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De nieuwe generatie van 
Siteimprove Accessibility: 
toegankelijkheid wordt 
de nieuwe norm

Wij willen dat digitale toegankelijkheid 
begrijpelijk, makkelijk te implementeren 
en eenvoudig bij te houden is voor je 
hele team.

Betrouwbare partner op het 
gebied van toegankelijkheid

Siteimprove werkt actief samen met de EU-
commissie en het W3C om nieuwe regels voor 
Accessibility Conformance Testing (ACT) op te 
stellen en zo het toepassen van de WCAG 2.1 
makkelijker en eenduidiger te maken. ACT-regels 
vormen het hart van de Siteimprove Accessibility-
module. Deze regels bieden niet alleen meer 
inzicht in toegankelijkheidsstandaarden, maar 
zorgen ook dat je consistentere resultaten boekt.

WCAG-compliance is nog nooit zo 
makkelijk geweest

Elk initiatief om toegankelijkheid te verbeteren 
begint met een audit. Siteimprove Accessibility 
biedt je een volledig overzicht van al je webassets. 
Al je pagina’s, PDF’s en andere content controleer 
je automatisch volgens de WCAG 2.0- en 
2.1-standaarden.

Het auditrapport bevat gedetailleerde informatie 
in een overzichtelijk format. Daarmee betrek 
je niet alleen specialisten bij het proces, maar 
ook medewerkers zonder veel expertise. Zo kan 
iedereen in je team initiatief nemen en stappen 
zetten om een betere toegankelijkheid te bereiken.

Meer weten? Ga naar onze website

https://siteimprove.com/nl-nl/accessibility/


Nieuwe generatie 
van Siteimprove 
Accessibility

1
Stel je eigen doelen als het 
gaat om compliance en 
best practices

Formuleer doelstellingen die voor jouw bedrijf 
het belangrijkst zijn, en werk structureel en op 
jouw eigen manier naar de doelstellingen toe. 
Je bereikt je doelen op een volledig transparante 
manier dankzij de Digital Certainty Index Score™ 
én je toont je voortgang gemakkelijk met 
geautomatiseerde rapporten.

2
De juiste inzichten om 
slimmer te werken en beter 
prioriteiten te stellen

Handel taken in de juiste volgorde af met
een volledig overzicht van inzichten, zoals 
niveau van WCAG-compliance, moeilijkheidsgraad, 
aantal voorvallen en aantal betrokken 
paginasecties.

Met deze inzichten is het makkelijker dan ooit om 
kritieke problemen te prioriteren, taken binnen je 
team te verdelen en effectief hindernissen weg te 
nemen die je website minder toegankelijk maken 
voor bezoekers.

3 Duidelijke begeleiding voor 
impactvolle oplossingen

Geef al je medewerkers de tools in handen om stappen te zetten 
naar betere toegankelijkheid, of zij nu specialist zijn of niet. Met ons 
stapsgewijze proces en de ingebouwde aanwijzingen nemen we je team 
mee in het proces op weg naar compliance. Zo kunnen je medewerkers 
de best practices implementeren waarmee je toekomstige 
toegankelijkheidsproblematiek voorkomt.

In het paginarapport zijn problemen duidelijk gearceerd, op de pagina 
of in de code, compleet met voorbeeld programmeercode erbij. Vanuit 
daar kun je direct in je CMS het probleem oplossen.

4 Geïntegreerde begeleide testfunctie

Sommige problemen moeten geanalyseerd worden door een 
specialist. Maar nu hoef je daarvoor geen externe consultant meer 
in te huren. Tijdens de flow voor het beoordelen van mogelijke 
problemen helpen we je te bepalen of een probleem nader bekeken 
moet worden of niet, zodat je het in-house kunt afhandelen.

5
Voortgang op het gebied van 
toegankelijkheid bijhouden en rapporteren

Gebruik grafieken om de voortgang van elke site en groep te laten 
zien. Vergelijk de prestaties van je website met die van anderen in je 
branche op basis van benchmarks. Met de Siteimprove DCI™-score, 
aanpasbare dashboards en geautomatiseerde rapporten maak je 
het makkelijk voor jou en je team om je voortgang te meten en te 
rapporteren, zowel intern als extern.

Werk slimmer aan 
conformiteit op het gebied 
van toegankelijkheid.

Vraag toegang aan Siteimprove

https://siteimprove.com/nl-nl/request-a-demo/
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