
 
 

Toegankelijkheidsverklaring Woondienst JOGI en Woonpunt 

 

Woondienst JOGI en Woonpunt streven ernaar om hun website toegankelijk te maken 

overeenkomstig het Vlaamse Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van 

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.woonpuntinfo.be . 

 

Nalevingsstatus 

 

De website www.woonpuntinfo.be voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines 

versie 2.1 niveau AA. 

 

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen 

 

Woondienst JOGI en Woonpunt hebben de volgende maatregelen genomen om aan de 

toegankelijkheidseisen te voldoen: 

• Interne controle vóór publicatie: de webredactie controleert vóór publicatie alle 

inhoud op toegankelijkheid. 

• Periodieke interne controle: de webredactie voert tussentijdse controles uit op de 

content. 

• De webredactie toetst de publicaties af en houdt rekening met de ‘checklist 

toegankelijke websites’ opgesteld door de Dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse 

Overheid. 

• De pagina's op deze website zijn gestructureerd en betekenisvol opgebouwd. 

• Menu's en formulieren werden zo ontworpen dat ze eenvoudig bruikbaar zijn voor 

wie de muis niet kan gebruiken. 

• Links naar externe pagina's en browservreemde bestanden zoals Word of PDF 

worden steeds in een nieuw venster getoond. 
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Niet-toegankelijke inhoud 

 

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als 

PDF. Woondienst JOGI en Woonpunt kunnen niet garanderen dat al deze bestanden aan de 

webrichtlijnen voldoen. 

 Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s 

We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige 

PDFbestanden halen we offline. 

 

Op www.woonpuntinfo.be wordt doorgelinkt naar externe websites, al dan niet via 

automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de 

richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de 

toegankelijkheid. 

 

Extra toelichting 

 

Alle webredacteurs werden op de hoogte gebracht van de Web Content Accessibility 

Guidelines versie 2.1 niveau AA. Hierbij kregen zij de checklist voor webredacteurs 

opgemaakt door de Dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse Overheid.  

 

Deze bevat onder andere richtlijnen voor helder schrijven op het web met het gebruik van 

verstaanbare taal, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en niet-

tekstuele content, zoals afbeeldingen en grafieken.  

 

Woondienst JOGI en Woonpunt blijven werken aan toegankelijkheid op hun websites en 

intranet. De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte 

toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 

2018 permanent naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke 

webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content. 

 

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra 

sensibiliserings- en trainingsmomenten in. 

 



 
 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring 

 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op woensdag 16 september 2020. 

 

Feedback en contactgegevens 

 

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten via: 

- info@woondienstjogi.be 

- loket@woonpuntinfo.be 

Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het 

probleem zich voordoet. 

 

Handhavingsprocedure 

 

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake 

toegankelijkheidsproblemen op deze website? Neem contact op met loket@woonpuntinfo.be 

of op 059 34 22 70. 
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