellen. 

 

3.2. Fysieke toegankelijkheid 
De werkgroep fysieke toegankelijkheid heeft het adviesrapport van de firma 
Ongehinderd gekregen en bestudeerd. Dit rapport vormt een goede basis voor het 
verbeteren van de toegankelijkheid van het provinciehuis. Het was echter de taak 
van de werkgroep om de vertaalslag te maken van de papieren werkelijkheid naar de 
eigen beleving. Dat de provincie al een aantal van de voorgestelde verbeteringen uit 
het rapport gerealiseerd heeft, was goed zichtbaar. 

In het algemeen zijn de leden dan ook tevreden over de toegankelijkheid van het 
provinciehuis. Aan allerlei details is zien dat men heeft geprobeerd het provinciehuis 
toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Iedereen was erg te spreken 
over de ruime opzet van de ruimten in het gebouw en het ontbreken van obstakels in 
de gangen, wat prettig is voor zowel mensen in een rolstoel als voor mensen met een 
visuele beperking. Ook aan de akoestiek van de vergaderzalen is aandacht besteed, 
een belangrijk punt voor slechthorenden. Maar er zijn ook diverse verbeterpunten op 
motorisch, auditief en visueel gebied. 
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3.3. Digitale toegankelijkheid 
Is de website van het provinciehuis nu écht toegankelijk? Ook leesbaarheid 
formulieren, gebruikte kleurenschema’s, afbeeldingen, gebruik screenreader?  

Over deze vragen heeft de werkgroep digitale toegankelijkheid zich gebogen. De 
website van de provincie Drenthe www.provincie.drenthe.nl is redelijk tot goed 
toegankelijk maar dat hangt sterk af van het type beperking. Voor dyslecten, laag 
geletterden, anderstaligen en senioren is het ontbreken van een spraakknop 
bijvoorbeeld een groot probleem. Voor de toegankelijkheid voor doven zou een knop 
voor Tolkcontact een enorme verbetering zijn. De werkgroep heeft de digitale 
toegankelijkheid daarom per beperking uitgewerkt.  

 
3.4. Prioriteit en planning 
In dit advies hebben we geen rekening gehouden met de noodzaak (hoeveel mensen 
hebben baat bij een bepaalde aanpassing) en de haalbaarheid (kosten/praktische 
inpasbaarheid) van de voorgestelde verbeteringen op het gebied van de 
toegankelijkheid van het gebouw. Wij realiseren ons terdege dat sommige voorstellen 
niet van de ene op de andere dag in te passen zijn terwijl andere adviezen  snel en 
tegen geringe kosten realiseerbaar zijn. 

  

http://www.provincie.drenthe.nl/
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4. Bewustwording 

4.1. De werkgroep bewustwording 
De leden van de werkgroep bewustwording bestaat uit mensen met de volgende 
beperkingen: 

- Iemand met een dwarslaesie en gebruiker elektrische rolstoel 
- Iemand die slechtziend is 
- Iemand die blind is 
- Iemand die volledig doof is   

 

4.2. Aanpak van de opdracht  
We hebben afzonderlijk en groepsgewijs het provinciehuis bezocht:  
1: bij kennismaking met statenleden,  
2: bij een rondleiding,  
3: als gast van de raad.  
En: 
kennisneming van rapport Ongehinderd 
contacten met provincieambtenaren  
Een poging om als mystery guest het provinciehuis te bezoeken strandde vanwege 
niet teruggebeld worden. 

4.3. Ervaringen en indrukken 
De mensen zijn erg behulpzaam en begripvol en staan open voor iemand met een  
beperking, zoals op een fatsoenlijke manier te woord staan, correct helpen met het 
uit- en aandoen van een poncho door receptioniste en een beveiliger, correcte 
bejegening door cateringmedewerk(st)ers, correct helpen met de liften door twee 
willekeurige ambtenaren. 

We konden overal gemakkelijk komen. Bij alle stoepen en opstapjes zijn leuningen. 
Het provinciehuis is ruim en licht opgezet. Ook al is er veel glas, door de opgeplakte 
“blokjes” wordt afdoende gemarkeerd dat er een glazen paneel staat waar je dus niet 
doorheen moet proberen te lopen. Bij navraag of iemand met een visuele beperking 
wel een vaste werkplek kreeg in de kantoortuin (vanwege licht, software op de 
gebruikte pc etc.) werd bevestigend geantwoord.  
Via telefonisch contact proberen een rondleiding te krijgen; terugbellen geschiedde 
niet. 
 

De dag Gast van de Staten was perfect geregeld en er was goede begeleiding.  
De rondleiding die onderdeel was van het programma Gast van de Staten was niet 
geschikt voor mensen met een ernstige visuele beperking. Dingen als ‘daar staat het 
bankstel van Relus’, ‘er hangen dure lampen’ of ‘dit is het uitzicht op de tuin’ voldoen 
niet. De gastvrouw heeft de middag achteraf geëvalueerd en tips gekregen. 
Het bezoek aan de statenleden verliep goed. De interruptiemicrofoon in de 
statenzaal is niet bereikbaar voor iemand in een rolstoel. 

Het rapport van Ongehinderd geeft geen bewustwordingsadviezen, hoewel 
verbetering van fysieke situaties al een vorm van bewustwording is. 
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Uit contacten met provincieambtenaren blijkt dat de provincie al een slag gemaakt 
heeft inzake toegankelijkheid. Er zijn bijeenkomsten geweest (met veelal dezelfde 
mensen), er is een inclusie klankbordgroep die adviseert en in een-op-een 
gesprekken kan veel worden bereikt. Echter rekening houden met beperkingen is 
(nog) niet alom vanzelfsprekend. Denk daarbij ook aan mensen met een vorm van 
autisme die niet aan groepsactiviteiten kunnen meedoen. Als intern mensen niet 
bewust zijn van beperkingen, kun je je afvragen hoe dat dan bij het maken van beleid 
is. De provincie zou op dat punt ook een voorbeeldfunctie kunnen vervullen, zodat 
gemeenten en andere organisaties zich ook bewuster gaan opstellen. 
 

4.4. Verbeterpunten 
Doven 
Onbekendheid met de spraakapp 
Onbekendheid of ringleiding op alle plekken in de staatszaal goed werkt. In sommige 
ruimtes kan de akoestiek verbeterd worden; veel harde materialen.  

 
Slechtzienden  
Voor slechtzienden voelt zo’n ruim opgezet en licht gebouw prettig, maar het komt 
daardoor ook over als een doolhof. Zonder hulp van medewerkers kun je er alleen 
nooit de weg vinden, dus begeleiding is dan nodig. Het gebouw en de inventaris zijn 
niet aangepast om autonoom je weg te vinden. Er is geen duidelijke bewegwijzering.  

De statenzaal is een ronduit gevaarlijk gebied met die verschillende hoogten. Je 
moet wel heel goed in alle richtingen je ogen de kost geven om daar niet te 
struikelen. Het trappenhuis is omhoog nog wel te nemen maar naar beneden is een 
risico door het ontbreken van contraststroken op de treden. 

Bij het tappen van een bak koffie is hulp nodig. De verschillende opties op het 
apparaat zijn niet te lezen. Een slechtziende werknemer zou de bediening uit het  
hoofd moeten leren. Dat geldt uiteraard ook voor het terugvinden van de werkplek. 
Als in een kantoortuin de meeste werknemers geen vaste werkplekken hebben, kost 
het een slechtziende nogal wat moeite om net die collega te vinden die je op een 
gegeven moment nodig hebt. Slechtzien brengt zonder meer al vermoeidheid met 
zich mee maar dergelijke heel praktische zaken zuigen nog eens extra energie weg: 
om vaak keer op keer aandacht te vragen voor jouw beperking en vervolgens 
iedereen mee te nemen om het te verbeteren. Het elektronische whiteboard is voor 
slechtzienden niet nuttig. Die zit er dan voor spek en bonen bij. 

Uit nog een apart gesprek met iemand van de ICT bleek dat op ca 500 medewerkers 
er 3 bekend zijn als slechtziend/blind. Echter landelijk gezien is  2% slechtziend/blind. 
Daaruit kan je de voorzichtige conclusie trekken dat er mogelijk meer mensen 
rondlopen met hulpvragen. De provincie werkt echter met het peep-systeem, maar 
mensen met een beperking voelen zich echter vaak pas uit het goede hout gesneden 
als ze hun probleem wegcijferen en dus voor zich houden. 

Verder kan iemand later op leeftijd een slechtziendheid ontwikkelen. De provincie 
werkt graag met standaardprocedures: is er voorzien in een mogelijkheid om in zo’n 
geval de medewerker toch direct te helpen?  
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Geen contact vanuit de provincie gehad toen ik zelf had gebeld voor een reguliere 
rondleiding (mystery guest zijn), dus ik zou voor het Klant contact centrum willen 
constateren dat het niet goed genoeg lijkt te functioneren en het klantcontact centrum 
wellicht niet goed weet hoe met dergelijke vragen om te gaan. Los van of het nou 
lockdown was of niet, ze hadden wel kunnen reageren.  

Rolstoelers 
De interruptiemicrofoon in de statenzaal is niet bereikbaar voor iemand in een 
rolstoel. 

4.5. Adviezen 
✓ Wanneer mensen met een visuele beperking aan een rondleiding meedoen, 

moeten rondleiders daarvan op de hoogte zijn en een training volgen om 
bepaalde zaken te omschrijven die mensen met goede ogen kunnen zien. 

✓ De trappen: de treden uitvoeren met contrasterende stroken. 

✓ De whiteboardtoepassingen: óf de mogelijkheid om direct op het whiteboard 
een deel te vergroten óf degene die zo’n whiteboard niet kan lezen voorzien 
van een eigenstandige leesmogelijkheid zoals op een I-pad (13 “), daarin kun 
je dan zelf vergroten door eenvoudigweg te “swipen”. 

✓ De kantoortuin: de directe collega’s moeten zich bewust zijn van de visuele 
beperking bij hun collega: een vrij effectief middel biedt VISIO revalidatie 
advies in Haren, die kan brillen verzorgen waar de beperking in wordt 
gesimuleerd. Tijdens een speciale informatieve bespreking wordt deze door 
collega’s gedragen als een “welkom in mijn beperkte visuele wereld”  

✓ Enkele koffieapparaten (die welke in ruimten staan waar vaak gasten van de 
provincie komen) voorzien van tast en/of leesbare opties. 

✓ De statenzaal als verboden gebied voor een slechtziende zonder begeleiding 
verklaren.  

✓ Een wat actievere rol om bij personeel op te halen of er mogelijk mensen zijn 
die vanwege slechtziendheid toch tegen problemen oplopen, lijkt een te 
overwegen optie.   

✓ De provincie werkt met vaste procedures maar bij problemen rond ineens 
optredende slechtziendheid moet er een regel zijn die het mogelijk maakt om 
alle regels te  omzeilen en op te schalen. 

✓ Bij uitnodigingen van groepen inwoners, b.v. nieuwjaarsreceptie, altijd vragen 
of er schrijf- of gebarentolken nodig zijn en dit vervolgens regelen. 

✓ Laat mensen met een gehoorapparaat checken of de ringleiding op alle 
plekken even goed werkt. 

✓ Laat slechthorenden checken of de werkplekken en ruimtes een goede 
akoestiek hebben. 

✓ Maak medewerkers ervan bewust hoe ze met slechthorenden en doven 
kunnen communiceren. Spraakapp, articulatie, aankijken, rustig spreken. Daar 
zijn goede trainingen voor, in anderhalf uur kun je veel bewustwording 
bereiken. 
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✓ Zorg dat de mensen met klantencontacten een spraakapp op hun smartphone 
hebben (gratis te downloaden) en ermee kunnen werken. 

✓ Zorg dat de alle medewerkers op de hoogte zijn van het bestaan en de 
werking van Tolktelefoon. 

✓ Maak medewerkers bewust dat er een groot verschil is tussen doofgeborenen 
(zij spreken gebarentaal) en plots- en laatdoven (sommigen redden zich met 
een gehoorapparaat maar veel ook niet (ondanks de valse beloftes van allerlei 
reclames!). 

✓ Het Klantcontactcentrum wel laten terugbellen. 

✓ Rondleiders standaard trainen om zaken ook te omschrijven voor blinden en 
slechtzienden. 

✓ Een interne bewustwordingscampagne. Laat collega’s maar eens 
geblinddoekt hun weg zoeken of als slechtziende informatie opzoeken op de 
computer e.d., als dove contact proberen te maken en iets aan te horen, of 
meemaken hoe het is om in een rolstoel je weg te vinden. 

 
Tot slot: 

Zijn er goede afspraken hoe te handelen met mensen met een beperking om bij 
een calamiteit het gebouw te ontruimen? 
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5. Fysieke toegankelijkheid 

5.1 De werkgroep fysieke toegankelijkheid 
De werkgroep fysieke toegankelijkheid is een onderdeel van de Adviesraad 
Toegankelijkheid van de provincie Drenthe. De adviesraad richt zich in brede zin op 
het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in Drenthe. 
Als onderdeel van die raad werkt de werkgroep fysieke toegankelijkheid expliciet aan 
het verbeteren van fysieke toegankelijkheid. In het kort: hoe komt iemand met een 
beperking van A naar B?  

De werkgroep heeft momenteel vier leden. Zij zijn allen ervaringsdeskundige op hun 
eigen gebied. In de werkgroep zitten blinde en slechtziende mensen en mensen die 
gebruik maken van een rolstoel. 

5.2 Aanpak van de opdracht 
Op dinsdag 5 april heeft de hele adviesraad een rondleiding gehad door het 
provinciehuis. Bij deze gelegenheid werden de leden van de raad in twee groepen 
verdeeld en onder de hoede van een gids rondgeleid door het gebouw. Tijdens deze 
rondleiding was er uitgebreid gelegenheid om op verkenning te gaan in het gebouw, 
wat de leden dan ook uitvoerig gedaan hebben. Verder hebben leden gesproken met 
medewerkers van het provinciehuis en was er later nog een gesprek met twee 
mensen die in het provinciehuis werken en die zelf ook een beperking hebben. 

 
De werkgroep heeft voorafgaand aan de rondleiding het adviesrapport van de firma 
Ongehinderd gekregen en bestudeerd. De werkgroep vindt dit een prima rapport dat 
een goede basis vormt voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het 
provinciehuis. Het was echter de taak van de werkgroep om de vertaalslag te maken 
tussen de papieren werkelijkheid van het rapport naar de eigen beleving van 
ervaringsdeskundigen. De werkgroep was verheugd te zien dat al een aantal van de 
voorgestelde verbeteringen uit het rapport gerealiseerd zijn.  

Na de rondleiding hebben de leden van de werkgroep hun bevindingen op papier 
gezet. De leden hebben persoonlijk, en vanuit hun eigen beperking, opgeschreven 
hoe zij de toegankelijkheid van het provinciehuis hebben ervaren, wat zij goed 
vonden, waar ze tegenaan liepen, en welke verbeterpunten zij zien. Vervolgens 
hebben de leden hun inbreng naar de voorzitter van de werkgroep gestuurd en hij 
heeft hun ervaringen en adviezen gebundeld en tot één geheel samengevoegd.  

5.3 Ervaringen 
In het algemeen waren de leden van de werkgroep niet ontevreden over de 
toegankelijkheid van het provinciehuis. Iedereen was erg te spreken over de ruime 
opzet van de ruimten in het gebouw, wat prettig is voor zowel mensen in een rolstoel 
als voor mensen met een visuele beperking. In de gangen staan bijvoorbeeld relatief 
weinig objecten, dit is fijn voor blinde en slechtziende mensen omdat zij dan niet 
tegen dingen aan kunnen lopen, voor mensen in een rolstoel is het fijn omdat zij 
genoeg ruimte hebben om zich te bewegen.  

Verder kon de werkgroep aan allerlei details zien dat men heeft geprobeerd het 
provinciehuis toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.  
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Specifieke punten 
• Elke verdieping heeft minimaal één gehandicaptentoilet. 
• De liften hebben voelbare knoppen. 
• De pinautomaat in de kantine was ook voor kleine mensen of mensen in een 

rolstoel bereikbaar. 
• Er waren geen (te hoge) drempels waar mensen in een rolstoel niet overheen 

kunnen. 
• Er is een ringleiding aanwezig in de statenzaal voor dove of slechthorende 

toeschouwers. 
• Er is in ten minste één vergaderzaal een ringleiding aanwezig. 

5.4. Verbeterpunten 
In de komende alinea’s volgt een opsomming van de verbeterpunten die de 
werkgroep heeft geconstateerd. Voor de overzichtelijkheid zijn de verbeterpunten per 
type beperking uitgesplitst. 

Motorisch 
1. In de garderobe zijn geen lage haken om jassen aan op te hangen. 
2. De hellingbaan in de Statenzaal heeft geen railing en is derhalve niet veilig. 
3. In de lift is te weinig ruimte om met een rolstoel te kunnen draaien. Dit kan een 

probleem zijn voor mensen die niet met hun bovenlichaam kunnen draaien om 
zo de lift te bedienen.  

4. Leuningen van de binnentrappen zijn vierkant en vrij groot waardoor niet 
iedereen er een goede grip op heeft. 

Auditief 
1. Er is geen ringleiding aanwezig bij de receptie. 

Visueel 
1. Er zijn geen geleidelijnen vanaf de parkeerplekken en bushalte naar de 

hoofdingang. 
2. De trap naar de hoofdingang voldoet niet aan de eisen van toegankelijkheid. 
3. Er is geen duidelijke bewegwijzering naar de hoofdingang. 
4. Voor blinde en slechtziende mensen is bij binnenkomst de receptiebalie 

moeilijk vindbaar.  
5. Het is voor blinde en slechtziende mensen moeilijk om hun weg te vinden in 

de grote open ruimte van de centrale hal. 
6. De binnentrappen hebben geen duidelijke, contrasterende markeringen. 
7. De markeringen op glazen deuren en wanden zijn onvoldoende omdat ze niet 

contrasterend zijn.  
8. Er is geen duidelijke bewegwijzering naar de toiletten, liften en trappen. 
9. De liften hebben geen gesproken verdiepingsmelder, de cijfers op de knoppen 

zijn niet contrasterend en hebben ook geen braille. 

5.5. Adviezen 
In dit hoofdstuk staan de adviezen van de werkgroep voor het verbeteren van de 
fysieke toegankelijkheid. De adviezen staan in dezelfde volgorde beschreven als de 
verbeterpunten van het vorige hoofdstuk. De adviezen staan niet gerangschikt op 
wenselijkheid/urgentie. 
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Motorisch 
1. Breng lage haken aan in de garderobe (90-110 cm) voor kleine mensen en 

mensen in een rolstoel zodat zij zelfstandig hun jas kunnen ophangen. 
2. Breng afrijbeveiliging in de vorm van hekwerk of een leuning aan op de 

hellingen in de Statenzaal zodat mensen in een rolstoel, maar ook mensen 
met een visuele beperking, veilig gebruik kunnen maken van de hellingbanen. 

3. Zorg voor een lift die groot genoeg is zodat mensen in een rolstoel in de lift 
kunnen draaien. 

4. Leuningen 
a. Zorg ervoor dat handen extra grip hebben op leuningen. Een ronde 

leuning met een diameter tussen 4-5 cm geeft een optimale grip.  
b. De leuning dient op een hoogte tussen 85-95 cm boven het begin van 

de aantrede te zijn aangebracht. Voorzie trappen die door kleine 
mensen of kinderen worden gebruikt ook van een tweede leuning op 
40-50 cm hoogte. 

c. De leuningen moeten ook vloeiend doorlopen langs de wanden van de 
trapbordessen. 

d. Zorg ervoor dat leuningen tenminste 30 cm voor de eerste trede 
beginnen en 30 cm na de laatste trede eindigen. Het horizontale deel 
van de leuning geeft dan aan waar de leuning begint. Zonder dat 
mensen zien waar de traptreden beginnen of eindigen tillen zij dan op 
het juiste moment hun voet op. Blinde en slechtziende mensen kunnen 
in dat geval ook moeiteloos traplopen. 

e. Zorg dat de leuning vrij ligt van de bevestiging, zodat mensen de 
leuning kunnen volgen zonder los te hoeven laten, dit is belangrijk voor 
mensen die slecht ter been zijn of een evenwichtsstoornis hebben. 

Auditief 
1. Zorg voor een ringleiding bij de receptiebalie. 

Visueel 
1. Zorg voor geleidelijnen of goede natuurlijke gidslijnen (groenstroken, gevels) 

vanaf de parkeerplaats en de bushalte naar de hoofdingang. Zie 
www.tglining.nl.  

2. Trap naar entree en voldoet niet aan de eisen van toegankelijkheid. 
3. Breng duidelijke en goed zichtbare bewegwijzering aan op alle routes naar de 

hoofdingang: borden met goed contrasterende kleuren en letters in de grootte 
van 20 cm hoog en 10 cm breed. 

4. Leg binnen geleide lijnen aan vanaf de draaideur naar de receptiebalie.  
5. Leg binnen geleidelijnen aan vanaf de receptiebalie, door een van de poortjes, 

door de grote hal naar de lift en de trap. Binnengeleidelijnen kunnen met 
behulp van kunststofsjablonen rechtstreeks op de ondergrond worden 
aangebracht. 

De lijnen zijn bedoeld voor, en bestand tegen, voetgangersverkeer. Deze 
lijnen kunnen worden aangebracht op alle soorten ondergrond, zoals linoleum, 
vinyl, PVC, beton etc. Zie voor meer informatie: www.tglining.nl. 

6. De binnentrappen hebben geen duidelijke, contrasterende markeringen. 
a. Zorg ervoor dat alle traptreden goed zichtbaar zijn door een goede 

verlichting. 

www.tglining.nl%20
www.tglining.nl
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b. Alle traptreden moeten goed te onderscheiden zijn. Voorzie traptreden 
van een opvallende, contrasterende markering over de gehele breedte 
van de traptrede, bijvoorbeeld blauwe bekleding met een gele strip van 
5 cm breed. 

c. De traptreden moeten van stroef materiaal zijn om uitglijden te 
voorkomen. 

d. Voorzie trappen aan de onderzijde en bovenzijde van een voelbare 
waarschuwingsmarkering van 60 cm diep, zodat mensen met een 
visuele beperking bijtijds het trapgat signaleren. Een voelbare 
waarschuwingsmarkering bestaat uit voelbare noppen, is 60 cm diep en 
wordt over de volledige breedte van de trap aangebracht. 

e. Ook trapbordessen van brede trappen kunnen worden voorzien van 
een waarschuwingsmarkering.  

f. Plaats onderaan een trap een contrasterend vlak, bij voorkeur in 
dezelfde kleur als de markering op de traptreden. 

g. Goede contrasterende kleuren zijn: blauw-geel, zwart-wit, zwart-geel, 
donkerblauw-wit en donkergroen-wit. 

7. Breng contrasterende strips aan van 20 cm hoog over de gehele breedte van 
glazen deuren en glazen wanden. Deze strips kunnen het beste op een 
hoogte van 90-110 cm en op een hoogte van 170-190 cm worden 
aangebracht. Het is van belang dat deze strips goed contrasteren met de 
glazen deur/wand: dus niet een (semi) doorzichtige matte strip op een glazen 
deur. In een van de poortjes naar de hal zit een glazen deurtje, ook hier 
bovenaan een contrasterende strip aanbrengen van 20 cm hoog. 

8. Breng bordjes aan om de routes naar liften/trappen en toiletten aan te geven. 
Gebruik voor deze bordjes contrasterende kleuren, pictogrammen en 
duidelijke, grote letters. 

9. Breng in de liften een gesproken verdiepingsmelder, contrasterende cijfers op 
de knoppen en cijfers in braille aan. 

5.6. Conclusie 
 
Zoals in de inleiding al gezegd: de werkgroep fysieke toegankelijkheid is al best te 
spreken over de toegankelijkheid van het provinciehuis. Maar de werkgroep ziet ook 
voldoende ruimte voor verbetering. De verbeterpunten en adviezen in dit document 
zijn door de leden van de werkgroep persoonlijk gesignaleerd en opgesteld. De leden 
van de werkgroep hebben alles in de adviezen meegenomen wat hen opviel en 
daarbij geen rekening gehouden met de noodzaak (hoeveel mensen hebben baat bij 
een bepaalde aanpassing) en de haalbaarheid (kosten/praktische inpasbaarheid) 
van de voorgestelde verbeteringen op het gebied van de toegankelijkheid van het 
gebouw. De werkgroep realiseert zich terdege dat sommige voorstellen niet van de 
ene op de andere dag in te passen zijn (bijvoorbeeld het breder maken van een lift). 
Terwijl andere adviezen (het aanbrengen van contrasterende strips) snel en tegen 
geringe kosten realiseerbaar zijn. 

De werkgroep heeft met plezier gewerkt aan het tot stand brengen van dit advies en 
hoopt dat het van toegevoegde waarde is bij het toegankelijker maken van het 
provinciehuis zodat het een plek wordt waar bezoekers en medewerkers zich vrij en 
ongehinderd kunnen bewegen. 
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6. Digitale toegankelijkheid  

6.1. De werkgroep digitale toegankelijkheid 
Onze leden hebben de volgende beperkingen: 

● neurodiversiteit beperking  
● 2 leden met een visuele beperking  
● chronisch ziek, meerdere beperkingen o.a neurodiversiteit en fysiek 
● chronisch ziek, fysieke beperking 
 

6.2. Aanpak van de opdracht 
De opdracht hebben wij onderverdeeld als een individuele opdracht, waarbij iedereen 
vanuit zijn eigen beperking daarnaar heeft gekeken. De uitkomsten zijn  
samengevoegd in één document waarbij er een zo goed mogelijk diversiteitsbeeld is  
ontstaan voor de genoemde opdracht. Het format hebben wij extra en alleen  
uitgewerkt voor het verslag van het bezoek aan het provinciehuis. Wij zijn van  
mening dat er geen goede conclusie kan worden getrokken als de opdrachten, zoals  
wij die hebben uitgewerkt, niet in het geheel worden bekeken. Juist dáár zit de  
informatie waarmee de opdrachtgever, naar ons idee, iets mee kan. Het gaat  
namelijk om de gehele inhoud en die past niet in een format.  
 

Iedereen heeft individueel verslag gedaan van zijn bevindingen na het bezoek aan  
het Provinciehuis. Daar is vooral gekeken vanuit ieders eigen beperking en ook naar 
het zelfstandig kunnen bewegen in het provinciehuis. 
 

 
Onze ervaringen zijn op de hiernavolgende pagina’s uitgebreid terug te lezen. De  
ervaringen van het bezoek aan het Provinciehuis waren over het algemeen positief.  
De medewerkers waren vriendelijk, behulpzaam en staan open om te luisteren en  
mee te denken. 
 

6.3. Verbeterpunten  
● Parkeerterrein: Wij vonden dat er een duidelijke bewegwijzering ontbreekt voor 

mensen die een beperking hebben. De bordjes zijn summier en klein. 
● Het is erg lastig dat een taxi niet dichterbij de voordeur kan komen; het zijn grote 

afstanden voor mensen die slecht ter been zijn. Misschien kan er aan de zijkant 
een extra parkeermogelijkheid komen. 

● Het ontbrak ons aan een gastvrouw/-heer bij de entree; iemand die meeloopt en 
de faciliteiten aanwijst. Bij ons eerste bezoek ging er e.e.a. mis: we waren niet 
aangemeld en daarom was ook geen toegangspas. De zithoek was rommelig, de 
banken zijn vrij laag en onhandig is het niveauverschil van de banken. In de zaal 
waren te weinig tafels of een plek waarop je je jas of tas kwijt kon; het was te lastig 
om met je hete drankje op schoot te zitten of dit op de grond te plaatsen 
(gevaarlijke situaties). 

● Tijdens de looproute naar de Raadzaal stonden veel losse meubelstukken; de 
mensen met een visuele beperking hebben hier hinder van gehad. De 
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verhogingen in de raadzaal zijn niet duidelijk zichtbaar aangegeven en een 
misstap kan daardoor snel gemaakt worden.  

● In het algemeen mag de bewegwijzering duidelijker zijn. 
● Deuren: De verschillende deuren naar de werkkamers zijn zwaar en moet je naar 

je toe trekken. Niet iedereen is even sterk; een zelfstandige rolstoeler heeft hier 
hulp nodig en is daardoor weer afhankelijk. 

● Koffiehoekjes: Er waren veel gezellige koffiehoekjes maar ook hier geldt dat de 
stoelen vrij zwaar zijn om opzij te schuiven; tevens staan alle koffiemokken hoog 
in een kast; kan een klein iemand daar ook bij? 

● Lift: de drukknoppen in de lift zijn vrij hoog geplaatst voor iemand in een rolstoel; 
ook hier is hulp nodig en kan het gevoel ontstaan dat je opgesloten zit.  

● Koffiecorner beneden was prima bereikbaar. Wel oogde deze donker; gemist 
werden hulpmiddelen (dienblad of karretje*) zodat je e.e.a. kan meenemen naar je 
gekozen zitplaats. *Een rolstoeler kan weer geen karretje voortduren. 

● Het gehandicaptentoilet op de begane grond (achter de keuken) is minder c.q. 
lastig toegankelijk voor iemand in een elektrische rolstoel. Ik wil dit graag 
toelichten. 

6.4. Adviezen 
Deze staan (ook) vermeld in ieders bijdrage. Wij hebben bewust voor deze opzet 
gekozen, het is niet mogelijk om alle individuele adviezen te verwerken tot één 
duidelijk verbeterpunt. 
 

Adviezen aan het provinciehuis: 

● Het nalopen van het meubilair  
● Bedieningssysteem van de liften 
● Zichtbare gastvrouw/-heer in het provinciehuis 
● Zelfstandig manoeuvreren in het gebouw 
● Geen losse meubelstukken in de doorgaande looppaden 
● Duidelijkere looppaden in de Raadzaal 
● Extra hulpmiddelen (dienbladen etc) bij de koffiecorners 
● Zithoeken en hoogte niveaus c.q. verschillende zitmogelijkheden. De zithoek moet 

hoger en voorzien zijn van een leuning zodat iemand met visuele beperking hierbij 
steun kan vinden. Tevens veilige zitplekken zodat iemand met visuele beperking 
niet per ongeluk naast het zitgedeelte terecht komt. 

● Het gehandicaptentoilet op de begane grond (achter de keuken) is minder c.q. 
lastig toegankelijk voor iemand in een elektrische rolstoel. Ik wil dit graag 
toelichten. 
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6.5. De ervaring van iemand met dyslexie 
 
1. Toegankelijkheid website Provincie Drenthe, contact en natuur-milieu 
* Ga naar de website www.provincie.drenthe.nl  
 beoordeel of de homepage voor jou goed toegankelijk is. 

Ik kan de spraaktechnologie niet vinden. Nergens, ook niet bij de andere 
onderwerpen. 
Home is niet duidelijk 
Bladspiegel redelijk 
Interlinie redelijk 
Lettertype redelijk/goed 

 
* Ga óók naar deze pagina = https://www.provincie.drenthe.nl/contact/  
 én  

contactformulier alleen via schrift toegankelijk en niet via spraak. 
 
 
Vragen 
1.A:  Kan je goed navigeren over deze pagina's? 
 Niet alles via ‘zoeken’ te vinden 
1.B: Staan er items op die goed of juist niet goed toegankelijkheid zijn? 
1.C: Is de informatie over de Drentse aanpak stikstof goed te vinden en goed te 

lezen? 
 Veel tekst en veel stukken. Lezer moet zoeken welke het meest algemeen 

relevant is. Voor mensen met dyslexie heel tijdrovend. 
 
2. Toegankelijkheid website Provincie Drenthe, subsidie aanvraag en 

sociaal 
 De provincie heeft een regeling "Incidentele Culturele projecten Drenthe". 

Hiervoor kan je subsidie aanvragen. Ga naar de website 
www.provincie.drenthe.nl en zoek de informatiepagina over deze regeling op. 

 Niet gevonden. 
 
Vragen 
2.A: Heb je de pagina gevonden? Geef dan de link 
2.B: Beoordeel of deze pagina voor jou goed leesbaar is. Je hoeft de subsidie 

NIET aan te vragen. 
2.C: Is de inclusie agenda nu goed leesbaar op de website over de sociale 

agenda? 
 Niet gevonden 
 
2.D: We zijn benieuwd naar jouw ervaringen als het gaat over hoe toegankelijkheid 

we zijn in het contact met de provincie in het algemeen. 
 Geen flauw idee. Ik heb tot dusver niet veel contact met de provincie gehad. 
 
 
 
 
 

http://www.provincie.drenthe.nl/
https://www.provincie.drenthe.nl/contact/
http://www.provincie.drenthe.nl/
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3. Website Provincie Drenthe, in het algemeen = www.provincie.drenthe.nl 
 Wil je vanuit jouw eigen ervaring en gevoel reacties geven over de website 
Vragen 
3.A: Hoe staat het met de verplichte toegankelijkheidsverklaring. 
 Niet te vinden via “zoek”, dus niet bekeken. 
 
4. Digitale toegankelijkheid provinciehuis  
 Als je een afspraak hebt op het provinciehuis, krijg je een pasje om door de 

beveiligingspoortjes te komen. 
Naar aanleiding bezoek aan provinciehuis 5 april. 
Bewegwijzering voor parkeren voor mensen met een fysieke beperking is 
zeer summier en de bordjes heel klein. Wij hebben ze over het hoofd 
gezien, wel gezocht. Hebben op de algemene parkeerplaats geparkeerd. 

6.6. De ervaring van iemand met een visuele beperking 
 
De eerste opdracht heb ik gedaan, en de uitkomst is: 
 
Internet Pagina: 
1. Er ontbreekt op de voorpagina de Toegankelijkheid verklaring, die hoort op de 

voorpagina te staan, en behoort het volgende te bevatten: 
 A Tekst van de verklaring. 
 B Datum van de verklaring. 
 C Handtekening van de verklaring. 
 D De link is niet voldoende. 
 
2. De pagina is over het algemeen toegankelijk, de linken kunnen worden bereikt, 

de achtergrond informatie heb ik niet onderzocht, dat kost mij te veel tijd 
3. Wel vind ik vervelend de foto ‘s, deze storen als je werkt met vergroting, 

hierdoor wordt gesprongen van het ene naar het andere item, dat stoort. 
 
Ik kan mij voorstellen dat zienden dat graag willen, een oplossing zou kunnen zijn: 
boven aan de pagina een link voor toegankelijkheid, die dan voor ons de foto’s weg 
haalt dan kunnen wij ook verder, technisch kan dat wel, de vraag is er maar de wil? 
  

http://www.provincie.drenthe.nl/
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6.7. De ervaring van iemand met multimorbiditeit (diverse chronische ziektes) 
m.n. energiebeperking en overprikkeling 
Website provincie. Drenthe.nl onderwerpen natuur milieu natuur  
 
Vragen 
1.A Navigatie op deze pagina gaat soepel, geen bijzonderheden. Is overzichtelijk 

geen op- of aanmerkingen. Ik vind de site persoonlijk redelijk overzichtelijk en 
gebruik van filmpjes vind ik fijn. Wel moet je veel scrollen om alles goed te 
kunnen zien en bekijken. Maak het aub mogelijk om zodanig foto’s prikkelarm in 
te stellen en ze allemaal in één keer zichtbaar zijn. 

1.B. Vooralsnog loop ik nergens tegen aan. Kan alles goed vinden en bekijken. Kan 
geen items vinden die niet goed toegankelijk zijn. Met zoekfunctie gezocht om 
items te vinden over stikstof. Kwam daardoor op meerdere items terecht en 
toen was het moeilijk kiezen en daarmee lastig om de vraag te beantwoorden. 
Maar, bij de link Natuur (die we ontvingen), krijg je meteen een goed overzicht. 
Ik heb op meerdere onderwerpen geklikt en alles werkte prima. Ook de links in 
de stukken, werkte prima. Het is gelijk duidelijk waar het over gaat; geen op- of 
aanmerkingen.  

1.C. Info over Stikstof. Via Home krijg ik verschillende keuzes. Ik weet er niets van 
en ik klik op het programma PAS; deze is overzichtelijk en duidelijk. Daarna 
gezocht via de aangegeven link/natuur en ook deze pagina is duidelijk én 
overzichtelijk. Voor mij persoonlijk spreken plaatjes en filmpjes in afbeeldingen 
mij zeer aan; voor een ander kan dit juist (te) veel prikkels geven. Ikzelf heb 
eerder moeite met veel tekst en als er een plaatje of foto bij is, voelt dit rustiger. 
Wel vind ik het zo dat door deze foto's je veel moet scrollen en dat geeft onrust.  

2.A.  Incidentele culturele projecten Drenthe. 
 De pagina is goed leesbaar. De informatie is duidelijk en overzichtelijk.  
2.C. Sociale agenda Drenthe. Ik kon deze niet meteen vinden en kwam terecht bij 

subsidie sociale agenda Drenthe. Het is me niet duidelijk geworden of dit ook 
ging over subsidies of de vraagstelling is niet duidelijk.  

2.D:  Ik heb verder niet de toegankelijkheid getoetst van het contact met de provincie.  
 In het algemeen: We zijn in Assen geweest met een bijeenkomst. Vervelend is 

dat bij aankomst onduidelijk was bij wie ik me moest melden en ook geen 
toegangspasje kregen, terwijl dit wel gezegd was. Nu is het niet zo dat ik een 
pasje miste, maar het is wel fijn als iets loopt zoals tevoren afgesproken is; dit is 
voor mij erg onrustig. We konden uiteraard wel gewoon naar binnen, de 
portier/baliemedewerker deed het poortje open. Op de terugweg liepen we 
achter de balie naar buiten. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Ik heb gemist 
dat er een host of ontvangstpersoon was. Ik vind dat een ontvangst altijd warm 
en hartelijk moet zijn: "waarmee kan ik u helpen e.d.". Nu leek het alsof er niet 
goed gecommuniceerd werd. Ik heb zelf koffie en thee gehaald, was heel 
betaalbaar; ik miste alleen bij de zitjes een plek om hete dranken o.i.d. weg te 
zetten. Alles zag er goed verzorgd uit. Ik vond de balie iets te hoog en 
misschien is het fijn als er een karretje beschikbaar is waarop je je dienblad kan 
plaatsen zodat je meerdere spullen erop kan zetten en alles tegelijk mee kan 
nemen naar een zitplaats.  

 
 
3.A. Over de verplichte toegankelijkheidsverklaring kon ik niks terugvinden. Wel als 

ik het intoetste, dan krijg ik info over de toegankelijkheid waarvan de gemeente 
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zegt dat Iedereen alle informatie en diensten op de website goed kan lezen en 
gebruiken en daarbij ook zeggen dat de sites continu verbeterd worden. Maar 
er is geen uitleg over de verklaring zélf.  

3.B. Deze vraag heb ik niet begrepen. 
3.C. Niet van toepassing. 
 
3.D. De website is goed toegankelijk. Het valt me op dat als ik een zoekopdracht 

intoets, ik hele andere info vond dan wanneer ik op de link doorklik; ik weet niet 
of dat goed of slecht is, ik meld het hier. Want ik vond het lastig om dan te 
kiezen welke info ik dan moet selecteren om daar te komen waar ik zou willen 
komen. Dat was weer niet het geval als ik klik op de link die we ontvingen bij de 
vragen, dan kwam ik wel direct bij de nodige informatie en heb je alle informatie 
nodig die hoort bij de vraag. Dit maakt het voor mij heel ingewikkeld.  

 Ik ga er altijd vanuit dat je zelf ook moet kunnen zoeken zonder voorgeschreven 
of ontvangen link. Ik vond het daarom ook lastig om zelf mijn zoektermen in te 
typen, omdat je dan gaat verdwalen in je zoektocht. Moet ik dan eerst contact 
zoeken met iemand van die website, want juist dan krijg je wel de juiste link en 
kom je direct daar waar je wilt zijn - maar dat lijkt me nu ook niet altijd de 
bedoeling. 

 Het zou handig zijn als er een chatfunctie op de site is; dat zie ik vaker op 
websites. Dan kan je direct je simpele vraag stellen en hoef je niet steeds heen 
en weer te mailen. En je krijgt ook direct een antwoord. Ikzelf vind dit erg 
prettig. 

3.E. Ik heb zelf inderdaad last van snel overprikkeld raken; deze vraag past mij wel. 
Ik had er bij deze site geen last van. Misschien komt dat nu omdat ik nu heel 
gericht weet waar ik naar moet kijken. 

3.F. Taalgebruik is prima te lezen, geen op- of aanmerkingen.  
3.G. Ik heb de site bekeken op mobiel en op laptop. Het kan aan mijn telefoon 

liggen, maar vond het prettiger op de laptop. Alhoewel het natuurlijk wel zo zou 
moeten zijn, vind ik, dat sites ook goed duidelijk moeten zijn op een mobieltje. 

4.A. Toen we in het Provinciehuis waren, zijn we door de poortjes gegaan zonder 
een pasje. De ontvangst ging rommelig. Bij de ingang stond niemand ons op te 
wachten. Er stonden veel losse spullen op de grond in de zaal. Voor 
slechtzienden of mensen met een rolstoel al niet makkelijk en ik werd door die 
rommel erg onrustig. Ik vind dat de bewegwijzering duidelijker kan; nu was het 
een kalme en rustige dag, maar als er veel mensen zouden zijn dan krijg ik snel 
te veel prikkels als ik ook niet weet waar ik moet zijn.  

 Daar waar de koffie was, waren de zitplekken rommelig; er waren weinig 
tafeltjes waar je je spullen op kon plaatsen. Het was wel heel makkelijk om alles 
te betalen met je pin. Ik miste dat karretje waar ik mijn bestelling op kon 
plaatsen zodat ik gemakkelijker met een vol bord naar mijn plek gaan en niet 
een paar keer heen en weer te hoeven lopen. 

 Ik had graag nog even willen napraten met alle deelnemers om misschien nog 
wat te kunnen noemen of vragen. Jammer dat deze mogelijkheid niet geboden 
is. 
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6.8. De ervaring van iemand met een spierziekte 
 
Vragen: Toegankelijkheid website Provincie Drenthe, contact en natuur-milieu 
1.A Uiteindelijk kan ik goed navigeren. De pagina vind ik niet overzichtelijk. De 

plaatjes/foto's van de aandachtsgebieden vind ik groot en daardoor vind ik de 
hele pagina niet overzichtelijk. 

1.B In de link staat genoemd "onderwerpen". Dit staat niet op de zoekbalk. Zet in de 
zoekbalk: "Wat we doen/onderwerpen" of "Wat we doen/thema's". 

1.C Ik klikte (per ongeluk) op "Helpdesk Stikstof B12" en kwam bij een geheel 
andere website. Het is mij handiger als deze link zich opent op een nieuw 
tabblad i.p.v. dat de nieuwe zoekopdracht de Provincie-Drenthe site vervangt. 
Open iedere link a.u.b. op ander tabblad. 

 
Vragen: Toegankelijkheid website Provincie Drenthe, subsidie aanvraag en 

sociaal 
2.A Incidentele Culturele projecten Drenthe 
 https://www.provincie.drenthe.nl/@137678/subsidie-incidentele/ 
 Ik kon de pagina niet makkelijk vinden, uiteindelijk heb ik de term in de zoekbalk 

ingevoerd. Gemist wordt een snellere zoektocht 
2.B De pagina is goed leesbaar 
2.C De inclusie-agenda vond ik lastig te vinden. Ik vind deze wel goed leesbaar 
2.D. De toegankelijkheid vind ik lastiger. Niet alle termen zijn snel te vinden. De 

sitemap is dan een handigere navigatie. 
 
Vragen: Website Provincie Drenthe, in het algemeen 
3.A Toegankelijkheidsverklaring. Geen opmerkingen. 
3.B Ik heb deze vraag niet begrepen. 
3.C Ik heb hier geen inzicht over. Wellicht is er weinig verschil in contract. 
3.D Het navigeren gaat prettig. Na lang zoeken werd duidelijk dat "Home" het logo 

is. Zet s.v.p. IN het logo het woord "Home". 
 Onprettig is dat veel links de homepage vervangen; dan moet je helemaal uit de 

site, een nieuwe pagina opstarten en opnieuw beginnen. Dat kan echt 
eenvoudiger. 

 De blokjes naar nieuwsberichten "Veilig op de weg", N34, Bekendmakingen etc. 
vind ik te groot. 

 Veel foto's en plaatjes vind ik erg groot, van mij mag het geheel iets kleiner. Je 
moet nu veel door een pagina scrollen om iets te vinden. 

 Het lettertype vind ik duidelijk leesbaar. 
 https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid-en-bestuur/gemeenten-

drenthe/     
Kan op de foto/plaat van de provincie Drenthe niet direct gelinkt worden per 
gemeentegrens i.p.v. naar het lijstje wat daaronder staat? Dat scheelt heen en 
weer scrollen. Het werd erg overzichtelijk 

 Mag deze tabel aub wat kleiner? 
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid-en-bestuur/gemeenten-
drenthe/plaatsen-buurten/ 
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3.E Ik vind sommige pagina's onrustig door veel gebruik van foto's.  
 Het tabblad en onderliggende pagina's van Loket is kalm en overzichtelijk. 

Drenthe Dichtbij (het staat er 2 x onder elkaar): kleine witte letters op een 
donkerblauwe ondergrond vind ik minder duidelijk te lezen. Jammer dat deze 
foto's niet gelinkt zijn naar de achterliggende info (waarom niet?) 

3.F Het taalgebruik vind ik duidelijk; geen moeilijke woorden. 
 
Vragen: Digitale toegankelijkheid Provinciehuis (05 april 2022) 
4. Toen ik op tijd aanwezig was in het Provinciehuis werd ik bij de ingang al 

opgevangen.  
 Daardoor ontving ik geen pasje; sta ik dan wel als bezoeker genoteerd? 
4.A De poortjes werden voor ons als groep geopend door de balie medewerker. 
4.B Ik had me niet gemeld bij de balie, daarom niet van toepassing. 
4.C Helaas geen gebruik van kunnen maken.  
4.D Ik heb hier niet naar gekeken; we werden rondgeleid en er werd niet op 

gewezen. Wat spijtig. 
4.E. Mijn persoonlijke opmerkingen tijdens de rondleiding 
 * sommige deuren naar de (werk-)kamers zijn zwaar en moet je naar je toe 

trekken. Een zelfstandige rolstoeler moet hier hulp vragen en dat is niet goed, je 
wilt niet constant vragen. 

 * op de werkvloer werd laten zien dat er gezellige koffiehoekjes zijn. Ik vond de 
stoelen te zwaar om opzij te schuiven en de plek waar de koffiemokken staan 
hoog; ik vroeg me af: kan ook een klein iemand daar ook bij? 

 * in de liften zijn de drukknoppen vrij hoog geplaatst voor een rolstoeler alleen; 
ook dan heb je hulp nodig. Ik heb een andere rolstoeler eerst moeten helpen 
met het drukken op de juiste knop. Hierna ging ik alleen, mijn energie was even 
op en kon daarom de liftknop ook niet goed bedienen; ik voelde me opgesloten. 
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6.9. De ervaring van iemand met een visuele beperking (2) 
 
Gebruikersonderzoek met screenreader Jaws, alleen met spraak exclusief braille 
ondersteuning. 
 
https://www.provincie.drenthe.nl/ 
• Geen pagina titel? 
• Afbeelding logo provincie is kop 1, waarom is deze een kop en waarom een kop 

1? Normaliter is een pagina titel kop 1. Voorts zijn er alleen kop 2 koppen. Is er 
een reden dat er geen onderliggende koppen, kop 3, kop 4 enz. zijn? 

• Met screenreader geen foto’s waarneembaar. Klopt dit? De enige graphics door 
screenreader waargenomen zijn logo en social media. Deze hebben allen een 
betekenisvolle tekst. 

• Het menu onderdeel “Hoofdrubrieken (Ingeklapt navigatiegebied)” is met 
screenreader en toets-navigatie niet open te klappen. Deze word benaderd met 
pijl toetsen. Wanneer benadering met tabtoets is dit wel mogelijk. Bij 
onderliggende menu onderdelen is dit wel op beide manieren mogelijk. 

• De pagina is goed door te lopen met screenreader. 
 
Steekproef https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/formulieren/ 
formatsfinancieelverslag.pdf 
• Het bestand openen met Adobe Reader DC resulteert in een foutmelding; “er is 

een fout opgetreden”. Vervolgens deze met Adobe Acrobat wel kunnen openen. 
Wat is de oorzaak van de fout met Adobe reader? 

• Bestand titel ontbreekt. 
• Het bestand heeft geen taalkenmerken. Dit kan een door een screenreader 

verkeerde taal interpretatie opleveren waardoor het een onverstaanbare 
voorgelezen tekst kan opleveren. Bijvoorbeeld dat de tekst met een Engelse 
synthetische stem wordt voorgelezen terwijl de tekst Nederlands is. 

• Het bestand kent geen koppen structuur. Dit maakt het onoverzichtelijk. 
• Tabellen structuur is lastig te interpreteren (voorgelezen)met screenreader. Is 

een beschrijvende tekst van de inhoud een oplossing? 
• Bijgevoegd nog een door Adobe Acrobat opgestelde toegankelijkheid controle; 

formatsfinancieelverslag.pdf.accreport.html 
 
https://www.provincie.drenthe.nl/contact/ 
• Steekproef-Contactformulier - Verzonden - Provincie Drenthe 
• Contact formulier is goed in te vullen en navigeer baar met toetsenbord en 

screenreader. Hoewel deze check op de toegankelijkheid van het formulier 
gericht was kwam er vrij snel ook al een reactie van de redactie. Hulde! 

 
 
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/ 
• Menu structuur Hoofdrubrieken ingeklapt idem als bovenstaand. 
• Pagina titel heeft kop 1. Ok. Wederom alleen kop niveau 2 koppen op deze 

pagina. Is hier een reden voor? Bijvoorbeeld sociaal media zouden ook kopen 3 
kunnen zijn. Screenreader leest alternatieve tekst van een foto op deze pagina. 
Een goede beschrijvende tekst van wat de afbeelding weer geeft. 

• De pagina is goed door te lopen met screenreader. 

https://www.provincie.drenthe.nl/
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/formulieren/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/
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• Alle links zijn duidelijk en betekenisvol. Ook de link naar “Natuur en stikstof” is 
een duidelijke “bewegwijzering. ” 

 
Culturele projecten 
• Via de sitemap vond ik niets met betrekking Culturele projecten. Overigens blijkt 

de sitemap ook onoverzichtelijk voor screenreader. Veel uitklap menu’s wat de 
gebruiksvriendelijkheid niet bevorderd. Aandacht gevraagd voor een meer 
overzichtelijk (compleet) sitemap! 

• In het zoekveld “Incidentele” zorgt voor Subsidie Incedentele Culturele 
projecten Drenthe 

 
Als tweede zoekresultaat. 
• Deze link gevolgd resulteert in een goed toegankelijke informatie pagina over 

dit onderwerp. 
 
inclusie agenda 
• De zoekopdracht op de homepage levert geen direct doelmatig resultaat op wat 

naar dit onderwerp verwijst. Google weet dit overigens wel snel te vinden; 
www.drenthe.nl inclusie agenda - Google Zoeken. Het eerste zoekresultaat 
verwijst naar de pdf versie en de tweede zoekresultaat naar de pagina 
“Iedereen doet mee (inclusie) - Sociale Agenda 2020-2023”.  

• Letter type Times new romance 13 pts? Is niet conform huisstijl Arial? Evenzo is 
Times new roman geen schreefloos lettertype. Schreefloos lettertype wordt 
aangeraden vanuit richtlijnen. 

• Als download op deze pagina Inclusie Agenda  (pdf, 4.2 MB) 
Mogelijk kan deze ook als content geplaatst binnen de site? pdf blijft voor velen 
een lastig hanteerbaar bestand formaat. Waarom een download als pdf? Is een 
download als MS Word het overwegen waard? Een goed alternatief wat in 
opkomst is in plaats van pdf is E-pub. Mogelijk is dit de overweging waard? 
(https://daisy.org/activities/software/wordtoepub/) met als reader download 
Thorium Reader 

 
Drenthe, in het algemeen =  
Vragen 
3.A: Hoe staat het met de verplichte toegankelijkheidsverklaring. 
• Ik begrijp de relevantie van deze vraag niet zo goed in het kader 

gebruikersonderzoek door “ervaringsdeskundigen”. 
3.B: Zijn er alternatieven voor afbeeldingen 
• Ik constateer als screenreader gebruiker dat er nauwelijks afbeeldingen op de 

verschillende pagina’s te vinden zijn. Mogelijk zijn deze als ”decoratief” in de 
pagina opmaak aangemerkt? Wanneer de afbeeldingen/foto’s voor een 
screenreader gebruiker niet waarneembaar zijn, zijn ze daarmee dan ook niet 
irrelevant voor de “gewone” ziende bezoeker? Wat maakt dat deze geen 
alternatieve teksten bevatten? 

  

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/aanpak-stikstof/
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@137678/subsidie-incidentele/
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@137678/subsidie-incidentele/
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131069/inclusie_agenda.pdf
https://daisy.org/activities/software/wordtoepub/
https://www.edrlab.org/software/thorium-reader/
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3.C: Vind je de website geschikt voor iemand die kleurenblind is? 
• Hierover kan ik geen oordeel geven. Naast dat een ervaringsdeskundige 

ervaring waardevol is in dit kader kan men dit ook checken met diverse audit 
tools als bijvoorbeeld: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool 

3.D: Kan je alles gemakkelijk vinden of is de website een compleet doolhof? 
• Over het algemeen is mijn indruk dat de pagina goed benaderbaar en 

navigeer baar is. In aanmerking genomen moet worden dat het hier een 
steekproefsgewijs gebruikersonderzoek betreft! Links zijn over het algemeen 
betekenisvol. Headings (koppen) duidelijk hoewel de hiërarchische volgorde 
mogelijk aandacht verdient. Evenzo verdient de sitemap aandacht deze 
mogelijk te verbeteren. Afbeeldingen en foto’s als hierboven beschreven. 

3.E: Vind jij de website enigszins rustig opgebouwd voor (bijv.) iemand die last 
heeft van snel overprikkeld raken 

• Hier kan ik geen oordeel over geven als screenreader gebruiker. 
3.F: Vind jij het taalgebruik dat op de website gebruikt wordt, begrijpelijk en 

daarmee toegankelijk? 
• Voor mij persoonlijk is dit allemaal duidelijk. Ik kan moeilijk inschatten hoe dit 

voor laag geletterden of dyslectische bezoekers zal zijn. 
3.G: Is de noodzaak van digitale toegankelijkheid verder te zoeken dan alleen in 

het gebruik van computers/laptops en is het belangrijk dat websites 
toegankelijk zijn. 

• Wederom een bijzondere vraag binnen een gebruikersonderzoek. Zoals 
mogelijk bekend schrijft WCAG2 ook richtlijnen voor mobiele apparaten voor als 
tablets of smartphones. Het is belangrijk dat websites en apps ook op deze 
apparaten, al of niet ondersteund door assestieve hulpsoftware, goed 
toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. 

 
  

https://wave.webaim.org/
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6.10. De ervaring van iemand met een fysieke beperking 
 
Wat ik heb gedaan 
• Ik heb de website van de provincie Drenthe geopend.  
• Ik heb meerdere pagina's van de website gelezen.  
• Ik heb de zoekbalk gebruikt. 
  
Taalgebruik 
• Het taalgebruik is niet voor iedereen begrijpelijk en daarmee toegankelijk. Ik 

heb op meerdere pagina's (bijv.  natuur, op de sociale agenda over leefbaarheid 
en bereikbaarheid) teksten gezien van een (veel) te hoog leesniveau. B2 zelfs 
C1. De Rijksoverheid adviseert B1 niveau. 

• Op meerdere plekken staan actieve zinnen. Dat is goed. 
• Op meerdere pagina's staat een inleidende tekst van enige regels. Deze 

inleidende regels staan in een groter lettertype en met meer regelafstand dan 
de vervolgtekst die eronder staat. 

  
Advies Taalgebruik 
• Gebruik geen moeilijke woorden en maak korte zinnen. Gebruik niet teveel 

tekst, schrap onnodige, overbodige woorden. Gebruik geen lijdende vorm (dus 
niet met zijn of worden). 

• Gebruik www accessibility.nl om het leesniveau van teksten aan te passen of 
laat een ter zake kundige de teksten doorlezen en aanpassen. 

• Zet ook de vervolg tekst in dezelfde lettergrootte en met dezelfde regelafstand 
als de inleidende tekst. 

• Verbeteren de tekst door:  
• Kijk via automatische analyse bij een grote groep teksten naar de 

begrijpelijkheid, en identificeer probleemteksten die niet goed te begrijpen 
zijn voor de doelgroep.  

• Selecteer een aantal teksten die als voorbeeld kunnen dienen. Laat de 
opstellers samen met tekstexperts die teksten verbeteren met behulp van de 
Direct Duidelijk-checklist. Leg de verbeterde versies voor aan lezers met 
verschillende achtergrond en opleiding. 

• Als je zeker weet dat een tekstingreep ook echt werkt bij de lezers, pas hem 
dan toe in zo veel mogelijk andere teksten van je organisatie.  

Zie ook 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021
/06/30/monitor-begrijpelijke-
overheidsteksten/Monitor+Begrijpelijke+overheidsteksten+-
+onderzoeksrapport+juli+2021.pdf 
 

 
Informatie over de Drentse aanpak van stikstof 
• Informatie over de Drentse aanpak van stikstof Is niet eenvoudig te vinden. Typ 

je stikstof in de zoekbalk dan kom je bij een scala aan documenten. En dan 
moet je maar net het juiste vinden. 

 
 
 

http://accessibility.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/30/monitor-begrijpelijke-overheidsteksten/Monitor+Begrijpelijke+overheidsteksten+-+onderzoeksrapport+juli+2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/30/monitor-begrijpelijke-overheidsteksten/Monitor+Begrijpelijke+overheidsteksten+-+onderzoeksrapport+juli+2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/30/monitor-begrijpelijke-overheidsteksten/Monitor+Begrijpelijke+overheidsteksten+-+onderzoeksrapport+juli+2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/30/monitor-begrijpelijke-overheidsteksten/Monitor+Begrijpelijke+overheidsteksten+-+onderzoeksrapport+juli+2021.pdf
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Advies Informatie over de Drentse aanpak van stikstof 
• Maak van relevante zaken een button die direct naar het juiste document 

verwijst. 
 
inclusie agenda 
• Als het vinden van inclusie agenda belangrijk is, waarom staat dat dan 

onderaan de pagina? 
• Inclusie agenda wordt ineens uitvoeringsagenda genoemd. Waarom 2 

verschillende benamingen voor hetzelfde? Wekt alleen maar verwarring 
 
Advies inclusie agenda 
• Zet belangrijke zoektermen bovenaan 
• Hanteer één benaming 
 
Regeling ‘Incidentele Culturele projecten Drenthe’. 
De informatiepagina over deze regeling op: 
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij-
0/@137678/subsidie-incidentele/ 
• De tekst: “Met deze subsidieregeling wil de Provincie Drenthe een levendig, 

gevarieerd cultureel klimaat stimuleren en in stand houden. De regeling is 
bedoeld voor culturele projecten die een incidenteel karakter hebben en een 
groot publieksbereik.”  Bevat moeilijke woorden en kan korter. 

 
De verplichte toegankelijkheidsverklaring 
• De verplichte toegankelijkheidsverklaring is niet te vinden. 
 
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/ 
• Tekst is op C1 niveau. Dus te moeilijk. 
• Navigeren over deze pagina’s gaat goed. 
• Informatie over de Drentse aanpak stikstof is goed te vinden. Het filmpje is 

duidelijk. De stem is aangenaam en het spreektempo goed. Er is een 
koersdocument als pdf /lezen? 

• De tekst “De provincie Drenthe werkt samen met het Rijk en maatschappelijke 
partners op drie manieren aan een Drentse aanpak stikstof (pdf, 2.3 MB).” Is 
niet af. Je verwacht die 3 manieren ook benoemd. Scroll je naar onderen dan 
krijg je twee blauwe vlakken met links en daaronder staan drie onderwerpen in 
een zwart vlak. Zijn dat die drie manieren ? 

 
Overig 
• De website is geen compleet doolhof? 
• Duidelijk is dat de provincie haar best doet voor overzichtelijkheid en 

leesbaarheid. 
• Het is belangrijk dat websites toegankelijk zijn. Dat houdt niet alleen 

vindbaarheid in, of ‘het werkt op allerlei devices.’ Teksten moeten duidelijk en 
leesbaar zijn. Overbodige zinnen, open deuren vermijden. Die maken een tekst 
nodeloos langer. 

• Ik vind het niet logisch dat je ‘sociale agenda’ moet zoeken bij ‘zorg en 
onderwijs’ 

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij-0/@137678/subsidie-incidentele/
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij-0/@137678/subsidie-incidentele/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/122144/lg-w2103_025-drentse_aanpak_stikstof-koersdocument-web.pdf
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De site is in het algemeen voor een ieder goed toegankelijk. Het is echter moeilijk om 
één en het juiste advies neer te zetten vanuit een groep die breed gekeken heeft 
vanuit alle beperkingen. En daar ook ietwat uitgebreide antwoorden hebben 
neergezet, om tot 1 enkel advies te komen.  
 

• De verklaring van toegankelijkheid op voorpagina 
• Chatfunctie toevoegen 
• Verwijzing naar de spraaktechnologie  
• Keuze van aanpassing om foto's tijdens bezoek site eventueel uit te zetten/ 

aan te passen 
• Aandacht voor het grote formaat van de foto's en tabellen 
• Het openen van aangeklikte link in een nieuw tabblad zodat het laatst 

bezochte nog open blijft staan 
• Inclusie agenda en informatie over toegankelijkheid moet duidelijker terug te 

vinden zijn 
• Taalgebruik sommige teksten op lager leesniveau. Rijksoverheid adviseert B1 

niveau. 
• Gebruik www. accessibility om het lesniveau van teksten aan te passen of laat 

een ter zake kundige de teksten doorlezen en aanpassen. 
• Maak van relevante zaken een button die direct naar het juiste document 

verwijst 
• Duidelijke benaming en plaats op de pagina van inclusie agenda. Hanteer één 

benaming 
• Zet belangrijke zoektermen bovenaan 
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BIJLAGE  

Verslag rondleiding provinciehuis Drenthe  
Dinsdag 5 april 2022 | provinciehuis Drenthe te Assen 

 

Aanwezig vanuit de Adviesraad Toegankelijkheid: Cor Onderwater (voorzitter), 
Ineke Dilling (secretaris), Renzo van Buren (plv voorzitter), Karin van der Veur, Gijs 
Hulsscher, Anne Driever, Anita Emmelkam, Jan Harke Venema, Arlene Haveman, 
Elisabeth Smelink, Dick van den Brand, Jeroen Bus 

 

Aanwezig vanuit de ambtelijke ondersteuning: Dineke Arends (rondleider, 
subsidiemedewerker en autisme ambassadeur), Nieke Reinders (rondleider, 
medewerker Klant Contact Centrum), Joy Rinsampessy (beleidsadviseur inclusie & 
ervaringsdeskundige), Frouktje Hofkamp-Bekkema (beleidsadviseur inclusie & 
ervaringsdeskundige), Marike Broekema (ambtelijk secretaris Adviesraad 
Toegankelijkheid tot 15 april), Ed Wezenberg (voorlopig vervanger Marike 
Broekema).  

 

Verloop van de middag 

De aanwezige leden van de Adviesraad werden opgevangen door de ambtelijke 
ondersteuning onder het genot van koffie, thee en koek. Na een korte introductie 
door Marike Broekema, werd haar tijdelijke vervanger Ed Wezenberg voorgesteld. Ed 
zal de komende tijd voor procesmatige aangelegenheden het aanspreekpunt zijn 
voor de Adviesraad. Voor vragen omtrent de opdrachten, zoals ook neergelegd bij de 
verschillende werkgroepen, blijft Joy Rinsampessy het aanspreekpunt.  

 

Na deze korte introductie zijn de leden in twee groepen opgesplitst en hebben zij elk 
een rondleiding ontvangen van respectievelijk Dineke Arends en Nieke Reinders.  

 

Na afloop van de rondleiding zijn de twee groepen weer samengekomen en is er 
nagepraat over de eerste bevindingen. Cor geeft aan dat het provinciehuis op zich 
toegankelijk is, maar dat er ook nog genoeg op te merken is. Hij zal dat gaan 
verwoorden in het advies. Dick merkt op dat de trappen wellicht voor sommige 
mensen lastig zijn. Karin is tevreden over hoe de toegankelijkheid is. Elisabeth merkt 
op dat alles ruim opgezet is. Jeroen is tevreden over de voorzieningen, vraagt zich 
wel af of mensen gemakkelijk kunnen werken aan de bureaus zoals ze nu zijn 
afgesteld. Arlene is na de rondleiding ambivalent. Ze had een schouw verwacht en 
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niet een rondleiding. Inger geeft aan dat ze de sfeer in het gebouw prettig vindt, maar 
vraagt zich af of er niet meer invalidetoiletten zijn op de 2e verdieping. Jan Harke 
geeft aan dat hij ook een schouw had verwacht. Anne is blij met de rondleiding die is 
geweest, het gebouw is mooi ruim opgezet. Anita is blij over hoe ruim alles is 
opgezet, maar kan zich voorstellen dat sommige deuren te zwaar zijn voor sommige 
mensen. Gijs geeft aan dat hij het provinciehuis ruim vindt opgezet.  

 

Met deze indrukken kunnen de meeste leden van de Adviesraad verder aan de slag 
met de opdracht omtrent de toegankelijkheid van het provinciehuis. Joy geeft aan dat 
de rondleiding van vandaag niet was bedoeld als schouw, en als de leden nog 
informatie missen ze dit kunnen aangeven bij haar. Dit kan worden besproken tijdens 
een van de volgende werkgroep overleggen.  

 

De middag werd afgesloten door kort het gesprek te voeren met 
provinciemedewerkers Frouktje Hofkamp-Bekkema, Dineke Arends en Joy 
Rinsampessy. Ze vertelden alle drie over hoe het is om te werken bij de provincie 
Drenthe met een beperking. Dineke geeft aan dat sinds de corona pandemie het 
meer geaccepteerd wordt dat je niet altijd op het provinciehuis wilt werken vanwege 
de drukte. Voor corona moest ze dit vaker uitleggen aan naaste collega’s. Joy geeft 
aan dat er over het algemeen behulpzaam wordt gereageerd op haar verzoeken, 
maar dat het ook helpt dat ze open is over wat ze nodig heeft om haar werk te 
kunnen doen. Frouktje geeft aan dat tijdens haar traineeship ze de eerste was met 
een beperking en dat ze daarmee ook de eerste was die het traineeship in deeltijd 
ging doen. Daar waren gelukkig ook de mogelijkheden voor.  

Gemene deler hierin is dus dat met alle drie medewerkers rekening is gehouden met 
hun unieke aanpassingen. Hier moet wel bij gezegd worden dat het wel van de eigen 
teammanager afhankelijk is hoeveel rekening er écht gehouden wordt. Dat is soms 
best lastig. Gelukkig weten ze alle drie goed de wegen te bewandelen binnen het 
provinciehuis en kunnen ze zo toch hun werk doen.  

 

Cor sluit de dag af door aan te geven dat hij blij is met deze middag en met de 
indrukken die de Adviesraad heeft gekregen over de toegankelijkheid in het 
provinciehuis. Hij stelt dat de verschillende werkgroepen nu verder gaan met de 
adviezen. Bij vragen hierover kunnen de leden contact opnemen met Joy.  
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Ik voel gewoon 
dat hier de bus komt 
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Inleiding 
 

Dit is een adviesrapport dat tot stand is gekomen op eigen initiatief van de 
werkgroep fysieke toegankelijkheid van de Adviesraad Toegankelijkheid van de 
provincie Drenthe. De werkgroep constateert dat busstations in Drenthe voor 
blinde en slechtziende mensen lastig toegankelijk zijn omdat zij onder andere niet 
zelfstandig kunnen bepalen waar een bepaald busperron is. Er zijn echter 
mogelijkheden om dit probleem te verhelpen en de toegankelijkheid te 
verbeteren. Vanuit onze ervaringsdeskundigheid en onze kennis over 
verschillende oplossingen die in andere provincies en gemeenten reeds bestaan, 
informeren en adviseren wij u graag over het verbeteren van de toegankelijkheid 
van Drentse busstations. 

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: we beginnen met een beschrijving van de 
aanleiding voor dit rapport en een beschrijving van de huidige situatie. Daarna 
worden de verschillende oplossingen geschetst. Vervolgens worden de concrete 
adviezen gepresenteerd en tot slot volgt er een conclusie. 
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Aanleiding voor dit advies 
 
Iedereen in Nederland moet zich van A naar B kunnen verplaatsen. Mobiliteit is 
cruciaal voor deelname aan de arbeidsmarkt, studie, recreatie en het 
onderhouden van sociale contacten. Maar voor mensen met een visuele 
beperking is mobiliteit niet even vanzelfsprekend als voor mensen die goed zien. 
Blinde of slechtziende mensen kunnen immers niet even snel op de fiets stappen 
of de auto pakken. Voor deze groep mensen is een goed functionerend en 
toegankelijk openbaarvervoer essentieel om volwaardig in de maatschappij mee 
te kunnen doen. 

 

Huidige situatie 
 

Dankzij apps die voor blinde en slechtziende mensen toegankelijk zijn, zoals OV-
info en NS, kan de visueel beperkte reiziger zelf op een smartphone, tablet of 
computer opzoeken hoe laat en vanaf welk perron een bepaalde bus vertrekt. 
Hoewel er bij busstations in Drenthe over het algemeen voldoende geleidelijnen 
(tegels met ribbels op de grond) aanwezig zijn, en blinde en slechtziende mensen 
dus wél gemakkelijk bij de busperrons kunnen komen, is er vervolgens geen 
mogelijkheid om te bepalen bij welk perron men staat, en moet dat dus aan 
toevallig aanwezige medereizigers gevraagd worden.  

 

De werkgroep vindt dit om de volgende redenen geen ideale situatie. Ten eerste 
is niet iedereen even assertief: sommige mensen zijn nou eenmaal mondiger dan 
andere en niet iedereen durft zomaar een onbekende aan te spreken.  

 

Ten tweede is Drenthe de dunst bevolkte provincie van Nederland. Dat betekent 
dat er lang niet altijd medereizigers op het busperron aanwezig zijn aan wie iets 
gevraagd kan worden. Vooral in de avond en nacht is dit een probleem. Zelfs in 
provinciehoofdstad Assen komt het regelmatig voor dat er ’s avonds geen andere 
reizigers op het busperron zijn.  

 

De derde en laatste reden is meer principieel van aard: de werkgroep vindt dat 
iedereen een zo zelfstandig mogelijk leven moet kunnen leiden. Gelukkig zijn de 
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meeste mensen hulpvaardig en willen ze graag helpen als hun iets wordt 
gevraagd. Maar ondanks dat blijft de visueel beperkte reiziger afhankelijk van 
medereizigers. Afgezien van de twee hierboven besproken praktische punten, 
vindt de werkgroep dat, vanuit het oogpunt van eigenwaarde, visueel beperkte 
mensen volledig zelfstandig met de bus moeten kunnen reizen in Drenthe. 

 

Gewenste situatie 
 

Busstations kunnen op verschillende manieren toegankelijker gemaakt worden 
voor blinde en slechtziende reizigers. Wij zien hiervoor drie uitstekende 
mogelijkheden waarover we u graag meer vertellen. 

 

Bordjes met tekst in braille 
Hiervoor heeft de werkgroep gekeken naar de manier waarop het busstation van 
Groningen is ingericht.  
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De situatie in Groningen is als volgt. De busperrons  liggen haaks op een trottoir 
(met geleidelijnen). Tussen het trottoir en de busperrons ligt een busbaan 
waarover de vertrekkende bussen rijden. Dit is vergelijkbaar met de situatie in 
bijvoorbeeld Assen en Emmen. Reizigers moeten dus vanaf het trottoir de 
busbaan oversteken om bij de perrons te komen. Voor visueel beperkte reizigers 
zijn er op het trottoir afslagen gemaakt in de geleidelijnen. Elke afslag komt 
overeen met een perron. Deze afslagen zijn enkele meters lang en lopen door tot 
aan de busbaan (het punt waarop overgestoken moet worden naar het 
busperron). Tot zover onderscheidt dit station zich niet wezenlijk van andere 
stations. De reiziger die met een taststok op de geleidelijn loopt, weet dat er 
afslagen zijn, en dat deze, na de oversteek, leiden naar een busperron. Maar 
welke? Hiervoor heeft de beheerder van het busstation Groningen een simpele 
en effectieve oplossing gerealiseerd: bij elke afslag in de geleidelijn staat een 
paaltje met daarop de aanduiding van het perron in braille. Deze paaltjes staan 
vrij dicht langs de lijn en zijn vrijwel onmogelijk te missen.  

 

 

Als de blinde of slechtziende reiziger, lopend over de geleidelijn op het trottoir, 
eenmaal de juiste afslag heeft gevonden en op het paaltje heeft gelezen voor 
welk perron hij of zij staat, kan er overgestoken worden. Bij het busperron 
aangekomen, is er vervolgens nog een bordje met braille aangebracht met de 
perronaanduiding. Door dit bordje te lezen kan de visueel beperkte reiziger 
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controleren of hij of zij daadwerkelijk op het juiste perron staat. Dit is geen 
overbodige luxe want precies rechtdoor lopen is erg moeilijk als je geen gebruik 
kan maken van je zicht om je te oriënteren. Doet u als experiment maar eens uw 
ogen dicht en loop twintig meter rechtuit (doe dit een veilige omgeving zonder 
verkeer of obstakels). Doe na twintig meter uw ogen weer open (niet spieken!). 
Staat u op de plek die u in gedachten had?  
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Aanbevelingen 
Als bordjes ook voorzien worden van voelbare tekst (reliëfletters) kunnen ze ook 
gebruikt worden door mensen die geen braille kennen.  

Voorzie busstations waar reizigers eerst een straat of busbaan moeten 
oversteken van paaltjes met daarop een perronaanduiding in braille. Op deze 
manier weten blinde en slechtziende reizigers waar ze moeten oversteken. Op 
stations waar men niet hoeft over te steken (bijvoorbeeld zoals in Hoogeveen) is 
dit niet nodig en volstaat een brailleaanduiding op het perron zelf. 

Zorg voor uniformiteit. Als bordjes met braille op elk station op een andere plaats 
hangen, is dat moeilijk vindbaar voor de gebruikers. Probeer bordjes in de hele 
provincie op eenzelfde, makkelijk vindbare plaats te bevestigen, bijvoorbeeld op 
de paal met vertrektijden.  

Zorg voor bordjes met een contrasterende kleur. Braille wordt niet alleen gebruikt 
door volledig blinde mensen, ook mensen die nog een klein beetje kunnen zien –
maar niet genoeg om te kunnen lezen – gebruiken soms ook braille. Voor deze 
groep mensen is het handig als bordjes met braille duidelijk afsteken tegen de 
achtergrond (bijvoorbeeld geel of wit op een zwarte achtergrond). 
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Dynamische reisinformatiesystemen(DRIS) of zuilen voorzien van een spraak 
voorleesfunctie  

 

Buslijnen hebben bij voorkeur vaste in- en uitstaphaltes. Als reizigers op 
wisselende plaatsen uit de bus gelaten worden, heeft een reiziger met een 
visuele beperking geen idee waar hij of zij zich bevindt. Het is essentieel dat op 
iedere halte voor eenieder toegankelijke actuele (reis)informatie beschikbaar is.  

 

In Flevoland, Gelderland en Overijssel zijn inmiddels de displays van de nieuwe 
dynamische reisinformatiesystemen voorzien. Dit betekent dat de reiziger nog 
betere reisinformatie krijgt.  Door het gebruik van kleuren en nieuwe technieken 
kunnen reizigers nog betere, betrouwbaardere informatie krijgen, die bovendien 
voor iedereen toegankelijk is. Denk hierbij aan audiobegeleiding(een 
voorleesfunctie die de informatie op de borden voorleest) of verscherpte 
contrasten voor duidelijkere markeringen bij de haltes. 
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NaviLens met QR, meer dan navigatie alleen, een nieuwe smart ontwikkeling op  
basis van geleide via smartphone. 
 

 

Een NaviLens-code bestaat uit blauwe, gele, roze en zwarte blokjes. Een groot 
voordeel is dat een smartphone die blokjes kan herkennen vanaf een afstand van 
ongeveer twintig meter. Bovendien worden de labels ook probleemloos 
gedetecteerd én herkend wanneer ze in een extreem scherpe hoek te zien zijn, 
zoals bijvoorbeeld tegen de wand van een lange gang in een kantoorgebouw. 
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Die twee kenmerken maken de toepassing bijzonder interessant voor 
bewegwijzering en ondersteuning in het OV. De NaviLens-blokjescode kan 
diverse informatie bevatten. Dat kan tekstinformatie zijn maar ook gesproken 
informatie, een gebarentaalfilmpje NaviLens of een link naar een website. 

Met de NaviLens-app op een smartphone zoekt men met de camera naar een 
dergelijke code. Wanneer een code gedetecteerd is, krijgt men de bijbehorende 
informatie op het scherm te zien of wordt die met spraakondersteuning 
voorgelezen, en kan de app ook nauwkeurig sturen op het traject tot bij de 
blokjescode. De app geeft dan duidelijke instructies hoe er gelopen moet worden 
om tot bij de blokjescode te komen. Door deze code op verschillende punten op 
bijvoorbeeld een (bus)station te plaatsen, kan men met behulp van deze 
voorziening zelfstandig een route volgen. 

In de zomer van 2022 heeft ProRail een proef gedaan met NaviLens op het 
station van Den haag. De resultaten opgedaan met ervaringsdeskundigen zijn 
veelbelovend en positief. 

In de metro van New York wordt NaviLens gebruikt om de reizigers de nodige 
informatie te verschaffen en de weg te tonen naar de ingang van het station, naar 
de ticketautomaten, naar de perrons, et cetera. 
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In musea kan NaviLens dienst doen als audiogids. 

 

In gebouwen kun je de blokjescodes gebruiken voor indoor-navigatie. 

Op een beurs kunnen NaviLens codes info geven over de standhouders. 
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Advies 
 

De adviesraad raadt de provincie nadrukkelijk aan zich nader op de in deze 
rapportage benoemde oplossingen te oriënteren met als doel de verbetering van 
de kwaliteit en toegankelijkheid van het OV in de provincie Drenthe. Hiervoor kan 
de provincie te rade gaan bij de benoemde stad/provinciën en bij ProRail. Onder 
in dit document vindt u de contactgegevens van de verschillende overheden en 
organisaties. Om uiteindelijk tot een goede keuze in besluitvorming te komen, 
blijft de adviesraad graag actief betrokken en wil zij graag binnen dit proces actief 
blijven adviseren op basis van de binnen de raad aanwezige 
ervaringsdeskundigheid. Daar de toegankelijkheid van het OV in Drenthe niet 
alleen een zaak is van de provincie raadt de adviesraad dan ook aan, naast het 
delen van de in dit document benoemde oplossingen, met alle betrokken partijen 
binnen de provincie gezamenlijk te streven naar uniforme en universele 
oplossingen in het kader van een toegankelijk OV in Drenthe. 

 

Conclusie 
 

De provincie Drenthe heeft het voornemen de meest toegankelijke provincie van 
Nederland te worden. Hoewel de adviesraad niets liever dan dit ziet, constateert 
ze evenzo dat er op het gebied van OV nog veel te winnen valt. Hoewel er 
meerdere provincies koplopers zijn, zoals benoemd in dit document, biedt dit ook 
kansen om daar ervaringen en expertise te halen.  

Zoals drie provincies in het midden van het land de handen ineen sloegen ter 
verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van het OV, zou de provincie 
Drenthe ook een samenwerkingsverband met de drie noordelijke provincies 
kunnen overwegen. De adviesraad hoopt hiermee de provincie Drenthe te 
stimuleren naar een verbetering van het OV en kijkt uit naar een mogelijke 
verdere samenwerking om dit vorm te kunnen gaan geven. 
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Colofon 
 

Adviesraad Toegankelijkheid provincie Drenthe 

e: raadtoegankelijkheid@drenthe.nl  

 

Tekst:  Gijs Hulscher 

Foto’s: Jan Harke Venema en de aan de onderwerpen gerelateerde 
websites. 

 

Contact en informatie 
 

Onderstaand contactgegevens voor meer informatie over de in dit document benoemde 
oplossingen. 

Informatie bordjes met braille. 

Uitvoerende busdienst: 

QBUZZ HOOFDKANTOOR 

Piet Mondriaanplein 31 

3812 GZ Amersfoort 

TELEFOONNUMMER QBUZZ HOOFDKANTOOR: 

-033-4601580 

 

Gemeente Groningen 

Participerende partij voor het OV in stad Groningen 

Grote Markt 1 

9712 HN GRONINGEN 

Telefoon 14 050 (algemeen) 

 

https://liveadminwindesheim-my.sharepoint.com/personal/p14340651_windesheim_nl/Documents/AdviesraadDrenthe_pers/projecten%20ongevraagt/OV/raadtoegankelijkheid@drenthe.nl 


16 
 

 
 

Provincie Groningen 

Verantwoordelijke partij voor het OV in de provincie Groningen 

ST Jansstraat 4 

9712 JN Groningen 

Postadres Postbus 610 9700 AP Groningen 

Telefoon (050) 316 49 11 (algemeen) 

Fax (050) 316 49 33 

 
 

Dynamische reisinformatiesystemen(DRIS)  

Provincie Overijssel 

Verantwoordelijke partij voor de uitvoering van de uitrol van het project DRIS voor de 
provincies Gelderland, Flevoland en Overijsel. 

Luttenbergstraat 2 

8012 EE Zwolle 

Telefoon: 038 499 88 99 

Levering, beheer en onderhoud DRIS - Haltesystemen TenderGuide Consultancy 

Veerweg 22 A 5941  

EV Velden 

Telefoon: 085-2734688 

 

NaviLens smart app 

Opdrachtgever NaviLens pilot NS station den Haag 

ProRail hoofdkantoor De Inktpot 

Moreelsepark 3 

3511 EP Utrecht 
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Postbus 2038 

3500 GA Utrecht 

088 - 231 71 04 

Fax +31 30-2359674 

 

Leverancier NaviLens 

PBTconsult B.V. 

Churchilllaan 11 

3527 GV Utrecht  

Postbus 2420 

3500 GK Utrecht 

T: 030 - 2916 633 

M: info@pbtconsult.nl 
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1. Inleiding 
Volgens het VN Verdrag Handicap moeten mensen met een beperking volwaardig 
mee kunnen doen in de samenleving. De Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe (in 
dit rapport vanaf nu Adviesraad genoemd) helpt de provincie Drenthe bij dit 
uitgangspunt. Ervaringsdeskundigen uit verschillende Drentse gemeenten met 
verschillende beperkingen adviseren het provinciebestuur gevraagd en ongevraagd 
over toegankelijkheid bij de projectontwikkeling voor en de uitvoering van de Inclusie 
Agenda.  

De provincie heeft in maart 2022 de Adviesraad verzocht om advies uit te brengen 
over vier onderwerpen: 

1. Toegankelijkheid website Provinciale Staten 
2. Toegankelijkheid provinciehuis 
3. Toegankelijkheid (vaste) expositie Drents Museum 
4. Toegankelijkheid recreatieve fietspaden 

 
Dit advies betreft de derde opdracht: de toegankelijkheid van de (vaste) expositie van 
het Drents museum. Een aantal leden van de Adviesraad heeft in het voorjaar van 
2022 een rondleiding door het museum gevolgd en hun bevindingen en adviezen 
over de toegankelijkheid gegeven. In het najaar heeft de Adviesraad adviezen 
uitgebracht aan het museum over de tekstborden van een nieuwe tentoonstelling en 
kandidaten voorgedragen voor de nieuwe vaste tentoonstelling “Tijdgenoten” dat in 
het najaar van 2023 van start zal gaan. 

De Adviesraad hoopt dat het Drents Museum met deze adviezen nog toegankelijker 
wordt voor bezoekers, met of zonder een beperking. Met dit adviesrapport stelt de 
Adviesraad de provincie graag op de hoogte van onze adviezen. 
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2. Samenwerking met het museum 
 

Het Drents Museum heeft de Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe  gevraagd om 
mee te denken over de herindeling van de oude gebouwen en over de presentatie 
van een volledig nieuwe collectie. De plannen zijn klaar, het museum wil nu graag 
adviezen van ervaringsdeskundigen om de collectie echt toegankelijk maken.  

Behalve op fysieke en digitale toegankelijkheid ligt de focus ook op bewustwording.  
Alle leden van de Adviesraad maar ook ervaringsdeskundigen uit de gemeente 
Assen, zijn bovendien uitgenodigd om naar een expositie te gaan. Dat bezoek is 
eveneens benut om met de toegankelijkheidsbril naar de expositie te kijken. Horen, 
zien en voelen past hier heel goed bij. Het bezoek vond plaats in maart 2022 en het 
maakte duidelijk dat het museum al behoorlijk goed toegankelijk is. Zo zijn er 
rondleidingen met een gebarentolk voor doven, bijeenkomsten speciaal aangepast 
voor mensen die een prikkelarme omgeving nodig hebben en voor blinden en 
slechtzienden worden er rondleidingen georganiseerd met mondelinge toelichting. 
Ook is het museum goed toegankelijk voor de gebruikers van een rolstoel en rollator. 

Het Drents museum heeft eerder al aangegeven graag met de Adviesraad en 
ervaringsdeskundigen uit Assen te willen kijken naar hoe zij hun tentoonstellingen en 
exposities op het gebied van toegankelijkheid kunnen verbeteren. Door personele 
wisselingen en drukte is het vanuit het museum een tijdje stil geweest.  
In oktober heeft het bestuur van de Adviesraad gelukkig contact gehad met de 
nieuwe medewerker Programma en Noaberschap, die verantwoordelijk is voor alles 
wat te maken heeft met toegankelijkheid, inclusie en participatie van het museum. Dit 
resulteerde erin dat de Adviesraad op 24 oktober, tijdens een plenaire bijeenkomst, 
kennis heeft gemaakt met deze nieuwe medewerker. Daarin heeft hij verteld hoe het 
museum, samen met de Adviesraad en andere ervaringsdeskundigen, vorm en 
inhoud wil geven aan het verder verbeteren van de toegankelijkheid.  
 

- Het museum wil graag tweemaal per jaar een moment organiseren waarop de 
Adviesraad en de overige ervaringsdeskundigen in Assen op de hoogte 
worden gebracht van wat er staat te gebeuren, naar het museum komen om te 
bekijken/ervaren wat er op dat moment in het museum beschikbaar is en daar 
eventuele feedback op krijgen hoe dat te verbeteren is in de zin van 
toegankelijkheid en inclusiviteit. 
 

- Het Drents museum is bezig met de nieuwe vaste tentoonstelling 
“Tijdgenoten” in het kader van diversiteit waarvoor ze bereidwillige, kleurrijke 
personen zoeken die op bepaalde geschiedenis, een hedendaagse blik willen 
werpen vanuit hun eigen perspectief, persoonlijkheid, achtergrond, beperking 
etc. In dit onderdeel willen ze op verschillende beeldschermen door de 
tentoonstelling heen mensen van nu laten reflecteren op verschillende 
thema’s. Daarbij wil het museum ook graag iemand met een beperking 
opnemen. Het is belangrijk dat ook zij representatie vinden in de 
tentoonstelling Daarom worden er 12 personen gezocht die hieraan willen 
meewerken. Hiervoor gelden echter wel voorwaarden (profielschets) . Deze 
zijn per mail aan de Adviesraad toegestuurd en zijn opgenomen in de bijlage. 
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3. Adviezen aan het museum 
 

Tijdens de bijeenkomst op 24 oktober hebben de leden van de Adviesraad met een 
visuele beperking in een quick scan de tekstborden voor deze nieuwe vaste 
tentoonstelling beoordeeld. Dit resulteerde in de onderstaande lijst van opmerkingen 
en verbeterpunten: 

 
• Kleurcontrast tussen blauwe bordjes en zwarte letters is te klein 
• Letters zijn te klein en het lettertype is niet geschikt voor mensen met dyslectie 
• Erg (te) lange zinnen 
• In sommige gevallen worden moeilijke woorden gebruikt, voorkeur voor 

simpeler houden 
• Op de zwarte bordjes wordt erg veel tekst gebruikt 
• De regelafstand is erg klein op de kleine bordjes 

 
Het museum was content met deze lijst. Voor de vormgevers van de nieuwe collectie 
presentatie  was het nuttige en welkome input.  
 
 
Verder heeft een aantal leden aangegeven interesse te hebben in “Tijdgenoten” en/of 
mensen te kennen die hiervoor wellicht in aanmerking komen. Het is uiteraard aan 
het museum om te bepalen wie uiteindelijk geselecteerd worden. 
 
 

4. Tot slot 
De Adviesraad kijkt terug op een plezierige samenwerking met het Drents museum 
en is blij dat er een nieuw contactpersoon is die zich bezig houdt met 
toegankelijkheid, participatie en inclusie. We zien de samenwerking met het museum 
als een proces dat na een aarzelende start steeds meer op gang is gekomen. Wij 
hopen dan ook op de continering van deze samenwerking en kijken uit naar een 
volgende ontmoeting. We hebben er alle vertrouwen in dat het museum zich inzet om 
voor iedereen toegankelijk te zijn en dragen daar als Adviesraad graag aan bij.  
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Bijlage  
 

Profielschets Tijdgenoten 
 
In het najaar van 2023 opent het Drents Museum een splinternieuwe 
collectiepresentatie met de titel Labyrinthia. In deze nieuwe presentatie komen er 15 
zalen waarin verhalen over Drenthe worden verteld. Daarbij staan drie pijlers 
centraal: archeologie, kunst en geschiedenis.  
 
Een belangrijk onderdeel zijn ‘de tijdgenoten’. Dit zijn hedendaagse mensen met 
wortels in de provincie Drenthe. Op schermen in de tentoonstelling vertellen zij hun 
blik op thema’s die in de verschillende zalen aan bod komen. Voorbeelden van deze 
thema’s zijn: herdenken, feest, verzamelen, status en helden.  
 
De tijdgenoten verschijnen in verschillende opstellingen: soms alleen, soms in 
tweetallen en soms in grotere groepen. Om de diversiteit van de bevolking van 
Drenthe goed naar voren te brengen, wil het museum graag samenwerken met 
verschillende gemeenschappen. Denk aan: vluchtelingen, woonwagenkamp 
bewoners, mensen uit de LGBT-gemeenschap en mensen met een beperking. 
Daarom vraagt het museum de leden van de Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe   
mee te denken over de vraag wie interessant zou(den) kunnen zijn om als tijdgenoot 
of tijdgenoten in de presentatie te verschijnen. Het is daarbij ook goed om te weten 
of  deze persoon ondersteuning of assistentie nodig heeft. En zo ja: hoe deze het 
best verleend kan worden.  
 
Er is een profielschets opgesteld waaraan een tijdgenoot aan moet voldoen. Het gaat 
om mensen die:   
 

- een gesprek kunnen voeren; 
- wortels hebben in Drenthe.   
- iets te vertellen hebben; 
- openminded zijn en anderen niet snel veroordelen; 
- nieuwsgierig zijn; 
- positief ingesteld zijn; 
- het niet erg vinden dat ze een aantal jaren in het Drents Museum te zien zijn;  
- representatief zijn voor de eigen gemeenschap;  
- het liefst beschikken over een interessante achtergrond. Bijvoorbeeld op het 

gebied van religie, gender, beperking, beroep of seksuele oriëntatie en niet 
bang zijn om deze te uiten. 
 

Het museum ontvangt graag een korte biografie van interessante personen. Dit 
kunnen bekenden zijn van de leden van de raad maar ook leden zelf. Het is daarbij 
nadrukkelijk niet de bedoeling om al mensen te benaderen. Er komt eerst een longlist 
en daarna worden keuzes gemaakt.  
 
 
Bron: Mail van Jonathan van der Meulen, medewerker toegankelijkheid, inclusie en 
participatie van het Drents Museum 



 

Woensdag   

21 december 

2022  

Wielvriendelijke paden in 
Drenthe 

De Provinciale Adviesraad Toegankelijkheid 

brengt haar advies uit over noodzakelijke 

verbeteringen toegankelijkheid Drents recreatief 

fietspadennetwerk.  

ARTD  

 

 

Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe  
 

De realiteit van vandaag: 

Niet iedereen kan 

onbekommerd, ongehinderd en 

zelfstandig genieten van de 

mooie Drentse natuur. Dat moet 

anders!   
 

Uit een inventarisatie onder de leden van de 

Provinciale Adviesraad en haar achterban, over 

de toegankelijkheid van het Drentse recreatieve 

fietspadennetwerk, is het volgende naar voren 

gekomen: 

Mensen met een handicap willen 

vanzelfsprekend ook kunnen genieten van de 

natuur en een fietstocht kunnen maken. Dit 

blijkt gewoonweg niet overal in Drenthe goed 

mogelijk 

Een rolstoeler of wandelaar met rollator  loopt het 

risico vast te komen zitten tussen de spijlen van een 

veerooster 

Niet alle fietspaden zijn vanwege de breedte of 

schuinte geschikt om met een driewieler of duofiets 

te berijden 

Een fietspad dat wel voldoende toegankelijk is kan 

zo overgaan in een fietspad die dat niet meer is. Dat 

belemmert het maken van een fietsroute. 

Goed toegankelijke fietspaden zijn moeilijk op te 

zoeken/te vinden 

Meerdere geasfalteerde fietspaden vertonen 

hinderlijke hobbels waar rolstoelgebruikers erg veel 

last van hebben 

De randen van meerdere geasfalteerde fietspaden 

zijn nogal hoger dan de naastgelegen bosgrond 

waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij 

uitwijken of elkaar passeren 

Houten paaltjes langs fietspaden zijn gevaarlijke 

obstakels voor slechtzienden 

 

 

 

Een fietspad dat wel voldoende toegankelijk is kan zo overgaan in een fietspad die dat niet meer is. Dat frustreert en 

belemmert het maken van een fietsroute. 

 

 

Projectteam Wielvriendelijke Paden van de Adviesraad 

Toegankelijkheid Drenthe stelt; “Er is nog een wereld te winnen!”    
 

De belemmeringen zijn zo omvangrijk dat er 

mensen zijn die daarom maar niet de natuur in 

gaan. Voor hen is het fietsen in aantrekkelijke 

gebieden en van de natuur genieten geen optie. 

En dat is intriest.  
 

I. Maak fietsroutes goed toegankelijk qua breedte 

en aard van het wegdek. Indien dat niet bij alle 

fietspaden mogelijk is geef dan aan wat wel 

toegankelijke fietsroutes zijn in de natuur. Maak 

dat ook duidelijk op de vindplaatsen zoals het 

internet, folders fietsroutekaarten etcetera 

II. Besteed jaarlijks een reëel bedrag aan het 

opnieuw asfalteren van fietspaden ook al vallen die 

fietspaden niet onder het wegbeheer van de 

provincie  

III. Pas zo nodig klinkerwegen aan die onderdeel 

zijn van de fietsroute 

IV. Zorg voor een oplossing bij veeroosters zodat 

fietspadgebruikers met kleine wieltjes op een 

verhard pad langs het veerooster kunnen of pas de 

veeroosters aan zodat een rolstoeler er schadevrij 

en probleemloos over kan 

V. Maak obstakels naast fietspaden voldoende 

onderscheidend voor slechtzienden 

VI. Overleg met andere wegbeheerders om ook 

fietspaden te upgraden 

 

 “We snappen dat niet alles 1-2-3 mogelijk is. Maar 

een verbetering van het fietspadennetwerk van 

Drenthe, zodat dit toegankelijker wordt voor mensen 

met een handicap, moet toch mogelijk zijn. Dat 

komt ook bevordering van toerisme ten goede.” 

 

 

Een mooi breed plankenpad in de Boswachterij Grolloo. 

Voldoende ruimte om elkaar met rolstoelen of driewielers 

te passeren maar hou koers want anders is een 

zwemdiploma geen overbodige luxe. 



  

 

 

Betreft: 

Advies toegankelijkheid Drents 

recreatief fietspadennetwerk 

 

Projectleider : Jeroen Bus, lid van de 

Adviesraad Toegankelijkheid 

--*-- 

Uitgebracht onder regie van het bestuur 

van de Adviesraad Toegankelijkheid. 

Provinciale Adviesraad Toegankelijkheid 

Drenthe 

--*-- 

2022 

 
Renzo van Buuren – voorzitter 

Ineke Dilling - secretaris 

    

 

*** 
 

  
 

 

En dit soort beelden gun je toch iedereen die de Drentse natuur wil beleven ? 

*** 
 



 

 

Adviesraad Toegankelijk Drenthe     december 2022 
  
 
Geachte raadsleden van Provinciale Staten van Drenthe, 
 
 
Zoals u allen weet heeft Nederland op 14 juli 2016 het VN-verdrag inzake de Rechten van 
personen met een handicap ondertekend.  
 
Dit is een belangrijke stap in de goede richting en een continue opgave om gelijke 
behandeling en om participatiedrempels in de samenleving te slechten. Sindsdien zijn de 
overheid en dus ook gemeenten en provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
VN-verdrag.  
 
Dit houdt simpelweg in dat mensen met een fysieke, psychische, zintuigelijke of 
verstandelijke aandoening volwaardig en op gelijke voet, met of zonder ondersteuning, 
mee kunnen doen aan de samenleving.  
 
Het verdrag gaat over alle terreinen van leven zoals de toegankelijkheid van gebouwen en 
de openbare ruimte, informatievoorziening, sport, werk, recreatie, onderwijs, zorg en 
ondersteuning, goederen en diensten, non-discriminatie enz. 
 
Gemeenten en provincies zijn verplicht om uitvoering te geven aan de afspraken in het 
verdrag. Het is daarom dringend nodig om passende maatregelen te nemen en 
belemmeringen weg te nemen. 
  
Van essentieel belang is dat, uitgaande van de uitgangspunten van het VN verdrag, 
bestaand en nieuw beleid wordt getoetst  op wet- en regelgeving aan het VN-Verdrag 
Handicap. 
 

 
De provincie Drenthe heeft de ambitie om  

~de meest toegankelijke provincie van Nederland~ te zijn! 
 
 
In februari 2021 heeft de provincie Drenthe daarom als experiment de Adviesraad 
Toegankelijkheid Drenthe (ART) geïnstalleerd. Het doel van deze adviesraad is gevraagd 
en ongevraagd advies uitbrengen aan de provincie over aan toegankelijkheid gerelateerde 
onderwerpen.  
 
De ART bestaat uit competente, betrokken inwoners met een functiebeperking afkomstig 
uit verschillende Drentse gemeenten.  
Als ervaringsdeskundigen vertegenwoordigen zij deze doelgroep of hebben daar affiniteit 
mee. 
  
Het is aan de provincie om te komen met een actieplan ofwel een ‘Inclusie Agenda’.  
 
Dit betekent dat van de provincie gevraagd wordt om duidelijk te omschrijven welke 
verbeteringen en doelen zij gaan realiseren en op welke termijn dit gebeurt.  
 



 

 

Deze agenda is een praktische en “levende” agenda die vanuit een samenwerking met 
ervaringsdeskundigen, politiek bestuurders en de ambtelijke organisatie wordt 
vormgegeven en bewaakt.  
 
Het uiteindelijke doel is om samen met mensen met een beperking te komen tot een 
inclusief beleid.  
 
‘Inclusief = dat er in/vanuit de basis al met iedereen rekening wordt gehouden’ 
  
Aanpassingen om de Drentse samenleving toegankelijker te maken zijn geen extra service 
maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn.  
 
Toegankelijkheid is de norm en ontoegankelijkheid de uitzondering. 
  
‘Niets over ons, zonder ons’ 
  
Wij hopen hiermee van harte dat bovenstaande meegenomen wordt  in uw campagne 
richting de Provinciale Staten verkiezingenmaart 2023 
  
Namens de Adviesraad Toegankelijk Drenthe 
 
Inger van Dijk 
Jan Harke Venema 
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Toekomstvisie op Adviesraad voor een Inclusief Drenthe 
Door Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe 
21 december 2022  
  
 
 

Van experiment naar een vaste waarde, van Adviesraad 

Toegankelijkheid Drenthe naar  Adviesraad voor een Inclusief Drenthe. 

Onze toekomstvisie zwart op wit! 
 

1. Inleiding 

 
Sociale Agenda 
In het coalitieakkoord “Drenthe, mooi voor elkaar!” is veel aandacht voor de Drentse samenleving en 

sociale vraagstukken. De uitvoering ervan verloopt via de zogenaamde Sociale Agenda met inclusie, 

leefbaarheid, wonen, armoede en laaggeletterdheid, onderwijs en gezonde levensstijl als centrale 

thema’s. De provincie Drenthe werkt daarbij samen met de Adviescommissie Sociale Agenda.  

Inclusie Agenda 

Het overkoepelend uitgangspunt is een toegankelijke samenleving voor iedereen: een inclusieve 

Drentse samenleving. Om dat te realiseren heeft de provincie een Inclusie Agenda opgesteld met de 

onderwerpen: 

- toegankelijkheid 

- regenboog/LHBTI+ 

- dementievriendelijk Drenthe 

- mantelzorg 

- vrijwilligers 

- nieuwkomers  

Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe 

De provincie heeft de ambitie om de meest toegankelijke provincie van Nederland te zijn. In februari 

2021 heeft de provincie daarom als experiment de Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe (ARTD) 

geïnstalleerd. Het doel van deze adviesraad is het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de 

provincie over  toegankelijkheid gerelateerde onderwerpen. De ARTD bestaat uit inwoners met een 

functiebeperking, afkomstig uit verschillende Drentse gemeenten, of mensen met een sterke 

affiniteit met deze doelgroep. De kracht zit in het inbrengen van persoonlijke ervaringsdeskundigheid 

en expertise alsmede het inbrengen van ervaringsdeskundigheid vanuit alle aanwezige (persoonlijke) 

netwerken en achterbannen. 

Adviesraad voor een Inclusief Drenthe 

Het experiment duurt tot 1 maart 2023. Een evaluatie moet uitwijzen of zowel de provincie als de 

ARTD het als een succesvol pilotproject hebben ervaren. In dat geval is het de intentie om de ARTD te 

verbreden naar een Adviesraad Inclusie die de provincie over alle onderwerpen van de Inclusie 

Agenda gevraagd en ongevraagd kan adviseren.  
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Toekomstvisie op Adviesraad voor een Inclusief Drenthe 
Door Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe 
21 december 2022  
  
 
 

Dit advies bevat de toekomstvisie van de huidige ARTD op een Adviesraad voor een Inclusief 

Drenthe. Immers, ook na de looptijd van de Sociale Agenda blijft het VN-verdrag Handicap (rechten 

voor mensen met een beperking) gelden, net als de wil om te komen tot een inclusieve samenleving. 

In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en wordt niemand gediscrimineerd of 

uitgesloten. Het gaat niet om alleen mensen met een beperking, maar ook om anderen die om 

verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving, denk aan 

leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ook dan geldt nog steeds: 

Iedereen doet mee, iedereen doet ertoe! 

2. Het functioneren  van de Adviesraad Toegankelijkheid Drenthe 
 
De ARTD heeft te maken gehad met een moeilijke start  in 2021. Midden in de coronapandemie was 
het vormen van een nieuw samenwerkingsverband met mensen die elkaar niet of nauwelijks kenden, 
niet eenvoudig. Kennismaking, visieontwikkeling, overleg, teambuilding en planvorming gebeurde op 
afstand, digitaal en zonder een helder omschreven opdracht en structuur. Ook had de ARTD te 
kampen met twee keer een wisseling van het voorzitterschap en met wisselende ambtelijke 
ondersteuning. Het was echt een zoektocht.  
Na een verhelderende presentatie van de provincie in het eerste kwartaal van 2022, over het beleid 
van de provincie en de rol en positie van de ARTD binnen dat beleid, kwam de ARTD goed op stoom. 
De provincie legde in die periode de ARTD ook vier concrete adviesvragen voor waarmee kon worden 
gestart. Die concretisering was nodig en welkom en heeft geleid tot nu, eind 2022, een mooie set aan 
waardevolle gevraagde en ongevraagde adviezen. En daar zijn we best trots op.  
 
De ARTD heeft veel geleerd in de afgelopen periode en die kennis en samenwerking moeten we met 

elkaar koesteren en behouden. Werken aan toegankelijkheid, het laten groeien van bewustwording 

en begrip voor de noodzaak van een inclusieve samenleving, vergt nu eenmaal een lange adem, 

doorzettingsvermogen en volharding. En eerlijk is eerlijk, de ARTD heeft in zijn huidige staat, naast 

dat er mooie resultaten zijn geboekt, ook kwetsbare kanten.  De betrokkenheid van de leden kent nu 

nog vele gezichten. De inzet varieert van persoon tot persoon sterk. We zijn van mening dat, als je er 

voor kiest echt mee te willen doen met het voorbereiden en lanceren van maatschappelijke 

waardevolle adviezen, dan mogen we van elkaar ook inzet en betrokkenheid vragen en verwachten. 

Vrijwillig maar uitdrukkelijk niet vrijblijvend.  

Laat onverlet dat we met gepaste trots en tevredenheid terugkijken op de resultaten vanuit de 
pilotfase en dat we met elkaar klaar zijn voor een verbreding van onze rol, van Toegankelijkheid naar 
Inclusie. 
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3. Uitgangspunten Adviesraad voor een Inclusief Drenthe 

 
Inclusie 

In een inclusief Drenthe kan iedereen op alle aspecten van het leven gelijkwaardig meedoen en 
bouwen we aan een samenleving voor en van iedereen, los van beperking, leeftijd, etnische 
herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 

Thema’s  
Behalve adviezen over toegankelijkheid gaat de Adviesraad voor een Inclusief Drenthe ook adviseren 
over thema’s regenboog/LHBTI+, dementievriendelijk Drenthe, mantelzorg, vrijwilligers en 
nieuwkomers. Bovendien kunnen er nieuwe thema’s ontstaan, de samenleving en dus de agenda is 
dynamisch.  

Beleidsterreinen 

De adviezen kunnen betrekking hebben op alle beleidsterreinen van de provincie: 
- Bouwen, wonen en leefomgeving 
- Cultuur, sport en vrije tijd 
 - Natuur, milieu en energie 
- Economie en ondernemen 
- Verkeer en vervoer 
- Overheid en bestuur 
- Zorg en onderwijs 

Doelstelling  
Het doel van de Adviesraad is vanuit eigen praktische ervaringsdeskundigheid, kennis en 

competenties, gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de provincie over onderwerpen die 

gerelateerd zijn aan inclusie en die liggen op de beleidsterreinen van de provincie. Inspiratiebron 

hierbij is het praktische dagelijkse leven met een beperking en/of met uitsluiting van volwaardige 

deelname aan de samenleving vanwege leeftijd, geslacht, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of 

genderidentiteit. 

 

Samenstelling en organisatie Adviesraad voor een Inclusief Drenthe 
De Adviesraad bestaat uit leden die representatief zijn voor de Drentse samenleving qua beperking, 
leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit en afkomstig uit verschillende 
Drentse gemeenten.  Zij zijn ervaringsdeskundig of hun affiniteit en betrokkenheid met de doelgroep 
moet aantoonbaar groot zijn door privé omstandigheden of bijvoorbeeld vanuit (indirect) 
professie/beroep. Het streven is een zo groot mogelijke variatie in kenmerken en 
vertegenwoordiging vanuit elke Drentse gemeente.  

Leden nemen deel in projectgroepen waarvan de samenstelling afhankelijk is van het onderwerp 
waarover advies wordt uitgebracht.  

De Adviesraad wordt aangestuurd door een bestuur bestaand uit voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Het functioneren van de Adviesraad is vastgesteld in een huishoudelijk reglement. 
De Adviesraad heeft een onafhankelijke status waarmee ook de uitgebrachte adviezen onafhankelijk 
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van aard zijn. De Adviesraad wordt door de provincie geïnstalleerd en ambtelijk ondersteund. De 
provincie kent jaarlijks een budget toe aan de Adviesraad. De besteding hiervan wordt jaarlijks in een 
jaaroverzicht aan de provincie verantwoord. 

Positie en reglement 

Voor de provinciale beleids- en planvorming is het van meerwaarde dat de adviesraad voor een 
Inclusief Drenthe al in een vroegtijdig stadium, dus bij de voorbereiding van nieuw beleid, kan 
worden betrokken bij de plannen, vanuit haar expertise en praktische ervaringsdeskundigheid. Dit 
kan later in het beleid- of planproces complexe aanpassingen en kostbaar herstelwerk helpen 
voorkomen. De adviesraad kan deze adviesrol ook vervullen voor “provincie overstijgende“ 
beleidsprocessen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking met gemeenten, waterschappen, 
onderwijsinstellingen, woningcorporaties etc.  

De Adviesraad voor een Inclusief Drenthe en de provincie stellen gezamenlijk een reglement op 
waarin instellingen, voorwaarden, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, besluitvorming, 
vergoedingen en de status van de adviezen zijn vastgelegd. Het reglement voor de huidige 
provinciale adviescommissie Sociale Agenda Drenthe biedt een goede basis voor de opzet. 

Gekwalificeerd adviesrecht 

De provincie reageert binnen afgesproken termijn op de adviezen van de Adviesraad en volgt deze in 
principe op tenzij er dringende redenen zijn om dat niet te doen. In dat geval motiveert de provincie 
deze keuze. 

 

 


