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Deel A : Feitelijke omschrijving

NR van de tool: 4

Omschrijving deel 1
Naam

Norm voor design for all en toegankelijkheid

Ontwikkelaar en land

NEN (Nederland) en CEN/CENELEC (Europa)

Jaar van uitbrengen
Wordt het nog doorontwikkeld?
Zo nee, datum van deﬁni eve
versie

Standaard vij aarlijkse evalua e

Website

h ps://www.nen.nl/nen‐en‐17161‐2019‐en‐256721

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van
het instrument – wat het kan /
welk probleem het oplost (max 200
woorden)

Verschillende normen omschrijven hoe (IT) producten en
diensten zo ontwikkeld kunnen worden dat iedereen er
gebruik van kan maken.
NEN‐EN‐ISO 9421‐serie Ergonomie van mens‐systeem interac e
Deze interna onale normenserie biedt handva en voor onder
meer so ware toegankelijkheid.
NEN‐EN 17161:2019 en Design for All ‐ Toegankelijkheid volgens
een Design for All benadering in producten, goederen en
diensten ‐ Uitbreiden van de omvang van gebruikers
Deze norm omschrij hoe producten en diensten zo kunnen
worden ontwikkeld dat ze toegankelijk zijn voor alle soorten
gebruikers, inclusief personen met een fysieke beperking.
EN 301 549 Digitoegankelijkheid, dit is een Europese standaard
voor digitale toegankelijkheid. De standaard beschrij voor
een breed scala aan ICT‐toepassingen aan welke eisen deze
moeten voldoen om toegankelijk te zijn voor mensen met een
func ebeperking. Voor websites en webapplica es verwijst EN
301 549 naar een andere interna onale standaard: WCAG
2.1 (Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent). EN 301
549 bevat ook richtlijnen voor niet‐webgebaseerde informa e
in mobiele applica es, documenten en hardware. De
standaard bevat daarnaast aanwijzingen voor de inkoop van
ICT‐producten en ‐diensten.
Normen zijn breedgedragen afspraken waar alle
belanghebbenden het eens zijn geworden over bijvoorbeeld
een werkwijze of eisen aan een product.

Instrument kan ingezet worden
door de overheid
Instrument kan ingezet worden
door private par jen
Instrument kan ingezet worden
door individuen
Wat is het businessmodel van de
ontwikkelaar

Ja, bij inkoop of door de eigen organisa e

Wat is het verdienmodel van het
betreﬀende instrument
In welk land wordt het
instrument al ingezet?
Is er een ondersteuning voor
verschillende talen, zo ja welke
talen
Toepassing van een instrument /
op welk schaalniveau kan het
instrument worden toegepast
(niveau van de: wijk, stad,
provincie, land, wereld)

Vergroten van gebruikersgroep

Op welke markt richt de tool zich?

Nederland, Europa

Ja, bij inkoop of door de eigen organisa e

Verkoop norm en lidmaatschappen normcommissies

Europa
Frans, Duits, Engels

Product of dienst

(Nederland, Europa, Wereld)
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