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Maakwebwinkels ook toegankelijk
voormensenmet een fysieke beperking
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W
ekopenweermas-
saal online cadeaus.
Inhet laatste kwar-
taal van vorig jaar
besteeddenwe
met z’n allen ruim

€7,2mrdbij onlinewinkels.Helaas
toont onderzoek vanhetCollege voorde
Rechten vandeMens aandat demeeste
webwinkels verre van toegankelijk zijn
voormensenmet een functiebeperking.
Maarnaastmaatschappelijke overwegin-
gen, biedt onlinetoegankelijkheidweb-
winkeliers enormecommerciële kansen.

Datwebsites toegankelijkmoeten zijn
voormensenmet eenbeperking is zon-
neklaar: gelijkheid is eenmensenrecht.
Dat is ookde reden voorhet kabinet om
vanaf 23 september 2020 te verplichten
dat alle digitale overheidswebsites toe-
gankelijk zijn.Helaas geldt dezewet-
gevingniet voor de37.000webshopsdie
Nederland rijk is.

Dat is eenprobleem.Ruim800.000
Nederlanders zijnniet in staat een
schermofmuis te gebruiken. Een
schermlezer biedt voordezemensen in
theorie eenuitkomst.Omdat veelweb-
winkelsniet goedgestructureerd zijn,
bijvoorbeelddoor verkeerdgebruik van
kopjes of het verkeerd inrichten van in-
voerveldenbij formulieren, latenmen-
senmet een functiebeperkingdezeweb-
sites echter links liggen.

Voor eenonderzoek vandeNationale
DenkTanknaardedigitale samenleving
hebbenwij naast literatuuronderzoek
ookgesprokenmet experts en ervarings-
deskundigen. Toenwij inhet kader van
dit onderzoekFreek (25) spraken—een
hbo-studentfiscaal recht die op latere
leeftijdblind is geworden—warenwe
stomverbaasd. Freek zei dat hij als blin-
de lievermethet openbaar vervoer de
tochtnaarhet drukkewinkelcentrum
vanUtrechtmaakt danonline eenaan-
koop tedoen.

UITSLUITING
VoorFreek zittenwebsites vaak zoge-
brekkig in elkaar dat het—alshet über-
haupt al lukt—eenhalfuurduurt om
bij het betaalvenster uit te komenmet
een schermlezer. Je zou verwachtendat
onlinewinkelen eenuitkomstbiedt voor
deze groep,maarhet omgekeerdeblijkt
waar.

Breder onderzoekbevestigt dit. Een
Britse studie leert dat 71%vandemen-
senmet een functiebeperking een
ontoegankelijkewebwinkel verlaat en
hunaankoopafbreekt.Degemiddelde
Nederlanderbesteedde in2018 ruim
€1750aanonlineaankopen.Dit betekent
datNederlandsewebwinkels naar schat-

ting €994mlnaanomzet laten liggen
doordat 71%vandezedoelgroephun
aankopenafbreekt. Eenbijkomendvoor-
deel van een toegankelijkewebwinkel
is dat je een erg loyale doelgroepaan je
bindt.

Via Facebook-groepenwordenbij-
voorbeeld ervaringenuitgewisseldover
dedigitale toegankelijkheid vanwebwin-
kels.Wehoordengeregelddat ‘het alge-
meenbekend is dat je als slechtziende
bij Bol.commoet zijn enniet bij Cool-
blue.’ Eenpositieve ervaringopeen toe-
gankelijkewebsitemaakthet gemaken
het vertrouwenomhier terug te keren en
opnieuw te kopennatuurlijk groot.

Ook voordovenen slechthorenden is
digitale toegankelijkheid eenprobleem.
Webwinkelsmakenomeenproduct
uit te lichten steeds vaker gebruik van
video’s.Hierbij ontbreekt vaakonderti-
teling.Niet alleen sluiten zehiermeede
ruim1,3miljoendove en slechthorende
Nederlanders buiten, ook eengroot deel
vande reguliereNederlanders bereiken
zeniet.

Ruim69%vandeNederlanders geeft
aangeregeld video’s te bekijken zonder
geluid, bijvoorbeeld als ze inde trein zit-
ten.Ondertiteling is ook voordie grote

groep eenbelangrijkmiddel om jebood-
schapover te brengen.

Digitale toegankelijkheidheeft tot slot
ook eenkostenverlagendeffect. Toen
SNSBank in2011 zijnwebsite toeganke-
lijkermaakte,washet directe effect dat
deklantenservice 15%-30%minder tele-
foontjes kreeg.Met ruim1miljoen tele-
foongesprekkenper jaar, die gemiddeld
tussende€7,50 en€12,50per gesprek
kostten,wordt geschat dat SNSBank
hierdoor jaarlijks tussende€2mlnen
€3mlnbespaart.

VERWACHTING
Nu fysiekewinkelsmeer enmeer ver-
dwijnenenonlinewinkelengangbaar-
derwordt, vindenwij dat het hoog tijd
wordt datwebwinkels toegankelijker
worden. Vanwinkels,musea en restau-
rants verwachtenwedat ze toegankelijk
zijn voormensenmet eenbeperking.

Waaromverwachtenwedat vanon-
linewinkels danniet?Naast demaat-
schappelijke verantwoordelijkheid
vanondernemers zijn er duidelijke
commerciële argumenten voordigitale
toegankelijkheid.DeHollandsehandels-
geest biedt daarvoor alleenmaar extra
motivatie.

Als blinde maakt
Freek liever de tocht
naar het drukke
winkelcentrum dan
iets online te kopen
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