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“Internet is uiteindelijk een middel. Het doel is de volledige 
maatschappelijke integratie van gehandicapten in de 
maatschappij. Mensen met een beperking moeten in staat zijn 
als volwaardige burgers te kunnen functioneren. We willen toe 
naar een samenleving waarin gehandicapten niet meer in een 
apart hokje worden weggestopt. Dat is goed voor hen zelf en dat 
is goed voor de samenleving.” 
 
 
Fragment uit de speech van de staatssecretaris van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, Margo Vliegenthart, ter gelegenheid van de 
opening van de manifestatie ‘Drempels Weg’ op 28 maart 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het onderzoek 'Migratie ELnet naar Webportaal, van ELnet en MS-
DOS naar Anderslezen.nl, Internet en Windows' is uitgevoerd door 
David B. Nieborg, in samenwerking met Nardi Eshuis, waarnemend 
directeur, Toos Schippers, Mildred Theunisz en Roel van Houten, 
beleidsmedewerkers Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang. 
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Samenvatting 
 
Aanleiding 
De directe aanleiding van dit onderzoeksrapport is de commotie die 
onder de ELnetgebruikers is ontstaan op het moment dat duidelijk 
werd dat het ELnet op (korte) termijn zou gaan sluiten. De Federatie 
Slechtzienden- en Blindenbelang heeft daarop de volgende 
onderzoeksvraag opgesteld: 
 
“In hoeverre zijn er problemen te verwachten rond de migratie 
van het ELnet naar het webportaal Anderslezen.nl en wat zijn die 
problemen?” 
 
Onderzoeksmethode 
Deze vraag is aan de hand van een literatuurstudie en een 
onderzoek onder ELnetgebruikers beantwoord. 
In de literatuurstudie (deel 1) worden alle relevante facetten, die een 
rol spelen in de problematiek rond de migratie van het ELnet naar het 
webportaal Anderslezen.nl, op een rij gezet. Het belangrijkste 
onderdeel uit deze literatuurstudie is de zogenaamde keten. Deze 
keten behelst een inventarisatie van de stappen die een 
ELnetgebruiker dient te nemen, om gebruik te kunnen maken van het 
webportaal.  
In het onderzoek (deel 2) is vooral gekeken welke 
computerapparatuur (hard- en software) en kennis de 
ELnetgebruikers hebben van Word, Windows en Internet. Daarnaast 
is ook gevraagd naar het prijsbeleid van het Webportaal.  
 
Er zijn in totaal 293 ingevulde vragenlijsten verwerkt. Alhoewel er 
geen harde cijfers bekend zijn, gaat het hier om naar schatting 43% 
van de groep van actieve ELnetgebruikers die het ELnet dagelijks of 
wekelijks gebruiken.  
 
Webportaal Anderslezen.nl 
Het blijkt dat de exacte inhoud van het Webportaal Anderslezen.nl in 
maart 2002 niet duidelijk is voor de gebruikers en de planning waarop 
verschillende diensten operationeel zouden zijn, niet wordt gehaald.  
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De FNB zal de diensten op het webportaal in drie pakketten gaan 
aanbieden; de gebruikers hebben kritiek op het prijsbeleid van de drie 
pakketten en dan met name op pakket 3 waar men de hoogte van de 
prijs en het aanbod niet met elkaar in verhouding vindt staan.  
Om een indruk te krijgen wat het webportaal biedt, heeft de FNB een 
proefperiode ingepland waarin gratis gebruik kan worden gemaakt 
van de diensten. De proefperiode is erg kort en komt bovendien op 
een tijdstip dat een groot deel van de ELnetgebruikers helemaal niet 
in staat is om gebruik te maken van het Webportaal.  
 
Lange tijd was er niet bekend op welk tijdstip ELnet zou gaan sluiten; 
de communicatie daarover vanuit de FNB is niet helder geweest met 
als gevolg dat in oktober 2001 een groot deel van de ELnetgebruikers 
nog geen aanstalten had gemaakt om de overstap naar het 
Webportaal in gang te zetten.  
 
Voorwaarden voor het gebruik van het webportaal 
Anderslezen.nl 
Uit het onderzoek onder de gebruikers van het ELnet blijkt, dat de 
problemen rond de migratie naar het webportaal Anderslezen.nl, zich 
met name afspelen op het gebied van de voorwaarden om 
daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van het webportaal 
Anderslezen.nl.  
Deze voorwaarden zijn:  

• Beschikking over de juiste apparatuur. Zowel PC- 
benodigdheden als -aanpassingen; 

• Beschikking over de juiste de kennis en vaardigheden die nodig 
zijn om Anderslezen.nl te benaderen. 

 
In het opzetten van het Webportaal heeft de FNB verschillende 
onderzoeken verricht die zich met name op de inhoud van het 
webportaal hebben gericht. Het onderzoek dat door de Federatie SB-
Belang is uitgevoerd brengt een aantal nieuwe gegevens aan het licht 
in de overstap van ELnet naar het webportaal Anderslezen.nl.  
 
De Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang heeft uitgezocht welke 
stappen er nodig zijn voor ELnetgebruikers om de overstap naar het 
webportaal te kunnen maken. In deze keten van stappen zijn er 
verschillende instellingen die een rol hebben om de overstap te 
kunnen maken.  
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Het doorlopen van de keten is erg complex en tijdrovend omdat: 
• Niet alle stappen in de keten tegelijk genomen kunnen worden; 
• Het aanleren van nieuwe vaardigheden en het omgaan met 

nieuwe PC-aanpassingen voor mensen met een handicap 
relatief veel (extra) tijd met zich meebrengt; 

• Enkele schakels in de keten, zoals zorgverzekeraars, veel tijd 
in beslag nemen vanwege het bureaucratische karakter van de 
communicatie van deze schakels; 

• Er niet voldoende capaciteit is bij de verschillende schakels in 
de keten, zoals Regionale Centra, om bepaalde vaardigheden 
te kunnen aanleren; 

• Het doorlopen van de keten een complex geheel is, opgebouwd 
uit het nemen van diverse stappen. Bijna alle stappen brengen 
bepaalde regels en uitzonderingen met zich mee.  

 
Onderzoeksresultaten gerelateerd aan de keten 
De gegevens van de keten zijn vervolgens gecombineerd met de 
resultaten van de vragenlijsten. Hieruit blijkt dat voor minimaal 58% 
van de onderzochte ELnetgebruikers, in het meest optimale geval, 
het feitelijke gebruik van het webportaal Anderslezen.nl 10 tot 20 
maanden zal duren, maar in het minst optimale geval meer dan 3 
jaar.  
Deze mensen zijn volledig afhankelijk van het ELnet in hun 
emailcontact en in het ontvangen van kranten en tijdschriften. Zij 
hebben immers geen alternatief.  
Met de sluiting van het ELnet wordt de ELnetgebruikers een 
belangrijk communicatiemiddel ontnomen. Dit rechtvaardigt de 
conclusie dat het ELnet langer open dient te blijven dan de termijn 
van 1 januari 2003 die de FNB heeft gesteld.  
 
Aanbevelingen 
Naast een aantal inhoudelijke aanbevelingen over het Webportaal, de 
communicatie van de FNB naar de ELnetgebruikers en de sluiting 
van ELnet, concentreren de aanbevelingen zich rond de keten die 
doorlopen moet worden om het gebruik van het webportaal mogelijk 
te maken. 
  
Niet alleen blijken er veel partijen betrokken te zijn bij het doorlopen 
van de keten om een succesvolle overstap van ELnet naar het 
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webportaal Anderslezen.nl mogelijk te maken. Maar de schakels in 
de keten zijn op dit moment onvoldoende op elkaar afgestemd.  
 
Wil de overstap soepel verlopen dan moeten alle betrokken partijen 
hun verantwoordelijkheid nemen en zich actief inzetten om een 
succesvolle overstap mogelijk te maken.  
Voor alle betrokken partijen (ook de gebruikers) worden individueel 
aanbevelingen geformuleerd. Daarnaast zijn er aanbevelingen 
opgesteld die sterk pleiten voor een intensieve samenwerking tussen 
de betrokken partijen om de overstap te coördineren en de schakels 
op elkaar af te stemmen. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding en leeswijzer 
 
De directe aanleiding van dit onderzoeksrapport is de commotie die 
onder de ELnetgebruikers is ontstaan op het moment dat duidelijk 
werd dat het ELnet op (korte) termijn zou gaan sluiten. De 
onderzoeksvraag, die aan dit onderzoek ten grondslag ligt, luidt: 
 
“In hoeverre zijn er problemen te verwachten rond de migratie 
van het ELnet naar het webportaal Anderslezen.nl en wat zijn die 
problemen?” 
 
De deelvragen die hier uit voortvloeien zijn: 
 

• Welke problemen doen zich voor rond de migratie van het 
ELnet naar het webportaal Anderslezen.nl binnen de context 
van de huidige Internetontwikkelingen?  

• Wat is de inhoud en achtergrond van het ELnet en het 
webportaal Anderslezen.nl? 

• Hoe ziet de besluitvorming rond de sluiting van het ELnet eruit? 
• Welke stappen dienen de verschillende ELnetgebruikers te 

nemen om gebruik te kunnen maken van het webportaal 
Anderslezen.nl?  

• In welke mate zijn er problemen bij het nemen van de stappen 
die de huidige ELnetgebruikers dienen te nemen om gebruik te 
kunnen maken van het webportaal Anderslezen.nl? 

 
Deze deelvragen hebben erin geresulteerd dat dit onderzoeksrapport 
opgezet is in drie delen. 
 
In deel 1 worden alle relevante facetten, die een rol spelen in de 
problematiek rond de migratie van het ELnet naar het webportaal 
Anderslezen.nl, op een rij gezet. Voor dit doel is er een 
literatuuronderzoek gedaan naar de achtergronden van het ELnet en 
het webportaal Anderslezen.nl en is er een inventarisatie gemaakt 
van de stappen die een ELnetgebruiker dient te nemen, om gebruik 
te kunnen maken van het webportaal. Deze inventarisatie van 
stappen, ook wel de keten genoemd, is te lezen in hoofdstuk 5.  
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Om daadwerkelijk cijfers te hebben om invulling te geven aan de 
stappen in de keten, die opgesteld is in deel 1, is er in deel 2 in 
opdracht van de Federatie SB-belang een onderzoek uitgevoerd 
onder de huidige ELnetgebruikers. De resultaten van dit onderzoek 
zijn te lezen in hoofdstuk 8. De resultaten van dit onderzoek zijn niet 
toepasbaar op de (gehele) doelgroep van het webportaal 
Anderslezen.nl. 
 
Deel 3 van dit onderzoeksrapport betreft de conclusies, zie hoofdstuk 
9 en aanbevelingen, zie hoofdstuk 10, die geformuleerd zijn aan de 
hand van deel 1 en deel 2 van dit rapport.  
 
Wanneer er in dit rapport over ‘FNB’ wordt gesproken, dan wordt 
hiermee ‘FNB, lectuur en informatie voor mensen met een 
leeshandicap’ bedoeld. De FNB was voorheen bekend als de 
‘Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken’.  
 
Wordt er in dit rapport over ‘het webportaal’ of ‘webportaal’ 
gesproken, dan wordt hiermee het ‘webportaal Anderslezen.nl’ 
bedoeld, te vinden op http://www.anderslezen.nl.  
 
Wanneer er in dit rapport over ‘Federatie SB-belang’ wordt 
gesproken, dan wordt hiermee de ‘Federatie Slechtzienden- en 
Blindenbelang’ bedoeld.  
 
Wordt er in dit rapport over ‘de keten’ gesproken, dan wordt hiermee 
een inventarisatie van stappen die een ELnetgebruiker dient te 
nemen om gebruik te kunnen maken van het webportaal, bedoeld. 
Deze keten is te lezen in hoofdstuk 5.  
 
Omwille van de duidelijkheid en overzichtelijkheid is in dit gehele 
rapport gebruik gemaakt van voetnoten in plaats van eindnoten. In de 
bronvermelding zijn alle gebruikte bronnen nog eens bij elkaar gezet. 
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Hoofdstuk 2. Het Internet 
 
2.1 De rol van het Internet in de samenleving 
 
Vandaag de dag is het Internet niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij. De twee hoofdfuncties van het Internet, e-mail en het 
exploreren van het wereld wijde web, worden op grote schaal 
gebruikt, zowel bij het uitoefenen van een beroep als bij ontspanning. 
Op dit moment zijn de twee belangrijkste functies van het Internet het 
communiceren en het zoeken naar en verspreiden van informatie. 
Een derde functie van het Internet is het transactiedeel. Deze functie 
wordt vooral gebruikt om goederen en diensten te verspreiden, 
waarbij het Internet wordt gebruikt ter bemiddeling. Dit transactiedeel 
wordt zowel door bedrijven (bijvoorbeeld door on-line winkels) als 
door particulieren (bijvoorbeeld door middel van on-line veilinghallen) 
gebruikt. Uit onderzoek komt naar voren dat de helft van de 
Nederlanders inmiddels ervaring heeft met (on-line) kopen van 
goederen en / of diensten.1 
 
Dat het Internet populair is, blijkt wel uit onderzoekscijfers. 
Tweederde van de Nederlanders (65%) maakt wel eens gebruik van 
het Internet en ongeveer de helft (49%) van alle Nederlanders is 
minstens één keer per week on-line. Hoewel de Internetbevolking zelf 
niet meer groeit, neemt wel het aantal frequente Internetgebruikers 
toe: het zijn er nu bijna zes miljoen, met een vrijwel gelijke 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. De Internetgebruiker 
gaat dus steeds meer op de "gewone" Nederlander lijken.2 
 
Om een inzicht te krijgen wat de gemiddelde Nederlander doet op het 
Internet volgt hier een top-tien die duidelijk weergeeft dat het Internet 
vooral gebruikt wordt voor informatie, communicatie en transactie. 
 
De meest bezochte website in het eerste kwartaal van 2002 is 
www.startpagina.nl (een soort gouden gids) gevolgd door www.ilse.nl 
(een zoekmachine). Op de derde plaats staat MSN. Deze site is een 
webportaal, zie hoofdstuk 4.1 voor een uitgebreide omschrijving van 
wat een webportaal inhoudt. MSN wordt gevolgd door 

                                      
1 Http://www.emerce.nl/archives/nieuws/Industrie/12233.HTML 
2 Http://www.trendbox.nl/eye/news/index.html  
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www.omroep.nl (de televisiegids on-line). Op de vijfde plaats staat de 
telefoongids (www.detelefoongids.com), op zes Tiscali 
(www.tiscali.nl; een nieuwsdienst), op zeven de Postbank 
(www.postbank.nl) en op acht de Rabobank (www.rabobank.nl). Op 
plaats negen staat www.altavista.com, ook een zoekmachine en de 
tiende plek is voor de Nederlandse Spoorwegen (www.ns.nl).3 
 
2.2 Het belang van Internet voor mensen met een leesbeperking 
 
Uit al deze cijfers blijkt wel dat het Internet, voor meer dan de helft 
van de Nederlanders, een belangrijk deel uitmaakt van het dagelijks 
leven. Maar het Internet in zijn huidige vorm is niet of nauwelijks 
toegankelijk voor mensen met een leeshandicap. En dat terwijl het 
Internet juist voor mensen met een leesbeperking tal van 
mogelijkheden biedt om snel informatie te vinden, dingen te regelen 
en in contact te komen met anderen. 
 
Voor mensen met een leesbeperking is het heel spijtig dat juist de 
sites die van veel betekenis kunnen zijn, vaak slecht toegankelijk zijn. 
Behalve dat er een schat aan informatie (zoals de on-line publicaties 
van kranten) en nieuwe vrijetijdsmogelijkheden voor het grijpen 
liggen, vormt het Internet hoe langer hoe meer het officiële 
communicatiekanaal van officiële instanties als de overheid.4  
 
Gelukkig wordt er vanuit de overheid en de Federatie Slechtzienden- 
en Blindenbelang (hierna: Federatie SB-belang) gewerkt aan een 
gerichte aanpak voor de bovengenoemde problemen. In hoofdstuk 
2.4 worden een drietal initiatieven genoemd die als doel hebben om 
de informatiemaatschappij, en dus mede het Internet, voor mensen 
met een leesbeperking toegankelijker te maken. 
 
 2.3 Over de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang 
 
De kerntaken van de Federatie SB-belang zijn het behartigen van de 
gezamenlijke belangen van blinden en slechtzienden in Nederland, in 
het bijzonder van de leden van de deelnemende organisaties. De 
Federatie SB-belang gaat bij haar activiteiten uit van het perspectief 

                                      
3 Http://www.webwereld.nl/nieuws/9427.phtml  
4 Jaarverslag FNB 2001  
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op volwaardig burgerschap van alle mensen die leven met een 
visuele functiebeperking. Dit betekent onder meer: recht op 
zelfbepaling en recht op informatie. Naast het behartigen van 
belangen treedt de Federatie SB-belang op als spreekbuis, zodat 
blinden, slechtzienden, hun ouders en naastbetrokkenen met één 
krachtige stem naar buiten treden. 
 
De Federatie SB-belang richt zich op het realiseren van concrete 
oplossingen voor de problemen die mensen met een visuele 
beperking in de praktijk van alledag tegenkomen. Zij doet dit door de 
noodzakelijke aanpassingen in de maatschappij te stimuleren en 
eventueel te bewerkstelligen, te streven naar verbetering van de 
(kwaliteit van de) bestaande dienstverlening en aanpassing van de 
kant van de samenleving.5 
 
Op basis van een dicht relatienetwerk kent de Federatie SB-belang 
de belangrijkste knelpunten en mogelijkheden voor slechtzienden en 
blinden. Hierdoor kan de Federatie SB-belang de belangen van haar 
achterban behartigen op diverse gebieden in het leven van alledag.6 
 
De Federatie SB-belang kent een zevental beleidsterreinen; 
  

• Mobiliteit, toegankelijkheid en verkeersveiligheid; 
• Oogzorg;  
• Sociale wet- en regelgeving en hulpmiddelen;  
• Internationale zaken; 
• Sport, recreatie en cultuur; 
• Informatie- en Communicatie Technologie (hierna: ICT); 
• Lectuur- en informatievoorziening. 

 
De laatste twee beleidsterreinen (ICT en Lectuur- en 
informatievoorziening) hebben een direct verband met de 
problematiek rond de overgang van het ELnet naar het webportaal 
Anderslezen.nl. Hieronder wordt de invulling van deze twee 
beleidsterreinen uiteengezet. 
 

                                      
5 Meerjarenbeleid Federatie SB-belang 2001-2004  
6 Http://www.sb-belang.nl/advies%20en%20informatie/advies_informatie.html  
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2.3.1 Lectuur- en informatievoorzieningenbeleid Federatie SB-
belang 

De Federatie SB-belang behartigt de belangen van blinden en 
slechtzienden die gebruik maken van lectuur- en 
informatievoorziening in aangepaste leesvormen, gebaseerd op het 
inzicht in en kennis van hun wensen, behoeften, klachten en 
beperkingen. De missie voor Lectuur- en informatievoorziening luidt 
dan ook: "Het bevorderen van maximale ontsluiting van lectuur en 
informatie voor visueel gehandicapten in een door hun gewenste 
leesvorm".  
Lectuur- en informatievoorziening betreft zeer uiteenlopende 
terreinen: van blindenbibliotheken, openbare bibliotheken, overheid, 
consumentenvoorlichting, dag- en weekbladen, radio en tv, 
handleidingen en vergaderstukken tot bijsluiters. 
 
De Federatie SB-belang is van mening dat: 
 
• De gebruikers van aangepaste leesvormen, op basis van 

gelijkwaardig burgerschap, gelijkwaardige en gelijktijdige toegang 
dienen te hebben tot voor hen relevante lectuur- en 
informatievoorziening. Deze gelijkwaardige toegang houdt ook in 
dat er geen meerkosten gemaakt dienen te worden vanwege het 
hebben van een handicap; 

• Blinden en slechtzienden echter een geïsoleerde groep in onze 
informatie samenleving dreigen te worden; 

• De FNB vervolg moet geven aan het onderzoek naar een 
kwaliteitssysteem, waarbij onderzoek naar ICT en innovatieve 
aangepaste leesvormen belangrijke aandachtspunten zijn. De 
gegevens uit dit onderzoek dienen toegankelijk te zijn voor de 
Federatie SB-belang. 

 
2.3.2 Informatie- en Communicatietechnologiebeleid Federatie 

SB-belang 
 
De Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang streeft ernaar, dat 
mensen met een visuele beperking ook in de moderne 
informatiemaatschappij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren 
en zelfredzaam kunnen zijn. De Federatie SB-belang concentreert 
zich daarbij op drie speerpunten. Van de samenleving eist zij dat: 
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• Informatie voor iedereen, dus ook voor blinden en slechtzienden, 
toegankelijk is; 

• De voorzieningen op het gebied van hulpmiddelen en 
computertraining worden uitgebouwd tot een niveau dat recht doet 
aan de dominante rol die informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) zal spelen in het dagelijks leven van de mens van morgen; 

• Apparatuur door iedereen, dus ook door blinden en slechtzienden, 
te bedienen is (‘design for all’). 

 
Daarbij is een belangrijk gegeven dat de meeste mensen pas op 
latere leeftijd te kampen krijgen met gezichtsbeperking. De geboden 
oplossingen moeten dus ook voor ouderen, die in het algemeen 
weinig affiniteit hebben met computergebruik, haalbaar en bereikbaar 
zijn. 
Verder moeten de voorzieningen van zodanige kwaliteit zijn, dat zij 
een solide basis vormen voor op ICT geënte innovatie in de 
dienstverlening aan visueel gehandicapten. 
 
De Federatie SB-belang kan adviseur en gesprekspartner van 
organisaties zijn om deze kansen te benutten. Pc’s zijn voor velen 
standaardhulpmiddelen geworden, zowel op het werk als thuis. 
Aanpassingen kunnen het mogelijk maken, dat tekst wordt omgezet 
in braille of spraak. Via vergrotingsprogramma's op de PC wordt 
informatie voor veel slechtzienden toegankelijk. De Federatie SB-
belang zet zich onder meer via haar Europese contacten ervoor in, 
dat de toegankelijkheid van informatie wettelijk wordt vastgelegd. 
 
De Federatie SB-belang bevordert, in samenwerking met andere 
organisaties, de standaardisering van bedieningsmogelijkheden van 
apparatuur.7 Daarnaast oriënteert de Federatie SB-belang zich 
voortdurend op de kansen en knelpunten van ICT voor mensen met 
een visuele beperking. Zij is initiatiefnemer van het project Visueel 
Gehandicapten Massaal Digitaal (VGMD). In hoofdstuk 2.4.3 wordt 
ingegaan op de inhoud van dit project.  

                                      
7 Http://www.sb-belang.nl/beleidsterreinen/ict.html  
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2.4 Verschillende initiatieven tot een beter toegankelijk Internet 
voor mensen met een leesbeperking. 

 
Zoals in hoofdstuk 2.2 reeds is opgemerkt, is het niet allemaal 
kommer en kwel wat betreft de informatie- en 
communicatietechnologie voor mensen met een leesbeperking. Er 
zijn een aantal initiatieven met als doel er voor te zorgen dat mensen 
met een handicap niet buitengesloten worden.  
 
2.4.1 Massaal Digitaal 

 
Voor de maatschappelijke ontplooiing van elke burger is het van 
belang dat hij/zij kan aanhaken bij de ontwikkeling van de infor-
matiemaatschappij in Nederland. Daarom geeft de overheid met de 
slogan 'Nederland Massaal Digitaal' te kennen dat de invoering van de 
informatiemaatschappij in Nederland voor haar hoge prioriteit heeft.  
Het gaat hierbij om meer dan alleen de digitalisering van bedrijven of 
het lokken van yups en freaks naar de digitale snelweg. Een initiatief 
dat in het verlengde ligt van ‘Massaal Digitaal’ is het project 
‘Drempels Weg’8 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport.9  
 
2.4.2 Drempels weg 

 
Begin 2001 gaf staatssecretaris Vliegenthart van het ministerie van 
VWS het startsein voor het project ‘Drempels Weg’. Een project met 
als doel Internet toegankelijker te maken voor mensen met een 
handicap. Het project ‘Drempels Weg’ is gericht op mensen met 
verschillende soorten handicaps, zoals een lichamelijke, visuele, 
gehoor of verstandelijke handicap. Internet vergroot de 
onafhankelijkheid van mensen met een handicap. Zelf geven 
gehandicapten aan er regelmatig baat bij te hebben. 
 
Belangrijk voor mensen met een handicap is dat het Internet de 
wereld heeft vergroot, dat Internet mensen dichter bij elkaar brengt, 
en dat Internet nieuwe mogelijkheden biedt. Belangrijk voor 
aanbieders van websites is dat, naast maatschappelijke 

                                      
8 Http://www.drempelsweg.nl  
9 Volksgezondheid Welzijn en Sport (Http://www.minvws.nl) 
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betrokkenheid, hun bereik vergroot wordt met een toegankelijke 
website. 
 

2.4.2.1 De werkwijze van ‘Drempels Weg’ 
 
Een van de manieren waarop ‘Drempels Weg’ haar doel probeert te 
bereiken is het aangaan van intentieverklaringen. De staatssecretaris 
en de directeur van de FNB ondertekenden, op de 
openingsmanifestatie van ‘Drempels Weg’, gezamenlijk de eerste 
intentieverklaring. Kort gezegd komt die verklaring erop neer dat zij 
beiden de intentie kenbaar maken om bij derden zoveel mogelijk de 
leesbaarheid van Nederlandse websites te bevorderen, volgens de 
richtlijnen en standaarden die uit internationaal onderzoek naar voren 
zijn gekomen.10  
In maart 2002 zijn er zo'n 100 websites die de intentieverklaring van 
‘Drempels Weg’ hebben getekend om zo te kennen te geven dat hun 
website toegankelijk is/wordt gemaakt voor mensen met een 
handicap. Websites die de intentieverklaring hebben getekend, en 
dus toegankelijk voor mensen met een handicap, zijn bijvoorbeeld: 
www.belastingdienst.nl, www.goudengids.nl, 
www.gezondheidsplein.nl en nagenoeg alle webpagina’s van 
ministeries en politieke partijen.11  
 
Groter publiek 
”Aanbieders en bouwers van websites kunnen er toe bijdragen dat 
Internet een wereld opent voor mensen met een handicap. Een 
betere toegang voor mensen met een handicap maakt sites 
bovendien ook toegankelijker voor andere groepen.” 
(Staatssecretaris Vliegenthart, februari 2001)  
 
In bovenstaand citaat draagt staatssecretaris Vliegenthart twee 
goede redenen aan om websites toegankelijker te maken voor 
mensen met een handicap. Enerzijds is er de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van overheden en bedrijfsleven. Uit onderzoek 
blijkt overigens dat 98 procent van de Nederlandse bevolking een 
dergelijk initiatief toejuicht. Anderzijds zorgt een verhoogde 
toegankelijkheid voor een groter bereik. Een toegankelijke en 

                                      
10 Jaarverslag FNB 2001 
11 Http://www.drempelsweg.nl  
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gebruiksvriendelijke website betekent in de praktijk absoluut geen 
saaie website.12 
 
Het project ‘Drempels Weg’ zegt het volgende specifiek handelend 
over mensen met een leesbeperking: “Voor blinden moeten voor elke 
afbeelding, eigenlijk voor elk niet-tekstueel element, 
tekstalternatieven worden geboden. Voor slechtzienden en 
kleurenblinden is het belangrijk dat kleuren slechts ter ondersteuning 
worden gebruikt. Ook de kleur van de letter en de achtergrond 
waartegen de letter staat weergegeven zijn voor hun van belang. 
Geluid speelt een aparte rol. Juist geluid biedt vaak de weg voor 
informatieverstrekking.”13 
 
De Federatie SB-belang haakt op de projecten ‘Massaal Digitaal’ en 
‘Drempels Weg’ in met een eigen project specifiek bedoeld voor 
mensen met een visuele handicap, genaamd: ‘Visueel 
Gehandicapten Massaal Digitaal’ (VGMD).  
 
2.4.3 Visueel Gehandicapten Massaal Digitaal (VGMD) 

 
Met het project VGMD draagt de Federatie SB-belang in 
samenwerking met de BOVVG14 (Belangen Organisatie Visueel en 
Verstandelijk Gehandicapten) ertoe bij dat visueel gehandicapten in 
ruime mate toegang krijgen tot de aanwezige digitale informatie en 
diensten. Hierdoor wordt voorkomen dat blinden en slechtzienden 
maatschappelijk worden gemarginaliseerd. Tevens wordt voorkomen 
dat hun deelname aan regulier onderwijs, het arbeidsproces en het 
algemeen maatschappelijk verkeer grondig wordt gefrustreerd, omdat 
informatietechnologie binnen enkele jaren op alle terreinen van het 
leven volop zal worden toegepast. In dit licht bezien is het voor blinden 
en slechtzienden, veel meer dan voor hun goedziende medeburgers, 
van levensbelang dat zij 'massaal digitaal' gaan. 
 
Eerste voorwaarde en uitgangspunt voor het project is, dat bruikbare 
alternatieven voorhanden zijn voor de steeds visueler wordende 
presentatie- en navigatietechnieken en dat de daarvoor benodigde 
                                      
12 Http://www.drempelsweg.nl/overdrempelsweg/overtoegankelijkheid/waarom.php3 
13 Http://www.drempelsweg.nl/overdrempelsweg/overtoegankelijkheid/voorwie.php3 
14 BOVVG (Belangen Organisatie Visueel en Verstandelijk Gehandicapten) bestaat uit de 
gezamenlijke dienstverlenende instellingen Visio Loo-Erf, Bartiméus, Sensis, en Sonneheerdt. 
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hulpmiddelen ter beschikking van de belanghebbenden zullen worden 
gesteld. Vervolgens, en daar gaat het om in dit project, dient een 
voorzieningeninfrastructuur te worden opgebouwd die blinden en 
slechtzienden ondersteunt bij het (leren) omgaan met hun PC. Dat 
(leren) omgaan is voor visueel gehandicapten een grote opgave. 
Speciale training en een zekere mate van blijvende ondersteuning zijn 
onmisbaar. Veel beginnende computergebruikers met een 
leesbeperking, die eindelijk het juiste hulpmiddel ter beschikking 
hebben, kampen met grote gevoelens van onmacht bij het onder de 
knie krijgen van Windows en de basistoepassingen. Gevorderde 
computergebruikers met een leesbeperking worden belemmerd in het 
gebruik van andere programma's, omdat de aanpassingen daar niet 
op aansluiten of slechts met extra voorzieningen daarop aan te sluiten 
zijn met behulp van macro's, scripts en bijzondere instellingen.  

                                     

 
Een wezenlijke onderdeel van het projectprogramma 'Visueel 
Gehandicapten Massaal Digitaal' betreft het inbedden van de 
resultaten in een permanente infrastructuur. Deze infrastructuur moet 
er garant voor staan dat visueel gehandicapten in de toekomst 
optimaal toegang hebben tot PC-gebruik en PC-georiënteerde 
diensten. Dit is op de eerste plaats noodzakelijk om visueel 
gehandicapten in staat te stellen als volwaardig burger te functioneren 
in de informatiemaatschappij. Daarnaast is het te verwachten dat een 
deel van de op deze doelgroep toegesneden dienstverlening in de 
toekomst, computergeoriënteerde zal zijn. Men denke aan de diensten 
van onderwijsondersteuning en openbare- en blindenbibliotheken.15 
 
Met de dienstverlening van de blindenbibliotheken wordt mede gedoeld 
op de problematiek rond de overgang van het ELnet naar het Internet 
en het gebruik van het webportaal Anderslezen.nl.  
 

 
15 Samenvatting projectprogramma VGMD 
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Hoofdstuk 3. Het ELnet 
 
Dit hoofdstuk legt uit wat het ELnet nu precies is en tracht inzicht te 
verschaffen in de geschiedenis en de toekomstige sluiting van het 
ELnet.  
 
3.1 Wat is het ELnet? 
 
Het ELnet is een dienst voor mensen met een leesbeperking en heeft 
circa 1.300 licentiehouders. De meeste mensen (86,6%) met een 
ELnet-licentie gebruiken dagelijks een computer. Bijna 10% maakt 
wekelijks gebruik van een computer. De overigen op een 
maandelijkse basis of minder. 94,2% gebruikt de PC voor 
tekstverwerking en 85,5% voor e-mail.16 
Bijna de helft van de ELnetgebruikers maakt elke dag contact met het 
ELnet (44,2%), 24,4% maakt wekelijks gebruik van het ELnet en 
9,3% maandelijks.  
 
Het ELnet is, in tegenstelling tot het webportaal Anderslezen.nl, geen 
Internet. Van oorsprong is het ELnet een besloten bulletinboard 
systeem voor blinden en slechtzienden, dat later is uitgebreid met off-
line mogelijkheden. Het ELnet is een intranet, dat wil zeggen: een 
besloten computernetwerk uitsluitend voor mensen die bevoegd zijn 
hierin deel te nemen (de zogenaamde licentiehouders). Het ELnet is 
te bereiken met gebruik van PC en modem. Het ELnet draait onder 
MS-DOS en biedt zowel elektronische lectuur als 
communicatiemogelijkheden. Deze lectuur bestaat onder andere uit 
kranten en tijdschriften die in een toegankelijke elektronische vorm 
worden aangeboden. Communicatie op het ELnet is mogelijk met 
behulp van e-mail en verschillende fora.  
 
Het ELnet is een dienstverlening van de faciliteit Blindenbibliotheken, 
verzorgd door de ‘FNB lectuur en informatie voor mensen met een 
leeshandicap’, voorheen Federatie Blinden Bibliotheken genoemd.17 
Het ELnet heeft in de afgelopen jaren bewezen van grote waarde te 

                                      
16 Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel ELnetgebruikers ten behoeve van Anderslezen.nl 
.April 2001.  
17 Http://www.fnbb.nl/sub_producten/electronischediensten.html  
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zijn voor mensen met een leeshandicap.18 Van de ELnetgebruikers is 
72,5% tevreden tot zeer tevreden met de ELnetdienstverlening, terwijl 
18% aangeeft ‘niet tevreden, niet ontevreden’ te zijn.19 
 
Het gebruik van het ELnet is sinds de introductie gratis geweest. De 
rede hiervan is dat het ELnet in het beginstadium een dermate 
instabiel systeem was, dat het niet gerechtvaardigd was hiervoor een 
bijdrage te vragen. Toen het ELnet eenmaal uit de groeifase was en 
er een bijdrage gevraagd kon worden aan de licentiehouders heeft de 
FNB nooit de knoop doorgehakt om ELnetgebruikers te laten betalen. 
 
3.2 De geschiedenis en sluiting van het ELnet 
 
In oktober 2000 heeft men via het ELnet aangekondigd te zullen 
beginnen met de ontwikkeling en bouw van het webportaal 
Anderslezen.nl. In dit stadium overwoog men nog om, waar dat 
technisch mogelijk en wenselijk zou zijn, om het ELnet en het nieuwe 
webportaal aan elkaar te koppelen. Het ELnet en het webportaal, zo 
was in oktober 2000 te lezen, blijven voorlopig naast elkaar 
bestaan20. 
In februari 2001 werd op de Ziezo-beurs21 het project ‘webportaal 
Anderslezen.nl’ naast het ELnet gepresenteerd. Aan de bezoekers 
van de beurs is uitgelegd wat de FNB met het webportaal wil gaan 
doen. Op deze beurs is verteld dat het webportaal onder Windows 
gaat draaien en niet, zoals het ELnet, onder MS-DOS. Hier is ook 
melding van gemaakt in de webportaal Nieuwsbrief van maart 2001.22 
 
In maart 2001 is, tijdens de manifestatie ‘Drempels Weg’23 in de 
Jaarbeurs in Utrecht, voor het eerst een prototype van het webportaal 
                                      
18 Http://www.ELnet.nl/nl/ProjectPlan/default.asp Noot van de onderzoeker: het webadres 
www.elnet.nl/nl/ is niet hetzelfde ELnet, zoals mensen met een leesbeperking dat gebruiken en 
waar in deze paragraaf over wordt gesproken.. Dit ELnet voor mensen met een leesbeperking is 
niet via Internet te raadplegen, daar het een (afgeschermd) intranet is. Http://www.ELnet.nl/nl/ is 
dan ook door de FNB opengesteld voor mensen die informatie zoeken over het webportaal 
Anderslezen.nl 
19 Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel ELnetgebruikers ten behoeve van Anderslezen.nl 
.April 2001.  
20 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 1: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief_1_3.asp 
(oktober 2000) 
21 Http://www.ziezo.org/index1.html 
22 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 2: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief_2_4.asp 
(januari 2001) 
23 Http://www.drempelsweg.nl/ 
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aan het grote publiek gepresenteerd. Een demoversie van het 
webportaal was in april 2001 beschikbaar via het Internet.24  
 
In augustus 2001 wordt door de FNB kenbaar gemaakt dat het ELnet 
op den duur zal gaan verdwijnen. ELnetgebruikers wordt aangeraden 
om bij aanschaf van nieuwe apparatuur rekening te houden met de 
mogelijke problemen die het ELnet zal hebben onder Windows. 
ELnetgebruikers wordt geadviseerd alvast cursussen te volgen om zo 
op Windows voorbereid te zijn. Niet-ELnetgebruikers worden 
aangeraden om zich niet meer bij het ELnet aan te sluiten, maar zich 
te richten op het webportaal Anderslezen.nl en Windows.25  
 
In nieuwsbrief 6 was het volgende over de sluiting van het ELnet te 
lezen: “Zodra het Webportaal in gebruik wordt genomen verwachten 
wij niet dat alle huidige ELnet-gebruikers direct over zullen stappen 
van ELnet naar het Webportaal. ELnet zal dus nog een tijdje naast 
het Webportaal actief blijven. Op den duur zal ELnet echter worden 
afgebouwd. Op welke termijn dat zal zijn is op dit moment nog niet 
bekend. Uiteraard zullen de ELnet-gebruikers hiervan tijdig op de 
hoogte worden gebracht en zo goed mogelijk worden ingelicht over 
de mogelijkheden voor de overgang naar het Webportaal.26” 
 
In oktober 200127 wordt medegedeeld dat MS-DOS als 
besturingssysteem van het ELnet zal verdwijnen, alsmede de 
technische mogelijkheden voor uitbreiding van de dienstverlening via 
het ELnet. Het wordt duidelijk dat de FNB aangeeft dat het ELnet, 
binnen de mogelijke termijn van een jaar, opgeheven zal worden. 
 
Nieuwsbrief 7 (oktober 2001): “Ook zijn de technische mogelijkheden 
voor uitbreiding van de dienstverlening via ELnet beperkt. Kortom, 
ELnet zal op termijn - mogelijk al over een jaar - verdwijnen.”28 
 

                                      
24 Uiteraard via het adres: www.anderslezen.nl  
25 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 6: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief6.asp 
(augustus 2001) 
26 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 6: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief6.asp 
(augustus 2001) 
27 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 7: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief7.asp (oktober 
2001) 
28 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 7: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief7.asp (oktober 
2001) 
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Het officiële startschot van het webportaal is in januari 2002 gegeven 
op de Ziezo-beurs29. In het eerste kwartaal van 2002 zal het huidige 
ELnet aanbod volledig worden ‘nagebouwd’, met meer 
gebruiksmogelijkheden op het webportaal. Zie hoofdstuk 4.5 voor de 
exacte inhoud van het webportaal.  
 
Te kennen werd gegeven dat op 1 juli 2002 het ELnet definitief op 
zou houden te bestaan. Tevens werd vermeld dat voor het gebruik 
van ELnet per 1 april 2002 kosten in rekening worden gebracht.30  
 
Echter, een deel van de huidige ELnetgebruikers gaf op discussiefora 
van ELnet en aan de Federatie SB-belang te kennen, niet in staat te 
zijn per 1 juli 2002 volledig gebruik te kunnen maken van het 
webportaal. Ook vanuit de Federatie SB-belang is de problematiek 
uitdrukkelijk bij de FNB aan de orde gesteld. Daarom is door de FNB 
besloten na 1 juli 2002 de emailfunctie en de fora van het ELnet nog 
in stand te houden tot 1 januari 2003 en het moment van betalen voor 
ELnet uit te stellen tot 1 juli 2002. Grote storingen zullen om 
financiële redenen niet meer verholpen kunnen worden. Ook worden 
na 1 juli 2002 geen documenten via het ELnet meer verspreid.31  
 
Vanaf 1 juni 2002 worden ELnetgebruikers, die de overstap naar het 
webportaal nog niet hebben gemaakt, door de FNB benaderd of men 
gebruik wenst te maken van deze beperkte ELnetdienst. De kosten 
voor het gebruik hiervan zijn € 10,-- voor de periode van 1 juli 2002 
tot 1 januari 2003.32  
 
3.3 Waarom zal het ELnet verdwijnen? 
 
Een aantal aspecten spelen een rol bij het verdwijnen van het ELnet. 
Ten eerste zijn er de financiële en organisatorische aspecten. Het in 
stand houden van het ELnetsysteem, naast de exploitatie van het 

                                      
29 Http://www.ziezo.org/index1.html 
30 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 8: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
(december 2001) 
 
31 Prijsbeleid bericht 4-2-2002, verschenen op het forum van ELnet op 4-2-2002 . Verspreid door 
FNB 
32 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 8: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
(december 2001) 
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webportaal, zou wat betreft budget en personeel een ongewenst 
hoge belasting vormen voor de FNB als organisatie.33  
 
Ten tweede is er het juridische aspect dat de sluiting van het ELnet 
gelast. Zo eist het NUV34 (Nederlands Uitgeversverbond) van de FNB 
dat hun bestanden (elektronische kranten, tijdschriften en boeken) op 
een goed beveiligde manier worden verstuurd. De huidige 
leesprogramma’s van het ELnet voldoen niet aan deze eis. Het 
nieuwe leesprogramma (de XML-viewer35), dat gebruikt wordt onder 
Windows, accepteert het NUV wel.  
 
Ten derde is er het technische aspect. Het ELnet draait onder MS-
DOS en is dus gebaseerd op een technologie die langzamerhand 
verdwijnt. Het besturingssysteem MS-DOS zal onder toekomstige 
generaties van Windows geen plaats meer krijgen. Dat betekent dat 
MS-DOS nog wel gebruikt kan worden, maar dat er geen nieuwe 
producten op de markt komen die draaien onder MS-DOS. 
Ondersteuning en expertise vanuit de bedrijven en instellingen die 
producten leveren, neemt dus af.  
 
Inherent aan het feit dat het ELnet onder MS-DOS draait, is het feit 
dat het onmogelijk is om het Internet op te gaan. MS-DOS en dus het 
ELnet, ontsluit niet het ‘www’, het wereldwijde web van computers 
(het Internet). De ontsluiting van die enorme bron van informatie is 
voor vele mensen met een leesbeperking zeer essentieel geworden 
om uiteindelijk geen kennisachterstand op te lopen. MS-DOS is dus 
niet geschikt om mensen met een leeshandicap optimaal te laten 
profiteren van de mogelijkheden die het Internet biedt.36 

                                      
33 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 8: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
(december 2001) 
34 Http://www.nuv.nl  
35 Http://www.xml.com/pub/a/98/10/guide1.html#AEN58 Dit leesprogramma maakt gebruik van 
encryptie (versleuteling) van data zodat lectuur uitsluitend door mensen die daarvoor gemachtigd 
zijn, geopend kan worden. Encryptieprogramma’s draaien niet onder MS-DOS. Voor het NUV is 
een veilige manier van distributie en opslag van hun documenten van belang voor het 
garanderen van copyright met betrekking tot hun producten.  
36 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 7: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief7.asp (oktober 
2001) 
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Hoofdstuk 4. Het webportaal Anderslezen.nl 
 
Dit hoofdstuk gaat in op alle relevante aspecten van het webportaal. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de inhoud 
van het webportaal, de introductie van het webportaal bij de 
toekomstige gebruikers en het prijsbeleid van het webportaal 
Anderslezen.nl.  
 
4.1 Wat is een webportaal? 
 
Wat wordt er nu precies verstaan onder het begrip ‘webportaal’? Een 
webportaal is eenvoudigweg een website (webpagina) op het 
Internet, het World Wide Web. Op dit Wereld Wijde Web staan 
Internetpagina’s. Een webportaal verschilt echter met de gemiddelde 
webpagina op het Internet, wat betreft inhoud en functies. Een 
webportaal fungeert namelijk als een verzameling van allerlei 
diensten en Internetmogelijkheden. Vaak zijn hier de drie 
hoofdfuncties van Internet vertegenwoordigd.37 
 

1. Informatie 
2. Communicatie 
3. Transactie  

 
Wat kenmerkend is voor een webportaal, is dat alle drie de 
hoofdfuncties van Internet in één webpagina verenigd zijn. Het 
overgrote deel van de Internetpagina’s bestaat uit slechts een of twee 
van deze functies. Webpagina’s van universiteiten (bijvoorbeeld 
www.uu.nl, de website van de Universiteit Utrecht) zijn primair op 
informatie gericht en secundair op communicatie. On-line 
emaildiensten, zoals www.hotmail.com en www.dolfijn.nl, houden 
zich primair bezig met de communicatiekant van Internet. 
Webpagina’s gericht op transactie zijn bijvoorbeeld on-line 
veilingsites en webwinkels.  
 
Een goed webportaal biedt een zoekmachine, een index, een 
emailservice, nieuws en diensten. Een webportaal bevat vaak veel 
nuttige links en is dus tevens bedoeld als uitvalsbasis naar andere 

                                      
37 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 2: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief_2_4.asp 
(januari 2001) 
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websites.38 Voorbeelden van webportalen voor mensen zonder 
leesbeperking zijn www.yahoo.com en www.tmf.nl. Deze laatste site 
houdt zich bezig met informatie rond muziek, communicatie door 
middel van chatboxen en transactie door het aanbieden van diensten 
(belspelletjes e.d.).  
Voorbeelden van buitenlandse webportalen voor mensen met een 
leesbeperking is het Amerikaanse www.nfb.org (National Federation 
of the Blind) en www.hicom.net/~oedipus (Camera Obscura, een 
Amerikaans particulier initiatief voor mensen met een leesbeperking.) 
 
4.2 Wat is het webportaal Anderslezen.nl: een introductie 
 
Het webportaal Anderslezen.nl is het eerste Nederlandse webportaal 
speciaal gericht op mensen met een leesbeperking. Het webportaal is 
een project van de FNB. Naar de buitenwereld toe is het webportaal 
Anderslezen.nl een initiatief van de Anders Lezen Bibliotheken: de 
naam waaronder de vier blindenbibliotheken zich gezamenlijk, als 
één voorziening (onder leiding van de FNB), presenteren aan het 
publiek. Het webportaal Anderslezen.nl is logischerwijs te vinden op: 
www.Anderslezen.nl (zie figuur 1.)  

                                      
38 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 2: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief_2_4.asp 
(januari 2001) 
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Figuur 1. Screenshot het webportaal Anderslezen.nl
 
4.2.1 Het webportaal Anderslezen.nl is geen webfilter 

 
Het webportaal Anderslezen.nl is dan wel een centraal 
Internetplatform, het is evenwel geen webfilter. Hoewel het 
webportaal ‘dé ingang voor toegang’ wordt genoemd39, is het 
webportaal niet een soort ‘wonderpoort’ die andere websites goed 
leesbaar maakt voor mensen met een leeshandicap. 
Toegankelijkheid moet aan de bron, door de makers van websites, 
worden gewaarborgd en in die zin sluit het webportaal zich aan bij de 
doelstellingen van bijvoorbeeld de overheidscampagne Drempels 
Weg40. Er is het afgelopen jaar evenwel onderzocht of het mogelijk is 
een ‘webfilter’ te ontwikkelen die willekeurige websites op inhoud 
ontleedt en in leesbare vorm presenteert. De resultaten wijzen er op 

                                      
39 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 8: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
(december 2001) 
40 Http://www.drempelsweg.nl  
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dat de effectiviteit van een dergelijk filter op dit moment te laag zou 
zijn om daadwerkelijk met de ontwikkeling te starten.41 
 
Zoals reeds is opgemerkt zullen er op het webportaal Anderslezen.nl 
wel de nodige hyperlinks naar andere websites te vinden zijn. Deze 
sites zullen van zichzelf al toegankelijk zijn en zullen dus ook 
bereikbaar en goed leesbaar zijn voor de klanten van het 
webportaal.42 
 
4.2.2 Het webportaal Anderslezen.nl is geen provider 

 
Het is evident dat vanwege het feit dat het webportaal Anderslezen.nl 
via het Internet wordt aangeboden, er toegang nodig is tot het 
Internet. Het webportaal Anderslezen.nl poogt dan wel informatie op 
het Internet te ontsluiten, het is zelf geen Internetprovider.43 
Gebruikers van het webportaal Anderslezen.nl dienen dus zelf voor 
toegang tot het Internet te zorgen. Voor deze toegang is in ieder 
geval een modem nodig. Van de ELnetgebruikers is 99% in het bezit 
van een modem44, dit is logisch want voor contact met het ELnet is, 
hoewel het een intranet is, een modem nodig.  
 
4.2.3. Providerkosten 

  
Naast een modem moet er voor toegang tot het Internet contact 
worden gemaakt met een zogenaamde 'Internet Service Provider' 
(ISP). Een provider zorgt ervoor dat bestanden naar de computer van 
een gebruiker worden verzonden. Bij kabel (Internet) en ADSL (snel 
Internet via de telefoonlijn), betalen gebruikers een vast bedrag per 
maand (variërend van € 25,- tot € 65,-). Voor Internet via de gewone 
telefoonlijn moeten gebruikers telefoontikken betalen en zich 
aanmelden bij een provider.  
 

                                      
41 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 8: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
(december 2001) 
42 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 8: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
(december 2001) 
43 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 6: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief6.asp 
(augustus 2001) 
44 Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel ELnetgebruikers ten behoeve van Anderslezen.nl 
.April 2001.  
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De prijzen voor een abonnement variëren per provider. Er zijn gratis 
providers, zoals Freeler45 (let wel: bij een gratis provider is het 
abonnement gratis, de telefoontikken niet) en er zijn providers die 
geld vragen voor hun abonnement, zoals xs4all46 en Demon47. Deze 
providers vragen zo´n €5,- tot €12,- per maand om toegang te krijgen 
tot Internet. Betaalde Internet abonnementen (via de telefoon), in 
vergelijking met gratis abonnementen, hebben betere en gratis 
helpdesks, en meer mogelijkheden (zoals meerdere emailadressen 
en een mogelijkheid tot bouw van een eigen homepage.)48 
 
De FNB zal in principe niet zelf als een 'Internet Service Provider' 
(ISP) optreden. Wél heeft de FNB aangegeven te willen onderzoeken 
of er met één of meerdere landelijke providers, een 
samenwerkingsverband kan worden aangegaan voor aangepaste 
ondersteuning van hun klanten. De FNB neemt de exploitatie van het 
Internetplatform in eigen beheer.49 
 
Het webportaal Anderslezen.nl zal een emailfunctie faciliteren. Deze 
is vooral bedoeld voor de fora en discussiegroepen, maar de FNB 
geeft aan dat wellicht ook het versturen naar externe adressen 
mogelijk zal zijn. Op dit moment is het echter nog niet zeker dat deze 
externe emailfunctie in gebruik wordt genomen. Het nadeel van een 
on-line emaildienst voor gebruikers is dat deze duurder is in 
vergelijking met off-line emailgebruik, zoals bijvoorbeeld Outlook. Dit 
in verband met de kosten van telefoontikken. De FNB adviseert de 
gebruikers van het webportaal echter derhalve om een ‘normaal’ e-
mail adres te nemen via een eigen provider.50 
 
4.2.4 Besturingssystemen 

 
Het webportaal Anderslezen.nl kenmerkt zich, in tegenstelling tot het 
ELnet, door een Windows-omgeving (zie figuur 2). Een van de 
opvallendste kenmerken van Windows is het feit dat dit 
besturingssysteem een visueel ingestelde interface heeft. Zo kunnen 

                                      
45 Http://www.freeler.nl  
46 Http://www.xs4all.nl  
47 Http://www.demon.nl  
48 Voor een overzicht van alle Nederlandse providers zie: http://www.netmagazine.nl/providers/  
49 Http://www.ELnet.nl/nl/ProjectPlan/default.asp  
50 Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB (vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 21-02-02 
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programma’s in Windows geopend worden door met een muis op een 
icoontje te klikken, kunnen vensters (de zogenaamde ‘Windows’) met 
de muis vergroot, verkleind en verplaatst worden.  
 

Figuur 2. Screenshot desktop Windows
 
Daar komt bij dat Windows als besturingssysteem het bureaublad (de 
desktop) als uitgangspunt heeft om verschillende programma’s aan te 
sturen. Op dit bureaublad staan icoontjes die dus met een muis en 
niet met een tekstcommando geopend kunnen worden. Op de 
taakbalk (de grijze horizontale balk onder aan het beeldscherm) is te 
zien welke programma’s geopend zijn. Ook voor het overgrote deel 
van de programma’s die onder Windows draaien geldt, dat zij werken 
met een visuele interface aangestuurd door een muis. 
 
Dit alles staat in groot contrast met het besturingssysteem MS-DOS, 
dat een vooral op tekst geënte interface kent. Het behoeft geen uitleg 
dat iemand met een leesbeperking meer moeite heeft met een 
besturingssysteem dat een visuele interface als uitgangspunt heeft, 
dan een systeem dat puur uit tekst bestaat. In figuur 3 hieronder is 
goed te zien hoe de interface van MS-DOS eruit ziet. Er is alleen 
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tekst te zien en er kan niks ‘aangeklikt’ worden met een muis. MS-
DOS kent slechts tekst in- en uitvoer.  
 

Figuur 3. De interface van MS-DOS
 
Het is overigens ook mogelijk om in plaats van Windows te kiezen 
voor een ander besturingssysteem, zoals Linux of het systeem 
waarmee de Mac van Apple wordt bestuurd. Toch wordt gebruikers 
door de FNB aangeraden om te kiezen voor Windows, omdat 
Windows het meest gangbare besturingssysteem is voor PC’s, de 
gangbare browsers werken onder Windows en er komen steeds meer 
hulpprogramma's op de markt die het werken met de computer voor 
mensen gemakkelijker kunnen maken. De twee alternatieven voor 
Windows (Linux en MacOS) hebben evenwel beiden een visueel 
ingestelde interface die qua gebruik niet zo heel veel verschilt van 
Windows.  
 
4.2.5 Linux als besturingssysteem 

 
Linux is een besturingssysteem dat minder gangbaar is dan 
Windows. Zelfs mensen zonder leesbeperking moeten meer moeite 
doen om het gebruik van dit systeem onder de knie te krijgen.  
Omdat Linux software is die, in tegenstelling tot Windows, makkelijk 
aan te passen is voor het eigen gebruik, zou Linux in theorie zeer 
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goed aangepast kunnen worden aan de wensen van mensen met 
een leesbeperking. Daar komt nog eens bij dat Linux een veel 
stabieler systeem is. Zou Linux in plaats van Windows het dominante 
besturingssysteem zijn voor thuis-PC’s, dan zou dit voor mensen met 
een leesbeperking grote voordelen kunnen hebben.51 Voor Linux en 
Mac echter, zijn weinig tot geen aanpassingen beschikbaar voor 
braille-, spraak- en vergrotingsaanpassingen. 
 
4.3 Wie verzorgt het webportaal Anderslezen.nl? 
 
Het webportaal Anderslezen.nl is een initiatief van de FNB. De FNB 
is de beheerder van het ELnet en verantwoordelijk voor de bouw en 
introductie van het webportaal Anderslezen.nl. Ook voor de overgang 
van het ELnet naar het webportaal draagt de FNB verantwoording.  
 
Naar de gebruikers van het webportaal Anderslezen.nl toe, 
presenteren de FNB, NLBB (Nederlandse Luister- en Braille 
Bibliotheek), LSB (Bibliotheek Le Sage ten Broek) en CBB 
(Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden)52 zich als één 
gemeenschappelijke bibliotheek, de Anders Lezen Bibliotheek. Met 
het webportaal Anderslezen.nl wil de faciliteit Blindenbibliotheken 
toegang verschaffen tot al hun digitale producten, waaronder één 
gezamenlijke catalogus met bestelmogelijkheid. 
 
De FNB53 heeft twee hoofdtaken54.  
Enerzijds een bibliotheektaak. Dit betreft het verzorgen van 
aangepaste lectuur en informatie voor haar doelgroep, te weten: 
kranten, tijdschriften, studie- en vaklectuur en bladmuziek in 
aangepaste vorm (op cassette ingesproken, in grootletterdruk, braille 
of elektronisch leesbare vorm).  
Anderzijds heeft de FNB een ondersteuningstaak, namelijk van de 
gehele faciliteit Blindenbibliotheken op het gebied van marketing, 

                                      
51 Http://www.webwereld.nl/nieuws/6851.phtml  
52 Voor verdere informatie over de adressen van de Anders Lezen Bibliotheek zie: 
http://www.fnbb.nl/sub_organisatie/samenwerking_nationaal.html  
53 FNB, lectuur en informatie voor mensen met een leeshandicap. 
Postbus 24 
5360 AA GRAVE 
Tel: 0486-486486  
Http://ww.fnb.nl  
54 Http://www.fnbb.nl/sub_organisatie/taken.html  
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voorlichting, research en development, automatisering en het 
uitvoeren van projecten, zoals het project 'Het webportaal 
Anderslezen.nl'.  
 
4.4 De introductie van het webportaal Anderslezen.nl 
 
“Volwaardige toegang tot het Internet en Internettoepassingen kan 
mensen met een leeshandicap belangrijke nieuwe mogelijkheden 
bieden voor participatie in de nieuwe informatiemaatschappij. Tot op 
heden is het Internet, met name het web, voor hen slecht 
toegankelijk, maar recente (technische) ontwikkelingen lijken daar 
verandering in te kunnen brengen.” Deze tekst staat in het 
projectplan voor de overgang van het ELnet naar het webportaal 
Anderslezen.nl.55  
 
4.4.1 De onmogelijkheden van het Internet  

 
Zoals in hoofdstuk 2.2 is besproken, is het voor iemand met een 
leesbeperking niet altijd even makkelijk om met het visueel ingestelde 
Windows te werken. Dit is sinds kort pas mogelijk omdat leveranciers 
van hard- en software, producten beschikbaar stellen die aansluiten 
op Windows. Er is echter nog maar een relatief kleine groep die over 
deze 'state of the art' aanpassingen beschikt en er mee om kan 
gaan.56 De ontwikkelingen in de computerwereld gaan zo snel dat 
zelfs mensen zonder leesbeperking nauwelijks genoeg geld, tijd en 
moeite kunnen opbrengen om bij te blijven.  
 
Naast Windows als besturingssysteem, is er nog een tweede oorzaak 
voor de ontoegankelijkheid van het Internet voor mensen met een 
leesbeperking. Namelijk het gebrek aan structuur in het 
informatieaanbod van het web. Omdat het Internet voor en door 
iedereen is, zijn er geen dwingende richtlijnen. Het feit dat informatie 
op het Internet vaak verspreid en ongestructureerd wordt 
gepresenteerd, leidt ertoe dat grote hoeveelheden tekst 
doorgeworsteld moeten worden voordat de gezochte informatie 
gevonden is. Dit is extra lastig voor mensen met een leesbeperking.  
 

                                      
55 Http://www.ELnet.nl/nl/ProjectPlan/default.asp 
56 Http://www.ELnet.nl/nl/ProjectPlan/default.asp 
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Het probleem van de ongestructureerdheid van het web wordt al 
langer onderkend. Internationale organisaties als het W3C, 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe technische 
Internetstandaarden, trachten het web beter te organiseren. Een 
belangrijke ontwikkeling is de invoering van eenduidige 
bibliografische beschrijvingen voor informatie op het web. Middels 
deze 'metadata' zullen zoekmachines veel beter in staat zijn om 
gewenste informatie te vinden. Het zal duidelijk zijn dat de gebruikers 
van het webportaal zeer gebaat zijn bij de globale invoering van de 
nieuwe Internetstandaarden. 
 
4.4.2 W3C en XML 

 
Naast het ontwikkelen van nieuwe technische Internetstandaarden 
heeft het W3C onlangs een nieuw geavanceerd bestandsformaat 
voor opslag en presentatie van informatie op het web gelanceerd, 
genaamd eXtensible Markup Language (XML). Informatie in het XML 
formaat is in principe als tekst te lezen door mensen met een 
leesbeperking en bovendien voorzien van structuur, zodat veel beter 
dan nu, door grote en complexe teksten kan worden genavigeerd.57  
 
Wie zich aanmeldt als gebruiker van het webportaal Anderslezen.nl 
krijgt de mogelijkheid om gratis een zogenaamde XML-reader 
(software die het mogelijk maakt om documenten met het XML-
formaat weer te geven) op de eigen computer op te slaan.58 Behalve 
dat het XML-formaat informatie inzichtelijker maakt, biedt het ook 
mogelijkheden tot beveiliging (encryptie) van documenten. Zie ook 
hoofdstuk 3.3 ‘Waarom zal het ELnet verdwijnen’. 
 
Naast het grafische ingestelde besturingssysteem Windows en de 
ongestructureerdheid van het Internet is er een derde oorzaak van de 
ontoegankelijkheid van het Internet, namelijk het relatief grote 
aandeel van 'grafische' informatie op het web. Zelfs webpagina´s, 
waarvan veel mensen denken dat het om tekst gaat, bevatten vaak 
plaatjes ter decoratie. Van de ELnetgebruikers die (wel) enige 
ervaring hebben met het Internet (41.7%59) geeft meer dan 50% aan, 
                                      
57 Http://www.ELnet.nl/nl/ProjectPlan/default.asp 
58 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 6: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief6.asp 
(augustus 2001) 
59 Zie deel 2 hoofdstuk 8 voor de resultaten van dit onderzoek.  
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moeite te hebben met de lay-out, kleuren, plaatjes en achtergronden 
van webpagina’s. De aard van de leesbeperking speelt hier wel een 
rol. De ELnetgebruikers die aangeven moeite te hebben met de 
opmaak van webpagina’s zijn bijna allen mensen die (zeer) 
slechtziend zijn.60 
Afbeeldingen op websites hebben meestal een naam die niet 
representatief is voor wat er op de afbeelding te zien is. Dit is een 
probleem omdat mensen met een leesbeperking slechts de naam 
van een afbeelding te lezen / horen krijgen. Als bijvoorbeeld een logo 
van een bedrijf de “naam plaatje1.gif” heeft, kan iemand die gebruik 
maakt van een leesregel of spraaksynthese zich moeilijk een 
voorstelling maken van wat zo’n afbeelding inhoud.  
 
Daar komt nog bij dat afbeeldingen soms een link naar een andere 
webpagina bevatten, die alleen zichtbaar is en niet leesbaar. Voor 
mensen met een leeshandicap die gebruik maken van 
spraaksynthese of brailleleesregels is grafische informatie dus in het 
geheel niet, of slechts ten dele, toegankelijk.61 Gelukkig voor mensen 
met een leesbeperking komt hier steeds meer verandering in, mede 
door de inspanningen van ‘Drempels Weg’.  
 
4.4.3. Doelstellingen van het webportaal 

 
Om aan bovenstaande problemen tegemoet te komen heeft de FNB 
in april 2000 de volgende doelstellingen geformuleerd waaraan het 
webportaal moet voldoen: 

• Aansluiting bij de nieuwe Internetstandaarden voor 
de ontsluiting van informatie in elektronische vorm. 
Dit heeft zowel betrekking op het medium Internet 
zelf, als op het gebruik van een enkel formaat 
(XML) voor aangepaste lectuur; 

• Het aanbieden van alle huidige en toekomstige 
producten van de voorziening op het gebied van 
elektronische dienstverlening op één platform;  

                                      
60 Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel ELnetgebruikers ten behoeve van Anderslezen.nl 
.April 2001.  
61 Http://www.ELnet.nl/nl/ProjectPlan/default.asp 
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• Het toegankelijk(er) maken van andere 
Internetdiensten, met name het web, door het 
inzetten van geavanceerde technieken; 

• Het optreden als intermediair tussen 
informatieleveranciers (uitgevers) en onze klanten, 
teneinde nieuwe informatiebronnen voor hen te 
ontsluiten; 

• Het inrichten van een centraal informatiepunt voor 
klanten, maar ook voor derden die direct of indirect 
bij onze dienstverlening betrokken zijn; 

• Het onderzoeken van nieuwe 
informatietechnologieën die kunnen bijdragen aan 
het toegankelijk maken van informatie;  

• Dus het 'in concreto' demonstreren van het belang 
van gelijkwaardige toegang tot informatie voor 
mensen met een leeshandicap.62 

 
4.4.4 Onderzoek ten bate van het webportaal Anderslezen.nl 

 
Voordat het project ‘het webportaal Anderslezen.nl’ werd gestart, is er 
eerst door de FNB uitgebreid onderzoek gedaan naar bestaande 
webportalen voor zienden en naar enkele webportalen voor mensen 
met een leesbeperking in het buitenland. Op basis van dit onderzoek 
is begonnen met de bouw van het webportaal Anderslezen.nl.  
 
Daarnaast zijn er door de FNB twee onderzoeken gedaan naar het 
gebruikersprofiel van de ELnetgebruikers en niet-ELnetgebruikers ten 
behoeve van Anderslezen.nl. Deze onderzoeken hadden als doel om 
bij de gebruikers te inventariseren wat de wensen waren ten opzichte 
van het nieuw te ontwikkelen webportaal.  
 
Het eerste onderzoek63 heeft alleen ELnetgebruikers ondervraagd en 
probeert inzicht te verschaffen wat betreft de toekomstige gebruikers 
van het webportaal Anderslezen.nl, welke assistentie gewenst is bij 
                                      
62 Http://www.ELnet.nl/nl/ProjectPlan/default.asp  
63 Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel ELnetgebruikers ten behoeve van Anderslezen.nl. 
April 2001.  
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deze doelgroep, in welke mate men over de benodigde apparatuur 
beschikt en welke obstakels te verwachten zijn bij de migratie van het 
ELnet naar het Internet.  
 
Het tweede onderzoek64 gaat ruwweg op dezelfde zaken in als het 
eerste onderzoek, namelijk welke assistentie gewenst is bij de 
toekomstige gebruikers van het webportaal en in welke mate men 
over de benodigde apparatuur beschikt. In dit tweede onderzoek zijn 
alleen niet-ELnetgebruikers ondervraagd. 
 
4.4.5 De doelgroep van het webportaal Anderslezen.nl 

 
Het webportaal kent straks twee onderdelen: een publiek deel en een 
besloten deel. Het besloten deel, waarvoor gebruikers zich moeten 
registreren, bestaat onder andere uit informatie die onder het 
auteursrecht valt, zoals de mogelijkheid om (digitale) kranten en 
tijdschriften op te slaan. De doelgroep van het besloten deel van het 
webportaal bestaat uit mensen met een serieuze leesbeperking, 
zoals blindheid, slechtziendheid, leesblindheid, dyslexie of afasie 
(verlies van spraakvermogen).  
 
De aard van de leesbeperking is als volgt verdeeld, zo’n 20% van de 
ELnetgebruikers is slechtziend, 30% zeer slechtziend, 46% is 
(maatschappelijk) blind en 5% valt in de categorie ‘overige’. Deze 
laatste categorie bestaat uit mensen die dyslectisch zijn, meerdere 
aandoeningen (motorisch of cognitief) of een niet aangeboren 
hersenletsel hebben. De aard van de leesbeperking beïnvloedt de 
mogelijkheid tot lezen. Van de ELnetgebruikers kan 49% geen 
zwartdruk (met inkt bedrukt papier) lezen, 27% kan, zij het met een 
hulpmiddel, kleine letteruitgaven lezen en 19% kan slechts grote 
letteruitgaven lezen.65 
Deze mensen met een leesbeperking moeten zich eerst inschrijven 
bij de Anders Lezen Bibliotheek willen zij gebruik kunnen gaan 
maken van het webportaal Anderslezen.nl.66 

                                      
64 Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel niet-ELnetgebruikers ten behoeve van 
Anderslezen.nl. Juli 2001.  
65 Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel ELnetgebruikers ten behoeve van Anderslezen.nl 
.April 2001.  
66 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 5: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief5.asp (juni 
2001) 
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Om toch zoveel mogelijk informatie publiek te maken en te houden, is 
er een mogelijkheid om je als belangstellende te laten registreren. Dit 
om bijvoorbeeld andere organisaties met de gebruikers van het 
webportaal in contact te brengen. Belangstellende gasten krijgen 
slechts de beschikking over een beperkt deel van de faciliteiten. Zo 
krijgen zij geen toegang tot alle delen van de discussiefora. 
 
4.4.6 De ontwikkeling en introductie van het webportaal 

Anderslezen.nl 
 
In hoofdstuk 3.2 is er reeds ingegaan op de geschiedenis van het 
ELnet. De levensloop van het ELnet en de uiteindelijke verdwijning 
van het ELnet loopt grotendeels parallel met de ontwikkeling en 
introductie van het webportaal Anderslezen.nl.  
 
Voor de volledigheid een korte samenvatting van de ontwikkeling en 
introductie van het webportaal Anderslezen.nl. 
 

- De aankondiging in oktober 2000 van de ontwikkeling en bouw 
van het webportaal Anderslezen.nl.67 

 
- In februari 2001 werd op de Ziezo-beurs68 het project 

‘webportaal Anderslezen.nl’ naast het ELnet gepresenteerd en 
aan de bezoekers van de beurs is uitgelegd wat de FNB met 
het webportaal allemaal wil gaan doen.69 

 
- In maart 2001 is tijdens de manifestatie ‘Drempels Weg70’ een 

prototype van het webportaal Anderslezen.nl aan het grote 
publiek gepresenteerd. 

 
- Een demoversie van het webportaal was in april 2001 

beschikbaar via het Internet.71 Deze demoversie bestond uit 
een informatieve website met alleen tekst als inhoud.  

 
                                      
67 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 1: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief_1_3.asp 
(oktober 2001) 
68 Http://www.ziezo.org/index1.html 
69 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 2: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief_2_4.asp 
(januari 2001) 
70 Http://www.drempelsweg.nl/ 
71 Uiteraard via het adres: http://ww.Anderslezen.nl  
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- Het officiële startschot van het webportaal Anderslezen.nl is in 
januari 2002 gegeven op de Ziezo-beurs72. Vanaf 31 december 
2001kunnen gebruikers van Anderslezen.nl zich als klant 
inschrijven. Dit kan met behulp van e-mail, per post of door 
telefonisch contact op te nemen met de FNB. 

 
- In maart 2002 is het webportaal Anderslezen.nl nog niet geheel 

operationeel. In de nieuwsbrief van december 2001 van de 
FNB aan ELnetgebruikers is aangegeven dat in het eerste 
kwartaal van 2002 de volledige productencatalogus van de 
FNB en het trefpunt met de clubs en discussiefora opgeleverd 
zullen worden. Op dit moment, maart 2002, zijn een aantal 
kranten operationeel. De planning is dat voor 1 juli 2002 de 
ELnet producten aangeboden zullen worden op het webportaal. 
Daarmee is dan ook gelijk het aanbod van het ELnet ook op het 
Internet gerealiseerd. De FNB geeft aan dat het aanbod van 
kranten, tijdschriften en boeken constant zal worden 
uitgebreid.73 Vanaf 1 juli 2002 is het de bedoeling dat 
gebruikers gaan betalen voor de diensten van het webportaal 
Anderslezen.nl74 

 
- In het derde kwartaal van 2002 zal volgens de FNB het 

webportaal Anderslezen.nl volledig operationeel moeten zijn.75  
 
De FNB meldt op de website www.ELnet.nl76 het volgende over de 
oplevering van het webportaal Anderslezen.nl: 
 
“Oplevering 2002: 
De realisatie van het webportaal bestaat uit verschillende 
deelprojecten die gelijktijdig of na elkaar worden uitgevoerd. Voor de 
uitvoering van de afzonderlijke deelprojecten zijn in eerste instantie 
de volgende doorlooptijden gepland. Wijzigingen zijn nog mogelijk, 
afhankelijk van de uiteindelijke fasering en inzet van medewerkers. 
 
                                      
72 Http://www.ziezo.org/index1.html 
73 Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB (vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 21-02-02 
74 Brief FNB over de introductie van het webportaal Anderslezen.nl.  
75 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 8: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
(december 2001) 
76 Een website die informatie beschikbaar stelt over de overgang van het ELnet naar het 
webportaal 
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• Ontwikkeling van het webfilter. Dit zal in twee fasen 
plaatsvinden. 

• Het installeren van een eerste (eenvoudige) versie: 1 maand. 
• Het ontwikkelen van de definitieve versie van het webfilter: 8 

maanden.  
• Realisatie van de levering van documenten: 6 maanden.  
• Realisatie van het discussieforum en de nieuwsrubriek: 4 

maanden.  
• Realisatie van de levering van digitale audio uitgaven: 7 

maanden. 
 
(...) In 2002 zal het project worden afgerond.77” 
 
Bij deze data moet het volgende worden opgemerkt. Er is geen 
begindatum waarop alle projecten starten. Dit heeft als reden dat het 
ene project afhankelijk is van het andere. Vanaf april 2002 is het in 
ieder geval zo dat alle diensten die in maart 2002 via het ELnet 
geleverd worden, ook via het webportaal aangeboden worden. De 
FNB geeft aan dat andere zaken zoals het webfilter, maar ook een 
uitgebreide collectie boeken en studiemateriaal in de loop van 2002 
beschikbaar komen. Ook de mogelijkheid voor anderen om een site 
binnen Anderslezen.nl te starten, zal in de loop van 2002 worden 
opgeleverd. Het webportaal Anderslezen.nl, zo meldt de FNB, is een 
website die constant zal worden uitgebreid en ontwikkeld.78 
 
4.5 Wat biedt het webportaal Anderslezen.nl? 
 
Het webportaal Anderslezen.nl is, zoals gezegd, een toegangspoort 
tot het Internet. Het webportaal zal een aantal functies van het ELnet 
overnemen, zoals de communicatiefunctie (toegang tot diverse fora) 
en de lectuurfunctie (het webportaal verschaft toegang tot kranten en 
tijdschriften). Het webportaal voorziet niet in een emailfunctie zoals 
die in het ELnet aanwezig is. De gebruikers van het webportaal 
moeten dus zorgen voor een eigen emailaccount.  
Het webportaal biedt evenwel veel nieuwe functies. Hieronder een 
impressie van wat het webportaal Anderslezen.nl te bieden heeft, 
wanneer het volledig operationeel is. 

                                      
77 Http://www.ELnet.nl/nl/gereed.asp  
78 Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB (vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 05-03-02 
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4.5.1 Lectuur  
 
Het webportaal Anderslezen.nl verschaft haar klanten toegang tot de 
complete catalogus van de Anders Lezen Bibliotheken. Het gaat 
hierbij om een grote hoeveelheid lectuur, variërend van dagbladen en 
tijdschriften tot algemene lectuur en bladmuziek. Met algemene 
lectuur worden romans en informatieve boeken bedoeld. 
In het beginstadium van het webportaal zal de collectie vooral 
bestaan uit digitale uitgaven.  
In een later stadium echter zal de collectie uitgebreid worden met 
niet-digitale uitgaven (gewone boeken) die bij één van de Anders 
Lezen Bibliotheken on-line, dus via het webportaal, besteld kunnen 
worden. Daarbij komt de mogelijkheid om met behulp van een 
zoekmachine uitgebreid in te catalogus te kunnen zoeken.  
 
Op het moment van het schrijven van dit rapport is nog niet bekend 
wat het precieze aanbod van digitale dagbladen en tijdschriften zal 
zijn. Ter introductie zijn er al een aantal dagbladen en tijdschriften 
opgenomen. Het gaat onder andere om landelijke dagbladen zoals 
Algemeen Dagblad, De Telegraaf, Volkskrant, Trouw en NRC en 
regionale dagbladen waaronder De Gelderlander en BN/De Stem. 
Daarnaast een aantal bekende tijdschriften zoals Elzevier, HP/De 
Tijd, Nieuwe Revu, Vrij Nederland, Intermediair, Computable en 
Voetbal International.  
 
Omdat een groot deel van het aangeboden materiaal in het 
“lectuurdeel” van de site uit auteursrechtelijk beschermd materiaal 
bestaat, kunnen de geregistreerde klanten alleen met behulp van een 
speciaal leesprogramma (XML-reader79) hun materiaal bekijken. 
Vanwege het feit dat het webportaal niet in een MS-DOS, maar in 
een Windows omgeving operationeel is, bestaat de mogelijkheid om 
digitaal materiaal op te slaan of naar een eigen emailadres te laten 
zenden. Zo kan het materiaal dus later off-line, en dus ook zonder 
telefoontikken, bekeken worden.80 

                                      
79 Zie voor meer informatie over de XML-reader hoofdstuk 4.4.2 of 
http://www.xml.com/pub/a/98/10/guide1.html#AEN58  
80 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 8: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
(december 2001)  
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4.5.2 Studie- en vakliteratuur 
 
Bij studenten en scholieren met een leesbeperking is er grote 
behoefte aan toegang tot (digitaal) studiemateriaal. Tijdens de studie 
moet regelmatig met andere studenten of scholieren worden 
samengewerkt. Een niet-leesgehandicapte gebruiker kan snel binnen 
een bibliotheek of Internet wat opzoeken. Voor iemand met een 
leeshandicap is dit veel lastiger of nagenoeg onmogelijk. Toch is het 
voor scholieren en studenten met een leesbeperking zeer wenselijk 
als er meer mogelijkheden zouden zijn om met medescholieren of 
studenten “op te studeren”. 
 
De FNB biedt voor een aantal van deze problemen de volgende 
oplossingen. Het webportaal Anderslezen.nl zal specifiek voor de 
gebruikers van de studie- en vakliteratuur dienstverlening, door de 
FNB geproduceerde studieboeken en (een selectie uit) een aantal 
studietijdschriften in XML aanbieden.  
Tevens zullen er relevante nieuwsgroepen rond studie- en 
vakliteratuur gecreëerd worden. En het webportaal zal digitale 
communities aanbieden en beheren, voor bijvoorbeeld scholieren of 
studenten. In deze communities kan bijvoorbeeld 
digitaal studiemateriaal worden uitgewisseld.81  
 
4.5.3 Trefpunt 

 
Onder klanten van de FNB bestaat een grote behoefte om kennis en 
informatie uit te wisselen. Dit verklaart het succes van de 
discussiefora op het ELnet. Daarom zal het webportaal, net zoals het 
geval was bij het ELnet, een communicatiefunctie hebben. In een 
beschermd deel worden geregistreerde klanten in de gelegenheid 
gesteld om, via fora en clubs, respectievelijk discussies te voeren en 
informatie uit te wisselen.  
 
Clubs kunnen rond een bepaald thema opgericht worden, 
bijvoorbeeld rond een thema als geleidehonden. Samen met 
clubleden bestaat dan de mogelijkheid om informatie rond het thema 
uit te wisselen.  

                                      
81 Vergaderstuk Platform Studie- en Vaklectuur van gebruikers,  
intermediairs, producenten en uitgevers. Vergadering 27-2-2002.  
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Het forum is bedoeld voor open discussies. Behalve de on-line 
discussies via fora en clubs bevat het webportaal ook een 
mogelijkheid, om via e-mail, off-line berichten te ontvangen en te 
versturen (het principe van zogenaamde ‘nieuwsgroepen’). Niet-
geregistreerde belangstellenden hebben slechts een beperkte 
toegang tot een selectie van fora en clubs binnen het webportaal.  
 
4.5.4 Kennispunt 

 
Dit deel van het webportaal Anderslezen.nl zal voor alle bezoekers 
van de site, geregistreerd of niet geregistreerd, openbaar zijn. Aan de 
ene kant is een deel van de inhoud binnen deze sectie van de site 
bedoeld voor mensen met een leesbeperking. Aan de andere kant is 
er een deel dat speciaal bedoeld is voor organisaties en 
belangstellenden.  
 
Het deel voor mensen met een leesbeperking zal bestaan uit een 
plattegrond met alle relevante voorzieningen voor mensen met een 
leesbeperking. Daarnaast uit on-line cursusmateriaal om onervaren 
Internetgebruikers in staat te stellen het webportaal en andere 
websites optimaal te gebruiken. 
 
Het deel voor organisaties en belangstellenden zal bestaan uit 
informatie op het gebied van ‘het Internet en toegankelijkheid’ en uit 
on-line demonstraties en mogelijkheden om websites te laten testen 
door gebruikers met een leesbeperking.  
 
4.5.5 Servicepunt 

 
Het webportaal zal het voor organisaties mogelijk maken om aparte 
domeinen onder te brengen, om zo hun informatie op een goed 
gestructureerde en toegankelijke wijze aan te bieden. Daarnaast is er 
in deze sectie van het webportaal nuttige en bruikbare software te 
vinden, die op is te slaan op de eigen computer, om zo mensen met 
een leesbeperking te ondersteunen bij het gebruik van Internet. 
 
4.5.6 Personalisatie  

 
Een groot verschil met het ELnet is, dat er op het webportaal de 
mogelijkheid bestaat om de webpagina’s van het webportaal geheel 
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naar eigen wensen, en vooral behoeften, aan te passen. Zo kan voor 
slechtzienden de instelling van kleuren op het scherm veranderd 
worden en kan voor blinden de indeling van de verschillende pagina’s 
van het webportaal naar eigen smaak ingericht worden. Een 
gebruiker kan bijvoorbeeld ook aangeven of hij/zij tijdens het surfen 
aanvullende informatie wenst.  
 
4.5.7 Vraagbaak 

 
Omdat niet iedereen even vertrouwd is met het Internet en dus ook 
niet met het webportaal, ontbreekt een vraagbaak niet op de site. Er 
is een mogelijkheid om on-line een handleiding te lezen en vragen te 
stellen. Er zal een lijst met meest gestelde vragen te lezen zijn. Maar 
er is ook een telefonische helpdesk voor verdere ondersteuning. 
 
4.6 Prijsbeleid van het webportaal Anderslezen.nl 
 
In tegenstelling tot het ELnet, hangt er aan het gebruik van het 
webportaal een prijskaartje. Het gebruik van ELnet is sinds de 
introductie gratis geweest. Klanten van het webportaal echter, 
moeten om gebruik te kunnen maken van het webportaal een keuze 
maken uit drie verschillende pakketten. Voor deze pakketten moet 
betaald worden. De kosten voor het contact met het Internet komen 
daar nog eens bovenop. 
 
Om gebruikers tegemoet te komen en hen vertrouwd te laten worden 
met het webportaal, is het gebruik tot 1 juli 2002 gratis.82 In juni 2002 
zal iedereen die als klant bij Anderslezen.nl staat ingeschreven, 
gevraagd worden een keuze te maken uit één van de drie 
onderstaande pakketten.83 Wat betreft de betaling zullen gebruikers 
één keer per jaar een acceptgiro krijgen voor de betaling van het 
gebruikerspakket van het webportaal. Of gebruikers kunnen er voor 
kiezen een machtiging uit te schrijven waardoor er (automatisch) per 
kwartaal wordt betaald.84 
 

                                      
82 Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB (vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 21-02-02 
83 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 8: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
(december 2001) 
84 Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB (vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 04-03-02 
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Om ook het gehele overgangsproces zo vloeiend mogelijk te laten 
verlopen bestaat er de mogelijkheid om de eerste maand gratis 
kennis te maken met de inhoud van het webportaal Anderslezen.nl. 
Nieuwe gebruikers krijgen de mogelijkheid om het standaardpakket 
(pakket 3) gedurende een maand gratis uit te proberen. 
 
4.6.1 De prijzen van de drie aangeboden pakketten 

 
Pakket 1 biedt alle mogelijkheden van het webportaal Anderslezen.nl, 
zoals communicatiemogelijkheden, algemene lectuur, muziek- en 
studielectuur. Ten opzichte van de pakketten 2 en 3 wordt voor de (in 
een speciaal formaat leesbaar gemaakte) tijdschriften en dagbladen 
extra betaald in dit pakket. De kranten en tijdschriften die in de 
pakketten 1 en 2 genoemd worden, hebben dezelfde inhoud als de 
dagbladen en tijdschriften zoals die nu via het ELnet worden 
aangeboden.  
Het is niet mogelijk om als klant van het webportaal Anderslezen.nl, 
je specifiek te abonneren op één krant of één tijdschrift. Dit omdat de 
kosten voor gedifferentieerde pakketten duurder zijn dan een 
standaardpakket.85 Pakket 1 kost 90,- Euro per jaar.  
 
Pakket 2 biedt communicatiemogelijkheden, de collectie bladmuziek, 
studie- en vaklectuur, algemene lectuur en tijdschriften. In dit pakket 
wordt dus specifiek betaald voor de levering van tijdschriften. De prijs 
van dit pakket is 70,- Euro per jaar. 
 
Pakket 3 is het basispakket zonder tijdschriften en dagbladen. Dit 
pakket bestaat uit communicatiemogelijkheden en algemene 
lectuur86. De collectie bladmuziek en studie- en vaklectuur horen ook 
thuis in dit pakket. Klanten die ingeschreven staan voor dit pakket 
kunnen (zodra dit via het webportaal Anderslezen.nl wordt 
aangeleverd) algemene lectuur ophalen en dit opslaan op de eigen 
computer (downloaden). Voor dit pakket is de gebruiker 50,- Euro per 
jaar kwijt.  
 

                                      
85 Brief over prijsbeleid aanvullende versie van de FNB d.d.1-2-2002 (bericht van de FNB aan 
ELnetgebruikers) 
86 Zie voor een uitgebreid overzicht van de diensten ‘lectuur’ en de communicatiemogelijkheden 
van het webportaal Anderslezen.nl paragraaf 4.5 ‘wat biedt het webportaal?’ 
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4.6.2 Opbouw prijsbeleid 
 
Doordat er voor het webportaal Anderslezen.nl betaald moet worden 
zijn er nogal wat vragen en opmerking binnen gekomen bij de 
Federatie SB-belang met betrekking tot het prijsbeleid van het 
webportaal Anderslezen.nl. De kosten voor pakket 3 rechtvaardigt de 
FNB als volgt87: 
 
• De infrastructuur van het gehele webportaal opzetten en 

onderhouden;  
• Het verwerven van bestanden van uitgevers; 
• Het faciliteren van uitgevers zodat zij deze bestanden kunnen 

leveren; 
• Het converteren88 en aanleveren van digitale bestanden algemene 

lectuur; 
• Het aanbieden en updaten van de XML-viewer (het 

leesprogramma); 
• Het aanschaffen en gebruik van hard- en software om bestanden 

automatisch toegezonden te krijgen; 
• Het gebruik van een helpdesk. 
 
Daar komt nog het faciliteren van de communities bij. In het 
webportaal zullen de fora redactioneel ondersteund worden. 
Onderwerpen worden gevolgd, aangedragen en gearchiveerd. 
Tevens wordt er voor gezorgd dat de fora in een voor iedereen goed 
leesbare vorm worden aangeboden. 
 
De specifieke kosten voor pakket 1 en 2 zijn te verklaren doordat er, 
door de FNB geschreven, conversieprogrammatuur wordt gebruikt 
om kranten en tijdschriften zo aan te passen, dat ze gemakkelijk 
leesbaar worden voor klanten van het webportaal. Daar komt bij dat, 
zoals in hoofdstuk 3.3 is te lezen, het NUV89 (Nederlands 
Uitgeversverbond) eist dat hun bestanden (elektronische kranten, 

                                      
87 Brief over prijsbeleid aanvullende versie van de FNB d.d.1-2-2002 (bericht van de FNB aan 
ELnetgebruikers) 
88 Deze conversie houdt in dat plaatjes en advertenties en dergelijke uit artikelen worden verwijderd en dat 
de artikelen en rubrieksnamen gecodeerd worden. 
 
89 Http://www.nuv.nl  
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tijdschriften en boeken) op een goed beveiligde manier worden 
verstuurd.  
 
Overigens moet opgemerkt worden dat de FNB zelf aangeeft dat de 
bijdrage van de klanten slechts enkele procenten van de 
daadwerkelijk gemaakte kosten dekt. De FNB meent dat het niet 
meer dan normaal is dat klanten een redelijke bijdrage betalen voor 
een dienst.90 
 
Uiteraard staat het iedereen vrij om, naast het webportaal 
Anderslezen.nl, gebruik te maken van vele andere (gratis) diensten 
via het Internet, zoals fora, chatten en het gebruik van kranten en 
tijdschriften. De toegevoegde waarde van het webportaal zit hem 
vooral in het feit dat gebruikers van het webportaal Anderslezen.nl 
leesbaarheid en dus toegang wordt geboden.  
 
4.7 Stappenplan FNB voor deelname Anderslezen.nl  
 
In een stappenplan zet de FNB uiteen welke stadia doorlopen 
moeten worden, voordat de klant gebruik kan maken van het 
webportaal. In de volgende paragraaf is dit stappenplan integraal 
opgenomen. Echter voordat dit stappenplan werd uitgevaardigd heeft 
de FNB in nieuwsbrief 7 van oktober 200191 aangegeven wat er nodig 
is voor het gebruik van het webportaal Anderslezen.nl. Ter wille van 
de volledigheid en een goed inzicht in de communicatie van de FNB 
met de ELnetgebruikers, is hieronder te lezen op welke wijze de FNB 
aan heeft gegeven wat de benodigdheden zijn voor het webportaal 
Anderslezen.nl: 
 
“Ten eerste heeft u het juiste materiaal nodig. Een recente, krachtige 
PC en (als u dat nog niet heeft) een hulpmiddel om te kunnen lezen: 
een brailleleesregel, een vergrotingsprogramma en/of een 
programma dat de tekst op het beeldscherm omzet in spraak. Voor 
een aantal van deze hulpmiddelen kan een vergoeding worden 
verkregen via de zorgverzekeraar. Welke hulpmiddelen dat zijn is 

                                      
90 Brief over prijsbeleid aanvullende versie van de FNB d.d.1-2-2002 (bericht van de FNB aan 
ELnetgebruikers) 
91 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 7: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief7.asp (oktober 
2001) 
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vastgelegd in de Ziekenfondswet, in de Regeling Hulpmiddelen 1996. 
De computer zelf wordt overigens niet vergoed door de overheid.  
 
Ten tweede heeft u een Internetverbinding nodig en het modem dat 
dit technisch mogelijk maakt. Dat kan op allerlei manieren en in 
allerlei combinaties: snel en minder snel, met en zonder abonnement, 
via de telefoonlijn of de kabel. Daarnaast heeft u een provider nodig, 
letterlijk: een leverancier, die tegen betaling (soms gratis) toegang tot 
het Internet verleent aan particulieren. Tot slot zult u stap voor stap 
kennis moeten opdoen om handig te worden in het gebruik van 
apparatuur en programma's. Zoals u dat ongetwijfeld ook heeft 
gedaan toen u een mobiele telefoon, memorecorder of magnetron 
kocht92” 
 
Hieronder is het stappenplan93 voor deelname aan het webportaal 
Anderslezen.nl te lezen, dat de FNB in december 2001 heeft 
verspreid. Dit stappenplan van de FNB is bedoeld voor mensen die, 
vanwege hun leesbeperking, geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid 
om met behulp van een computer te ´lezen´. Het geeft een overzicht 
van de benodigde stappen om gebruik te gaan maken van de 
(lees)diensten die het webportaal Anderslezen.nl biedt. 
 
4.7.1 Het stappenplan van de FNB 

 
1. IS LEZEN PER COMPUTER IETS VOOR MIJ? 
Wie klant is bij de Anders Lezen Bibliotheken kan niet alleen lectuur 
lezen op cassette, in braille of grootletter maar ook met een 
computer, via Internet. Lezen per computer is niet moeilijk en voor 
iedereen te leren. Het biedt spannende nieuwe mogelijkheden om 
zelf vele soorten informatie te kunnen raadplegen waaronder kranten, 
tijdschriften, boeken en natuurlijk het Internet zelf.  
 

                                      
92 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 7: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief7.asp (oktober 
2001) 
93 Stappenplan voor deelname Anderslezen.nl. Verschenen op het ELnet. Verspreid door de FNB 
(december 2001). De zeven punten van het stappenplan voor deelname aan het webportaal 
Anderslezen.nl, zoals dat hier is opgenomen, betreft slechts de hoofdpunten van dit stappenplan. 
In het gehele stappenplan wordt, naast deze hoofdpunten, per stap een uitgebreide uitleg en 
toelichting gegeven, wat er in geresulteerd heeft dat het gehele stappenplan zo’n 8 pagina’s 
behelst. De FNB geeft aan dat dit stappenplan tot stand is gekomen met Visio TOVG en dat het 
voortdurend doorontwikkeld zal worden.  
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2.A EEN AANGEPASTE COMPUTER KOPEN 
De aanschaf van de computer komt meestal voor eigen rekening. De 
speciale aanpassing om met een leeshandicap de computer te 
kunnen bedienen wordt doorgaans vergoed door uw 
ziektekostenverzekeraar. Let bij de aanschaf van een computer goed 
op de minimale eisen die de leverancier van de aanpassing aan een 
computer stelt. 
 
2.B LEREN WERKEN MET DE COMPUTER 
De leverancier van de computeraanpassing verzorgt de installatie en 
zal u een korte instructie geven. Voor een meer uitgebreide cursus 
kunt u bij de leverancier of een van de Regionale Centra terecht. 
Daarnaast is er ook zelfstudie materiaal beschikbaar, speciaal voor 
mensen met een leesbeperking. 
 
3.A UW COMPUTER VERBINDEN MET INTERNET 
Om met uw computer het aanbod van Anderslezen.nl te kunnen 
lezen dient deze verbonden te worden met het Internet. U heeft 
daarvoor een computermodem en een Internetabonnement nodig. 
Voor het gebruik van Anderslezen.nl maakt het niet uit bij welke 
Internetprovider u een Internetabonnement neemt. 
 
3.B LEREN WERKEN MET INTERNET 
Met een zogenaamd browserprogramma gaat u het Internet op en 
met een e-mail programma leest en verstuurt u elektronische post. 
Om hier goed mee te kunnen werken is enige vaardigheid nodig. 
Deze kunt u, onder andere, opdoen via een van de beschikbare 
cursussen. Stap voor stap doet u vervolgens in de praktijk meer 
ervaring op door ermee te werken. 
 
4.A KLANT WORDEN VAN ANDERSLEZEN.NL 
Omdat Anderslezen.nl - voluit www.Anderslezen.nl - een website is, 
kan iedereen deze op het Internet bezoeken en bekijken. Ook 
mensen zonder leeshandicap. Maar wie het grote aanbod kranten, 
tijdschriften en boeken wil kunnen lezen, moet als klant bekend zijn 
bij de FNB.  
 
4.B LEREN GEBRUIKEN VAN ANDERSLEZEN.NL 
De website www.Anderslezen.nl kunt u naar uw eigen persoonlijke 
wensen inrichten en vorm geven. Hoe u dit kunt doen en hoe u o.a. 
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abonnementen neemt en de documenten kunt ontvangen en lezen, 
leest u in de handleiding die in gesproken vorm, in grootletter, in 
braille en op Anderslezen.nl en ELnet beschikbaar zal zijn.94 

                                      
94 Stappenplan voor deelname Anderslezen.nl. Verschenen op het ELnet verspreid door de FNB 
(december 2001). 
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Hoofdstuk 5. Wat is nodig voor het webportaal 
Anderslezen.nl? 

 
Het stappenplan van de FNB in hoofdstuk 4.7.1 geeft wel aan wàt de 
huidige ELnetgebruikers moeten doen, voordat zij gebruik kunnen 
maken van de diensten van het webportaal, maar niet wanneer de 
benodigde hard- en software, kennis en vaardigheden beschikbaar of 
toegankelijk zullen zijn voor de gebruiker. Tevens geeft het 
stappenplan niet aan wat de stappen voor de gebruikers in de praktijk 
precies inhouden.  
 
Het stappenplan van de FNB maakt niet het gehele traject, dat een 
ELnetgebruiker moet doorlopen om succesvol gebruik te kunnen 
maken van het webportaal Anderslezen.nl, inzichtelijk. Om alsnog 
inzicht te krijgen heeft de Federatie SB-belang zelf een keten 
ontworpen met de te doorlopen stappen, inclusief de hoeveelheid tijd 
die dit kost. Deze keten geldt alleen voor (de huidige) 
ELnetgebruikers, zoals die ondervraagd zijn in het onderzoek in  
deel 2. 
 
5.1 Wat is nodig voor het webportaal Anderslezen.nl? 
 
De tijd die nodig is om de gehele keten succesvol te doorlopen, 
verschilt per persoon. Uitgangspunt is een ELnetgebruiker met een 
leesbeperking, die nog werkt onder MS-DOS, met een computer met 
alleen een MS-DOS besturingssysteem en alle stappen uit de keten 
nog moet bewandelen. In ons onderzoek wordt deze groep 
aangeduid als groep A. Zie ook deel 2, hoofdstuk 8 (De resultaten).  
 
Er wordt per stap een minimale en een maximale doorlooptijd 
aangegeven, waarbij het om gemiddelden gaat. Er kunnen per 
gebruiker grote verschillen ontstaan in de doorlooptijd, dit vanwege 
het feit dat er grote onderlinge verschillen zijn tussen bijvoorbeeld 
zorgverzekeraars of Regionale Centra. Zo legt de ene 
zorgverzekeraar een verplicht adviestraject op via een Regionaal 
Centrum, ook aan ervaren gebruikers, en volstaat voor andere 
verzekeraars een aanvraag van de klant zelf, al dan niet vergezeld 
van een offerte door een leverancier. Verder kunnen de 
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doorlooptijden voor intake, onderzoek, advies en/of het volgen van 
cursussen per Regionaal Centrum aanzienlijk verschillen.  
 
Hoe lang de keten is voor een persoon die al enkele stappen heeft 
genomen, is eenvoudig af te leiden door per stap de termijn te nemen 
die deze persoon nog moet doorlopen en vervolgens al deze te 
doorlopen termijnen op te tellen. De tijd per stap staat bij elke stap 
vermeld. In de tabellen in hoofdstuk 5.5 worden deze stappen op een 
overzichtelijke wijze gepresenteerd.  
 
Voordat een ELnetgebruiker echter kan beginnen aan de keten dient 
hij/zij zich te oriënteren op de te doorlopen stappen. Deze oriëntatie 
heeft als doel de gebruiker te wijzen op de mogelijkheden om 
verschillende stappen tegelijk te zetten. Dit kan leiden tot tijdswinst 
en het vermijden van onnodige wachttijden. In het volgende 
hoofdstuk staan vragen die een gebruiker dient door te nemen 
voordat er begonnen kan worden met de, voor iedere persoon 
verschillende, eerste stap in de keten. 
 
5.2 Algemene oriëntatie op de keten  
 

• Wat wil ik met het webportaal, wat heb ik aan de diensten van 
het webportaal? Wat kan ik (al) met mijn computer?  

• Heb ik een andere / nieuwe computer nodig? 
• Welke hard- en software heb ik nodig? 
• Welke soort computeraanpassing of een combinatie daarvan, 

heb ik nodig: een speciale monitor, vergroting, spraak, of 
braille? Bijvoorbeeld een combinatie van spraaksynthese met 
een brailleleesregel.  

• Met welke procedures moet ik rekening houden?  
• Heb ik advies nodig over het soort aanpassing(en) en 

dergelijke? Bij wie kan of moet (in verband met door de 
zorgverzekeraar opgelegde procedures) ik dit advies verkrijgen 
en hoe lang is de procedure? Is er een wachtlijst?  

• Kan ik de computer zelf betalen? En zo nee, hoe is de 
procedure om een PC in bruikleen te krijgen? Wat is de 
behandelingstermijn voor het verkrijgen van een computer in 
bruikleen?  
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• Hoe is de aanvraag- en beslisprocedure bij de bewuste 
zorgverzekeraar? Wat is de behandelingstermijn? 

• Bij wie ga (of moet) ik de computer en/of aanpassing(en) 
aanschaffen? 

• Heb ik cursus(sen) nodig? Waarvoor en hoeveel dan? En waar 
kan ik een voor mij geschikte cursus vinden? 

 
Bij alle stappen is het voor de cliënt belangrijk om goede informatie te 
verzamelen. Bovendien dient de betrokkene zich te realiseren, dat 
procedures soms tot vertraging leiden, of mogelijk kunnen worden 
verkort, door de vinger aan de pols te houden, dan wel door een 
andere weg te kiezen. 
 
De betrokkene dient bij voorkeur zelf ook een stappenplan op te 
stellen om er voor te zorgen dat de te volgen stappen goed op elkaar 
aansluiten en de ene stap de andere niet ophoudt. Belangrijk is dat 
de betrokkene, voor zover mogelijk, zichzelf informeert (liefst met 
behulp van andere visueel gehandicapte PC-gebruikers) en zelf de 
keuzes maakt en alleen een adviestraject ingaat als het meerwaarde 
oplevert of het opgelegd wordt.  
 
Wanneer in de verschillende stappen in de keten wordt gesproken 
over zorgverzekeraars, dan worden hiermee zowel de ziekenfondsen 
als de particuliere zorgverzekeraars bedoeld. Of men nu ziekenfonds 
verzekerd is of particulier, in alle gevallen is het verstandig om bij de 
keuze voor een verzekeraar en bij het aanvragen van voorzieningen 
vroegtijdig te informeren naar de polisvoorwaarden.  
 
Wanneer in de verschillende stappen in de keten wordt gesproken 
over Regionale Centra, dan worden hiermee Visio Het Loo-Erf, 
Bartiméus en Sensis bedoeld. Deze Centra zorgen onder andere 
voor ondersteuning voor thuiswonende visueel gehandicapte 
kinderen, volwassenen en ouderen. Voorbeelden van diensten die 
een Regionaal Centrum levert, zijn brailletrainingen of voorlichting 
over PC gebruik. Sommige zorgverzekeraars eisen een advies van 
een Regionaal Centrum waarop zij de vergoeding van een PC-
aanpassing baseren.  
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5.3 Inhoudsopgave stappen in de keten 
 
Keten stap  Inhoud stap  
  
1 Oriëntatie op PC-aanpassing en PC-vaardigheden 
2A Aanmelden/intake bij Regionaal Centrum 
2B Aanvraag voor en onderzoek door Regionaal Centrum 
2C Daadwerkelijke oriëntatie op de aanpassing in een 

Regionaal Centrum 
3 Aanvraag van bruikleen PC bij het PC-fonds 
4A Aanvraag en beslissing over aanpassing bij 

zorgverzekeraar 
4B Aantekenen bezwaar en beroep tegen beslissing 

zorgverzekeraar 
5 Bestelling computer en aanpassing 
6 Levering computer en aanpassing 
7 Basiscursus Windows en Word 
8 Aanmaken van een account bij een Internetprovider 
9 Basiscursus Internet en e-mailen 
10 Het feitelijke gebruik van het Anderslezen.nl 
  
 
5.4 De stappen in de keten 
 
5.4.1 Keten stap 1: Oriëntatie op PC-aanpassing en PC-

vaardigheden 
 
Cliënten dienen zich te oriënteren op het doorlopen van de gehele 
keten. Hierboven betreft het een algemene oriëntatie. Indien dit nodig 
is, dienen cliënten zich echter ook te oriënteren wat betreft de PC-
aanpassing(en) waarvoor cliënten een vergoeding willen krijgen.  
 
Stap 1.A. Allereerst dient een cliënt te informeren bij de 
zorgverzekeraar welke procedure-eisen de zorgverzekeraar stelt aan 
het aanvragen van een PC-aanpassing. Zo is bij sommige 
zorgverzekeraars een adviestraject via een Regionaal Centrum 
verplicht.  
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Stap 1.B. Indien dit gewenst is door de cliënt of indien dit opgelegd 
wordt door de zorgverzekeraar, dient er ook bij een Regionaal 
Centrum geïnformeerd te worden hoe daar de adviesprocedure loopt 
voor PC-aanpassingen en/of voor cursussen. Van belang is hierbij 
dat de cliënt een inzicht krijgt in het traject en in de minimale en 
maximale doorlooptijd en hoe deze doorlooptijd zo kort mogelijk 
gehouden kan worden. 
 
Stap 1.C. Indien een advies door een Regionaal Centrum niet 
gewenst of verplicht is, kan bij één of meerdere leveranciers 
geïnformeerd worden naar de mogelijkheden wat betreft PC-
aanpassingen. Zeker de grote leveranciers leveren het hele scala 
aan aanpassingen, alleen niet alle merken. Men kan dus ook door 
een leverancier geadviseerd worden. Eventueel kan men meerdere 
leveranciers bezoeken. De leverancier kan desgewenst een offerte 
uitbrengen, die door de klant kan worden meegezonden bij de 
aanvraag aan de zorgverzekeraar.  
 
Stap 1.D. Wanneer er een bruikleen PC is gewenst, dienen er bij het 
PC-fonds95 informatie en formulieren te worden opgevraagd.  
 
Stap 1.E. Het is van belang dat de cliënt zich, indien nodig, al in deze 
fase oriënteert en opgeeft voor een basiscursus Windows en Word 
en/of een Internet- of emailcursus bij een Regionaal Centrum. Dit in 
verband met de intakeprocedure en mogelijke wachttijden voor een 
cursus. Zie stap 7 en 9 in de keten. Als stap 1.E in het begin van de 
keten wordt gedaan bespaart dat wachttijd aan het einde van de 
keten en kan stap 7.A. over worden geslagen. 
 
Duur stap:  
Minimaal 0,5 maand 
Maximaal  2 maanden 
 
 

                                      
95 Kortschrift 14 maart 2002. Kadernieuwsbrief van de Federatie SB-belang.  
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5.4.2 Keten stap 2 
 

5.4.2.1 Keten stap 2A: Aanmelden/intake bij Regionaal Centrum  
 
Deze stap dient slechts genomen te worden indien er een 
adviestraject via een Regionaal Centrum gewenst of verplicht is of als 
de gebruiker al weet dat hij/zij via een Regionaal Centrum een PC-
cursus wil gaan volgen.  
 
1. Een potentiële cliënt moet een verklaring van de oogarts 
overleggen aan het Regionaal Centrum, een zogenaamde 
‘toestemmingsvereiste’.  
 
2. Intake en beslissing door het Regionaal Centrum.  
 
Deze gehele stap kan lang duren vanwege de tijd die gaat zitten in 
het opvragen van de gegevens van de oogarts of vanwege een 
wachtlijst voor stap 2 (Intake, bespreking daarvan en beslissing door 
het Regionaal Centrum).  
 
Duur stap:  
Minimaal 2 maanden 
Maximaal  4 maanden 
 
 

5.4.2.2 Keten stap 2B: aanvraag voor en uitvoeren van 
onderzoek door Regionaal Centrum 

 
Deze aanvraag wordt niet door cliënten zelf gedaan, maar volgt uit 
een behandelingsvoorstel van het Regionaal Centrum op basis van 
de intake en interne procedures, zie stap 2A.  
 
Mogelijke onderzoeken: 
1. Aanvraag voor en ondergaan van Visueel functieonderzoek om te 
bepalen welke bruikbare gezichtrest aanwezig is. Deze stap geldt 
uiteraard alleen voor slechtzienden. 
2. Eventueel toetsenbordvaardigheidstest; 
3. Eventueel braillevaardigheidstest; 
4. Eventueel inschatting cursusbehoefte. 
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Duur stap:  
Minimaal 1 maand 
Maximaal  6 maanden 
 

5.4.2.3 Keten stap 2C: Daadwerkelijke oriëntatie op de 
aanpassing in een Regionaal Centrum  

 
Deze fase volgt voor onervaren computergebruikers, die een 
adviestraject bij een Regionaal Centrum hebben lopen, op de 
algehele oriëntatiefase. 
 
De nog niet (met Windows) ervaren PC-gebruikers dienen zich een 
concreet beeld te vormen van de wenselijke aanpassing bij de 
computer: vergroting, spraak(synthese), braille (door middel van een 
leesregel) of een combinatie daarvan. Ervaren PC-gebruikers hebben 
mogelijk een advies nodig over nieuwe of vervangende aanpassingen 
en/of software(upgrades).  
 
De tijd die staat voor het doorlopen van dit deel van de keten wordt 
bepaald door:  
 
1. Indien een advies gewenst of verplicht is dient er een aanvraag bij 
het Regionaal Centrum te worden gedaan voor advies over de meest 
geschikte aanpassing; 
2. Bezoek aan het Regionaal Centrum voor oriëntatie op de 
aanpassing; 
3. Bedenktijd bij de aanvrager. 
 
Duur stap:  
Minimaal 1 maand 
Maximaal  6 maanden 
 
5.4.3 Keten stap 3: Aanvraag van bruikleen PC bij het PC-fonds 

 
Mensen met een smalle beurs kunnen een beroep doen op het PC-
fonds. Dit PC-fonds werd in 1997 opgericht door de Gelderse Blinden 
Vereniging, de Stichting Blindenbelangen, de Stichting 
Blindenpenning, de Stichting Blindenhulp, de Rotterdamse 
Vereniging Blindenbelang, de Groningse Blinden Vereniging en de 
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Landelijke Stichting voor Blinden & Slechtzienden (LSBS). Het PC-
fonds verstrekt computers in bruikleen.  
 
Belangrijk bij deze stap is dat het aanvragen van een bruikleen PC bij 
de het PC-fonds 2 tot 4 maanden kan duren, maar deze stap 
veroorzaakt geen verlenging van de keten en kan als een 
parallelactie worden gezien. Hoewel het woord ‘bruikleen’ dat 
impliceert, hoeft een bruikleen PC niet na een bepaalde tijd weer 
ingeleverd te worden.  
 
Duur stap:  
Minimaal 2 maanden 
Maximaal 4 maanden 
 
5.4.4 Keten stap 4 

 
5.4.4.1 Keten stap 4A: aanvraag en beslissing over aanpassing 

bij zorgverzekeraar 
 
Aanvraagtraject: 
1. Aanvragen offerte bij leverancier dan wel schriftelijk advies van 
Regionaal Centrum. Afhankelijk voor de te kiezen weg, via een 
Regionaal Centrum of via een leverancier, kan deze actie reeds 
ondernomen worden in stap 1C of 2C; 
2. Aanvragen verklaring van mate van visuele handicap bij oogarts. 
Lang niet alle zorgverzekeraars eisen een dergelijke verklaring;  
3. Opstellen en verzenden van een brief aan de zorgverzekeraar met 
motivatie over de noodzaak van een aanpassing. De aanvraag kan, 
naar gelang de vereiste procedure door de zorgverzekeraar, 
vergezeld worden van een offerte door een leverancier of een advies 
door een Regionaal Centrum.  
 
In de offerte van de leverancier en/of het advies van het Regionaal 
Centrum, moet ook apart vermeld worden of installatie en instructie 
nodig zullen zijn, en/of een service- of onderhoudscontract. Instructie 
is nodig om te leren omgaan met de aanpassing. De leverancier, dan 
wel het Regionaal Centrum, stelt meestal twee of drie dagen 
thuisinstructie voor. De zorgverzekeraar vergoedt meestal tussen een 
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halve en twee dagen instructie, waar vaak de tijd, die nodig is voor de 
installatie, vanaf gaat. 
 
Beslistraject: 
De beslisprocedure voor aanpassingen bij een zorgverzekeraar is 
officieel 6 weken, maar kan korter duren. Daarentegen kan de 
beslisprocedure ook veel langer duren. Een periode van 3 maanden 
is niet ongebruikelijk. 
 
De zorgverzekeraar neemt een beslissing en stuurt de betrokkene 
schriftelijk een, voor bezwaar vatbare, beslissing. 
 
Deze beslissing kan zijn: 

• Toestemming van de aanvraag, inclusief het merk en het type 
van de aanpassing, dan volgt stap 5 in de keten, zie hoofdstuk 
5.4.5; 

• Toestemming van de aanvraag, maar de zorgverzekeraar stelt 
een andere leverancier c.q. merk voor.  

• Al dan niet gehele of gedeeltelijke afwijzing, dan volgt stap 4B, 
te lezen in hoofdstuk 5.4.4.2.  

  
Duur stap:  
Minimaal 2 maanden 
Maximaal  4 maanden 
 

5.4.4.2 Keten stap 4B: Aantekenen bezwaar en beroep tegen 
beslissing zorgverzekeraar 

 
Deze stap dient uiteraard alleen genomen te worden wanneer de 
zorgverzekeraar geen toestemming heeft gegeven voor de aanvraag 
van een aanpassing of bezwaar heeft tegen het merk. Bij het afwijzen 
van een aanvraag kan de betrokkene bezwaar en daarna eventueel 
beroep aantekenen tegen de beslissing van de zorgverzekeraar. 
Belangrijk is de afweging of de beslissing van het aantekenen van 
bezwaar en beroep een noodzakelijke stap is, gezien de geruime tijd 
die deze twee procedures vergen. 
 
De duur van dit deel van de keten is niet geheel duidelijk. Dit verschilt 
namelijk per zorgverzekeraar en in geval van beroep, per rechtbank. 
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Over het algemeen duurt deze stap minimaal 2 maanden, maar deze 
stap kan ook veel langer dan 12 maanden in beslag nemen.  
 
Duur stap:  
Minimaal 2 maanden 
Maximaal  > 12 maanden 
 
5.4.5 Keten stap 5: Bestelling computer en aanpassing 

 
Na een positieve beslissing van de zorgverzekeraar: 
 
1. Kunnen/kan de aanpassing(en) worden besteld bij de leverancier. 
Vaak verstrekt de zorgverzekeraar daarvoor een machtiging aan de 
leverancier van de aanpassingen; 
2. Kan - indien van toepassing - de beslissing van de 
zorgverzekeraar worden verstuurd naar het PC-fonds, zodat de PC 
rechtstreeks in bruikleen kan worden geleverd; 
3. Kan een eventueel zelf aan te schaffen PC bij de leverancier 
worden besteld. 
 
Duur stap:  
Minimaal 0,5 maand 
Maximaal  3 maanden 
 
5.4.6 Keten stap 6: Levering computer en aanpassing 

 
1. Levering standaard computer; 
2. Levering en installatie aanpassing; 
3. Basisinstructie over de aanpassing door de leverancier van de 
aanpassing.  
 
Dit laatste onderdeel, de basisinstructie, kan een halve dag tot 3 
dagen duren. Dit is afhankelijk van de toezegging van de 
zorgverzekeraar. Bij de installatie van de aanpassing(en) kunnen zich 
complicaties voordoen door hardware storingen en incompatibiliteit 
van software.  
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Duur stap:  
Minimaal 2 maanden 
Maximaal 4 maanden 
 
5.4.7 Keten stap 7: Basiscursus Windows en Word 

 
1.Opgeven voor cursus bij Regionaal Centrum. Zoals reeds in stap 
1.E is opgemerkt, verdient het aanbeveling deze stap reeds in de 
oriëntatiefase te maken. Dit mede in verband met de tijd die gemoeid 
is met het doorlopen van stap 2A, de intake door een Regionaal 
Centrum.  
2. Het volgen van de cursus zelf. Dit gebeurt vaak bij een Regionaal 
Centrum, maar het kan ook via bijvoorbeeld een cursus via het werk, 
of met behulp van een reguliere en/of particuliere instructeur. Door 
een gebrek aan menskracht zijn er bij de Regionale Centra soms 
flinke wachttijden voor een cursus Windows of Word.  
 
Duur stap:  
Minimaal 2 maanden 
Maximaal 7 maanden 
 
5.4.8 Keten stap 8: aanmaken van een account bij een 

Internetprovider  
 
Het aanvragen van een Internetaccount is iets dat een slechtziende 
of blinde gebruiker op dit niveau doorgaans niet zelf kan verzorgen. 
Een assistent zal dan hulp moeten bieden. De noodzaak van een 
emailaccount is zeer zeker aanwezig. De FNB geeft aan dat zij 
iedereen adviseren een e-mail adres te nemen via een eigen 
provider.96 Zie voor meer informatie over dit onderwerp hoofdstuk 
4.2.3.  
Via het Internet kan men (on-line) een Internetaccount aanmaken. 
Dan heeft de betrokkene wel al een bestaande Internetaccount nodig. 
Een andere manier is installatie via een Cd-rom. Deze Cd-rom dient 
dan wel eerst aangevraagd te worden bij een provider of reeds in het 
bezit te zijn van de betrokkene. 

                                      
96 Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB (vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen d.d. 21-02-02 
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Duur stap:  
Minimaal 0,5 maanden 
Maximaal 2 maanden  
 
5.4.9 Keten stap 9: Basiscursus Internet en bemalen 

 
Om het webportaal Anderslezen.nl goed te kunnen bedienen zal voor 
de groep, die ook behoefte had aan een basiscursus Windows en 
Word, ook een basiscursus Internet en e-mailen noodzakelijk zijn. 
In een cursus, van plusminus vier keer, kan aan de hand van enkele 
overzichtelijke sites de basistechniek van het Internet worden 
uitgelegd. Het gaat dan om zeer basale functies zoals het openen en 
lezen van een webpagina en het omgaan met links (verwijzingen).  
 
Er zijn echter twee problemen die het gebruik van het Internet voor 
mensen met een leesbeperking in de weg staan. Ten eerste hebben 
de meeste gebruikers slechts een zeer basale kennis van hun 
aanpassing en van het besturingssysteem Windows. Deze kennis is 
voldoende voor het eenvoudig tekstverwerken in een gesloten 
situatie. Echter op het Internet, met zijn grafische elementen en 
onverwachte acties, leidt deze kennis vaak tot desillusies en een 
onvermogen om situaties te analyseren en ermee om te gaan. Een 
uitgebreidere kennis van de gebruikte aanpassing is dus in feite 
onmisbaar om goed met het Internet om te kunnen gaan.  
 
Ten tweede is er slechts op enkele Regionale Centra de kennis en 
menskracht beschikbaar om een Internetcursus te geven. Op de 
enkele Regionale Centra waar de kennis wèl aanwezig is, zijn er 
wachtlijsten. 
 
Duur stap:  
Minimaal 1 maand 
Maximaal 8 maanden  
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5.4.10 Keten stap 10: Het feitelijke gebruik van het 
Anderslezen.nl 

 
Iemand met een basiscursus Internet is in staat de website 
Anderslezen.nl te ‘lezen’. Dat wil echter niet zeggen dat hij of zij ook 
in staat is om de geavanceerdere functies die het webportaal biedt te 
bedienen. Voorbeelden van dergelijke geavanceerdere functies zijn: 
het gebruik van het 'XML leesprogramma', het downloaden van 
boeken, en het gebruik van de discussiegroepen, via bijvoorbeeld het 
emailprogramma Outlook of een speciale NewsGroup Reader. 
 
Duur stap:  
Minimaal 0,5 maand 
Maximaal 2 maanden  
 
5.5 Overzicht van de tijdsindelingen van de stappen in de keten 
 
5.5.1 Tabel 1: algemene tijdsindelingen  

 
In de onderstaande tabel (tabel 1) is te zien hoeveel tijd (in maanden) 
elke stap in de keten kost. Ook is per groep te zien welke stappen 
genomen moeten worden. 
Deze indeling in groepen is afgeleid uit de indeling in groepen zoals 
die in hoofdstuk 9.1 te lezen is. De vraag of de leden van de groepen 
A, B, C, of D een stap dienen te nemen is ook af te leiden aan de 
hand van de resultaten van het onderzoek naar de overgang van het 
ELnet naar het webportaal Anderslezen.nl, zie ook hoofdstuk 9. In 
hoofdstuk 5.3 staat een overzicht van de te nemen stappen.  
 
Tabel 1 geeft een overzicht van alle doorlooptijden, maar er zijn geen 
termijnen die aangeven hoe lang het exact duurt voordat een 
gebruiker uit een groep volledig in staat is gebruik te maken van het 
webportaal Anderslezen.nl. In tegenstelling tot tabel 1. is het wel 
mogelijk om aan de hand van de tabellen 2 en 3 in hoofdstuk 5.5.2, 
de verschillende totaaltijden van de groepen te vergelijken.  
 
De huidige ELnetgebruikers zijn als volgt gedefinieerd:  
Groep A. ELnetgebruikers die werken met een Dos-gestuurde PC en 
met Dos-aanpassingen;  
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Groep B. ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC hebben, 
maar nog geen Windows-aanpassingen hebben en nog geen gebruik 
maken van Internet; 
Groep C. ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC en 
Windows-aanpassingen hebben, maar nog geen gebruik maken van 
Internet; 
Groep D. ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC en 
Windows-aanpassingen hebben en gebruik maken van Internet . 
 
Omdat er veel verschillende gebruikers zijn met elk hun eigen 
problemen en eigenschappen, zijn er, op basis van tabel 1, nog twee 
tabellen gemaakt, te weten de tabellen 2 en 3. Tabel 2 geeft de 
optimale/gemiddelde doorlooptijden weer. Tabel 3 geeft de minst 
optimale doorlooptijden weer, omdat het hier gaat om alle gebruikers 
die, in vergelijking met tabel 2, een aantal stappen extra dienen te 
nemen. 
De verschillen tussen tabel 2 enerzijds en de tabel 3 anderzijds zijn 
als volgt te verklaren. Sommige stappen in de keten kunnen door 
gebruikers overgeslagen worden. Dit komt door individuele 
verschillen, bijvoorbeeld het hebben van een andere 
zorgverzekeraar, door het hebben van bepaalde persoonlijke 
eigenschappen en vaardigheden of door het hebben van een 
bepaald inkomen. De tijden van tabel 1 zijn aangegeven in maanden.  
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 Groep A Groep B Groep C Groep D 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
         
Stap 1 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 
         
Stap 2A 2 4 2 4 2 4 2 4 
Stap 2B 1 6 1 6 1 6 1 6 
Stap 2C 1 5 1 5 - - - - 
         
Stap 3 2 4 2 4 2 4 - - 
         
Stap 4A 2 4 2 4 - - - - 
Stap 4B 2 >12 2 >12 - - - - 
         
Stap 5 0,5 3 0.5 3 - - - - 
         
Stap 6 2 4 2 4 - - - - 
         
Stap 7 2 7 2 7 2 7 - - 
         
Stap 8 0,5 2 0,5 2 0,5 2 - - 
         
Stap 9 1 8 1 8 1 8 1 8 
         
Stap 10 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Tabel 1.  
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5.5.2 Tabellen per groep  

 
5.5.2.1 Tabel 2 

 
 Groep A Groep B Groep C Groep D 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
         
Stap 1 0,5 2 0,5 2 0,5 2 - - 
         
Stap 4A 2 4 2 4 - - - - 
         
Stap 5 0,5 3 0.5 3 - - - - 
         
Stap 6 2 4 2 4 - - - - 
         
Stap 7 2 7 2 7 - - - - 
         
Stap 8 0,5 2 0,5 2 - - - - 
         
Stap 9 1 8 1 8 1 8 - - 
         
Stap 10 0,5 2 0,5 2 0,5 2 - - 
         
Totaal 9 32 9 32 2 12 - - 

Tabel 2: de optimale/gemiddelde tabel 
 

5.5.2.2 Verklaring van de doorlooptijden van tabel 2  
 
Voor alle groepen die stap 1 tot en met 9 nemen, geldt dat stap 1 
altijd genomen dient te worden, het betreft hier immers een oriëntatie. 
Stap 2A is nodig voor alle groepen die een advies of een cursus van 
een Regionaal Centrum nodig hebben. Stap 2A, 2B en 2C kúnnen 
overgeslagen worden indien de zorgverzekeraar akkoord gaat met 
een advies en een offerte door een leverancier en/of men geen 
cursus van een Regionaal Centrum nodig heeft. Dit is echter lang niet 
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altijd het geval, daarom zijn in tabel 3 de stappen 2A, 2B en 2C wel 
opgenomen.  
 
Zoals in stap 3 van de keten is te lezen (hoofdstuk 5.4.3), bestaat 
voor mensen met een smalle beurs de mogelijkheid om een beroep 
te doen op het PC-fonds voor het verkrijgen van een nieuwe, voor 
Internet geschikte, PC. Deze stap kan dus dan ook alleen door 
mensen met een smalle beurs genomen worden. Voor mensen met 
een ruimer budget geldt stap 3 dan ook niet. Omdat tabel 2 uitgaat 
van een optimale doorlooptijd van de verschillende stappen van de 
keten is stap 3 niet opgenomen in de optimale/gemiddelde tabel 
(tabel 2). 
 
Hieronder wordt nog uitgelegd welke stappen specifiek per groep 
overgeslagen kunnen worden en waarom. Ook wordt, daar waar er 
gegevens beschikbaar zijn, de grootte van elke groep vermeld. De 
gegevens betreffende de omvang van de verschillende groepen zijn 
af te leiden aan de hand van de resultaten in het onderzoek naar de 
overgang van ELnet naar het webportaal Anderslezen.nl, te lezen in 
hoofdstuk 9. 
 
Groep A en B  
In het gunstigste geval kan stap 4B overgeslagen worden, omdat de 
zorgverzekeraar een aanvraag voor een PC-aanpassing DIRECT 
honoreert. Stap 4B is het aantekenen van bezwaar en beroep tegen 
de beslissing van de zorgverzekeraar. De stappen 7 tot en met 10 
kunnen door deze groep, zelfs in het gunstigste geval, niet 
overgeslagen worden, voor het in staat stellen van het gebruik van 
het webportaal Anderslezen.nl. Tenzij men via een ander en sneller 
kanaal dan via een Regionaal Centrum de benodigde vaardigheden 
kan verwerven. Groep A bestaat op basis van het onderscheid in 
hoofdstuk 9, uit maximaal 51 personen. Groep B bestaat uit 
maximaal 21 personen.  
 
Groep C  
Niet iedereen uit groep C hoeft stap 7 te nemen. 21 personen (23.6% 
van groep C) geven immers (zie tabel 16 in hoofdstuk 8.5.) aan om te 
kunnen gaan met Windows. De personen uit groep C maken nog 
geen gebruik van het Internet, dus zij dienen stap 8 in ieder geval te 
nemen. 2 personen geven aan stap 9 niet te nemen. Omdat dit aantal 
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relatief klein is, wordt stap 9 tot de optimale/gemiddelde tabel 
gerekend.  
Logischerwijs dient stap 10 ook genomen te worden als stap 9 nog 
genomen dient te worden. Voordat er immers gebruik kan worden 
gemaakt van het webportaal Anderslezen.nl, dient een gebruiker 
eerst kennis te hebben over het gebruik van e-mail en het Internet. 
 
Groep D 
Groep D neemt vanzelfsprekend de minste stappen. Stap 9 dient 
door weinig mensen uit groep D genomen te worden. Zeven 
personen geven aan (tabel 19 in hoofdstuk 8.6.1) behoefte te hebben 
aan hulp bij het omgaan met het Internet. Deze stap is dus niet in de 
optimale/gemiddelde tabel (tabel 2) terug te vinden, maar wel in de 
tabel 3. 
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5.5.2.3 Tabel 3  
 
 Groep A Groep B Groep C Groep D 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
         
Stap 1 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 
         
Stap 2A 2 4 2 4 2 4 2 4 
Stap 2B 1 6 1 6 1 6 1 6 
Stap 2C 1 5 1 5 - - - - 
         
Stap 3 2 4 2 4 2 4 - - 
         
Stap 4A 2 4 2 4 - - - - 
Stap 4B 2 >12 2 >12 - - - - 
         
Stap 5 0,5 3 0.5 3 - - - - 
         
Stap 6 2 4 2 4 - - - - 
         
Stap 7 2 7 2 7 2 7 - - 
         
Stap 8 0,5 2 0,5 2 0,5 2 - - 
         
Stap 9 1 8 1 8 1 8 1 8 
         
Stap 10 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 
         
Totaal  17 >63 17 >63 9,5 35 5 22 

Tabel 3 de minst optimale tabel  
 

5.5.2.4 Verklaring van de doorlooptijden van tabel 3 
 
Voor de groepen A, B en C geldt dat zij niet de mogelijkheid hebben 
om hun PC-aanpassing, na een positieve beslissing door de 
zorgverzekeraar, direct bij de leverancier te bestellen. Daarom dienen 
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zij de stappen 2A, 2B en 2C te nemen. Tevens wordt er bij de minst 
optimale tabel van uitgegaan dat deze mensen geen ruim budget 
hebben en een beroep moeten doen op het PC-fonds. Om deze 
reden is in tabel 3 stap 3 (aanvraag van bruikleen PC bij het PC-
fonds) opgenomen voor de groepen A, B en C. Net als bij tabel 2, 
wordt hieronder uitgelegd welke stappen specifiek per groep 
genomen dienen te worden en waarom. 
 
Groepen A en B 
Tabel 3 gaat uit van de minst optimale doorlooptijd. Dit houdt in dat 
de verzekeraar niet akkoord gaat met het vergoeden van een PC-
aanpassing. Daarom dient stap 4B genomen te worden.  
 
Groep C  
De stappen 2A en 2B dienen in het minst gunstigste geval genomen 
te worden door personen die Stap 7 moeten nemen. (Tenzij men via 
een snellere weg Windowskennis vergaart.) Deze stap dient 
genomen te worden door minimaal 11 personen uit groep C. Deze 11 
mensen geven aan97 dat zij nog niet kunnen omgaan met Windows. 
De groep kan nog aanzienlijk groter worden omdat 57 mensen (64% 
van de respondenten in groep C) aangeven “enigszins” met Windows 
om te kunnen gaan. De groep die stap 7 dient te nemen bestaat dus 
uit maximaal 68 personen.  
Omdat de personen uit groep C aangeven nog geen Internet te 
hebben, zullen zij zeker stap 8, 9 en 10 moeten nemen. 
 
Groep D 
Omdat er toch nog negen personen98 zijn die aangeven behoefte te 
hebben aan hulp bij het omgaan met het Internet, zijn zij opgenomen 
in de minst optimale tabel. Deze personen dienen stap 9 en dus dan 
ook stap 10 te nemen. 42 personen (35.6%) van de personen uit 
groep D geven aan nog niet te kunnen omgaan met het webportaal 
Anderslezen.nl. Zij dienen dan ook stap 10 te nemen. 

                                      
97 Zie tabel 16 in hoofdstuk 8.5 
98 Zie tabel 18 in hoofdstuk 8.6 
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5.6 Totaal tabel  
 
In de onderstaande tabel zijn de minimum en maximum totaaltijden 
per groep en per tabel nog eens op een rij gezet. Ook hier is de tijd in 
maanden. Tabel 2 is de optimale/gemiddelde tabel, tabel 3 is de 
minst optimale tabel. 
 
 Groep A Groep B Groep C Groep D 
 Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
Tabel         
2 10 32 10 32 3 12 - - 
         
3 18 >63 18 >63 10,5 35 6 22 
         

Tabel 4 doorlooptijden per groep 
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Hoofdstuk 6. Inleiding 
 
In dit deel van dit onderzoeksrapport, deel 2, zijn de resultaten van 
het onderzoek onder de ELnetgebruikers te lezen. Deze resultaten 
zijn te lezen in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 7.1 staan de doelstellingen 
en de deelvragen van dit onderzoek. In hoofdstuk 7.2 wordt uitgelegd 
wat de onderzoeksmethode is van het onderzoek onder de 
ELnetgebruikers.  
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Hoofdstuk 7. Onderzoeksmethoden en technieken 
 
7.1. De opzet 
 
Er zijn drie doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het 
doelgroeponderzoek. 
 
7.1.1. Doelstellingen 

 
1. Is 1 juli 2002 haalbaar als sluitingsdatum van het ELnet? 
2. Inzicht in de overgangsproblemen van de huidige ELnetgebruikers 
die met behulp van het Internet gebruik gaan maken van de diensten 
die worden aangeboden op het webportaal Anderslezen.nl (c.q. de 
keten die de ELnetgebruikers moeten doorlopen om succesvol 
gebruik te kunnen maken van het webportaal Anderslezen.nl door 
middel van het Internet).  
3. Inzicht in de attitude aangaande het prijsbeleid van het webportaal 
Anderslezen.nl. 
 
7.1.2. Deelvragen 

 
1. In welke van de vier onderstaande categorieën horen de huidige 
ELnetgebruikers thuis;  
 
groep A: ELnetgebruikers die werken met een MS-DOS-gestuurde 
PC en met MS-DOS-aanpassingen en ELnet gebruiken;  
 
groep B: ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC hebben, 
maar nog geen Windows-aanpassingen hebben en nog geen gebruik 
maken van het Internet; 
 
groep C: ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC en 
Windows-aanpassingen hebben, maar nog geen gebruik maken van 
Internet;  
 
of groep D: ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC en 
Windows-aanpassingen hebben en gebruik maken van Internet? 
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2. Is het een probleem voor de huidige ELnetgebruikers dat het 
webportaal Anderslezen.nl functioneert in een Windows-omgeving en 
toegankelijk is via het Internet? 
 
3. Beschikken de ELnetgebruikers over een Windows-gestuurde PC?  
Noot: Voor de vragen drie tot en met tien geldt dat bij deze vragen 
alleen respondenten een antwoord hebben gegeven voor wie het een 
probleem is dat het webportaal Anderslezen.nl functioneert in een 
Windows-omgeving. Deze respondenten hebben bij vraag twee het 
antwoord “ja” gegeven. 
 
4. Zijn de ELnetgebruikers, die geen Windows-gestuurde PC 
bezitten, voornemens om deze binnenkort aan te schaffen of hebben 
zij een aanvraag via het PC-fonds lopen? 
 
5. Beschikken de ELnetgebruikers over Windows-gestuurde PC’s en 
over geschikte Windows-aanpassingen? 
 
6. Hebben de ELnetgebruikers aanpassingen nodig voor 
spraak(synthese), braille(leesregel) of een vergroting?  
 
Noot: Bij deze vraag hebben alleen respondenten een antwoord 
gegeven die bij de vorige vraag het antwoord “nee” hebben gegeven 
en dus niet over Windows-gestuurde PC’s en over geschikte 
Windows-aanpassingen beschikken. 
 
7. Kunnen de ELnetgebruikers omgaan met Windows? 
 
8. Is voor de ELnetgebruikers, die niet kunnen omgaan met Windows, 
de mogelijkheid tot zelfstudie met behulp van cursusmateriaal over 
Windows voldoende? 
 
9. Kunnen de ELnetgebruikers omgaan met het Internet? 
 
10. Is de mogelijkheid tot zelfstudie met behulp van cursusmateriaal 
over Internetten (inclusief het versturen van e-mailen via Internet) 
voor ELnetgebruikers, die niet kunnen omgaan met Internet 
voldoende? 
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11. Kunnen de ELnetgebruikers, die behoren tot groep D, tevens 
omgaan met het webportaal Anderslezen.nl? 
 
12. Indien de ELnetgebruikers, die behoren tot groep D, niet kunnen 
omgaan met het webportaal Anderslezen.nl komt dit doordat zij, eerst 
een cursus nodig of hebben zij (daarnaast) ondersteuning van een 
helpdesk nodig?   
 
13. Denken de ELnetgebruikers, die behoren tot groep D en niet 
kunnen omgaan met het webportaal Anderslezen.nl en eerst een 
cursus nodig hebben, met behulp van een handleiding om te kunnen 
gaan met het webportaal? 
 
14. Denken de ELnetgebruikers, die behoren tot groep D en niet 
kunnen omgaan met het webportaal Anderslezen.nl en eerst een 
cursus nodig hebben en niet met behulp van een handleiding om 
kunnen gaan met het webportaal, voldoende te hebben aan een 
aanvullende informatiedag over het webportaal Anderslezen.nl? 
 
15. Wat vinden (alle) ELnetgebruikers van de prijzen van de door de 
FNB aangeboden pakketten 1, 2 en 3?   
 
7.2 De methode 
 
Om deze vragen te beantwoorden is een doelgroeponderzoek 
gehouden onder abonnees van de FNB die in het bezit zijn van een 
ELnet-licentie. Over de representativiteit van de resultaten van het 
onderzoek kan het volgende worden opgemerkt. Er zijn 293 goed 
ingevulde vragenlijsten binnengekomen. Ruim 1300 
personen/instellingen hebben op dit moment een ELnet-licentie. De 
FNB was helaas niet in staat om de vraag te beantwoorden99 hoeveel 
personen/ instellingen het ELnet niet meer gebruiken. Op basis van 
signalen uit de praktijk schat de Federatie SB-belang dat er minimaal 
zo’n 300 slapende (niet gebruikte) ELnet accounts. 
 
Bijna de helft van de ELnetgebruikers maakt elke dag contact met het 
ELnet (44,2%), 24,4% maakt wekelijks gebruik van het ELnet en 

                                      
99 Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB (vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 15-04-02 
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9,3% maandelijks.100 De Federatie SB-belang heeft ELnetgebruikers 
gedurende twee weken de gelegenheid gegeven vragenlijsten in te 
vullen en te retourneren. 68,6% van ongeveer 1.000 personen, 
ongeveer 680 personen, zouden kennis kunnen hebben van de 
oproep om de door Federatie SB-belang gestelde vragen te 
beantwoorden en terug te sturen. Uiteindelijk zijn er 293 (43%) van 
de mogelijke 680 mensen ondervraagd. Deze cijfers zijn schattingen, 
maar geven wel een idee van de omvang van de groep 
ELnetgebruikers. Er zijn geen ‘harde’ cijfers over het gebruik van het 
ELnet ten tijde van dit onderzoek. 
 
Om deze doelgroep te bereiken is hen op 4 februari, via ELnet-
emailadressen, een e-mail gestuurd met daarin een brief en een 
vragenlijst. Op 11 februari is aan alle ELnet-licentiehouders, ter 
herinnering, nogmaals deze brief plus vragenlijst verzonden.  
 
De uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten zijn ingevoerd in 
SPSS/Data Entry 3.0 en vervolgens zijn de resultaten geanalyseerd 
door middel van de analysesoftware van SPSS.  
 
Commentaar en kritiek op de methode van dit onderzoek van de 
respondenten, die naast de vragen gegeven zijn, zijn in MS-Word 
verzameld en gesorteerd. Het relevante deel van deze data is in het 
rapport verwerkt. Waar dat gebeurd is, is dat altijd gedaan met een 
verwijzing naar dit onderzoek.  

                                      
100 Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel ELnetgebruikers ten behoeve van Anderslezen.nl 
.April 2001.  

 81



Hoofdstuk 8. De resultaten 
 
Aan dit onderzoek hebben 293 respondenten meegedaan. Dit zijn 
allen mensen met een ELnet-licentie. Afhankelijk van de vraag 
wisselt het aantal (n) personen die de vraag hebben beantwoord. Per 
vraag is aangegeven tot welke groep de respondenten behoren.  
Om onnodige ruis te voorkomen zijn de in de verschillende tabellen 
alleen percentages opgenomen wanneer het gehele aantal 
respondenten uit meer dan 10 personen bestond (n > 10). 
 
8.1. Groepsindeling 
  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 groepen ELnetgebruikers, 
namelijk: 
A. ELnetgebruikers die werken met een Dos-gestuurde PC en met  
Dos-aanpassingen; 
B. ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC hebben, maar 
nog geen Windows-aanpassingen hebben en nog geen gebruik 
maken van Internet; 
C. ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC en Windows-
aanpassingen hebben, maar nog geen gebruik maken van Internet; 
D. ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC en Windows-
aanpassingen hebben en gebruik maken van Internet . 
 
Tabel 5: Groepsindeling ELnetgebruikers  
 Frequentie  Percentage 
Groep A 51 17.4 
Groep B 21 7.1 
Groep C 103 35.2 
Groep D 118 40.3 
Totaal 293  
 
Uit tabel 5 blijkt dat 17.4% nog steeds niet beschikt over een 
geschikte Windows-gestuurde PC, die nodig is voor het gebruik van 
het Internet. 

 82



8.2. Problematiek rond Windows en het Internet 
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Grafiek 1 

  
Grafiek 1 geeft aan of ELnetgebruikers problemen hebben met het 
feit dat het webportaal Anderslezen.nl functioneert in een Windows-
omgeving en toegankelijk is via het Internet. Uit de resultaten blijkt 
dat 58.3% (n=171) hier problemen mee heeft.  
 
Tabel 6: Problemen met Windows en het Internet 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
Groep A 47 92.1 4 7.9 
Groep B 19 90.5 2 9.5 
Groep C 89 86.4 14 13.6 
Groep D 16 13.5 102 86.5 
Totaal 171  122  
 
In tabel 6 zijn de gegevens van grafiek 1 uitgesplitst per groep. De 
percentages in deze tabel geven aan welk deel van de betreffende 
groep problemen heeft met het feit dat het webportaal Anderslezen.nl 
functioneert in een Windows-omgeving en toegankelijk is via het 
Internet. In tabel 6 is af te lezen dat 86.5% van de respondenten, die 
geen problemen hebben met het feit dat het webportaal 
Anderslezen.nl functioneert in een Windows-omgeving en 
toegankelijk is via het Internet, uit groep D komt. 
Wat niet uit de tabel is af te lezen is dat de groepen A, B en C voor 
88.6% (namelijk 155 van de 175) bestaan uit respondenten die 
problemen hebben met het feit dat het webportaal Anderslezen.nl 
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functioneert in een Windows-omgeving en toegankelijk is via het 
Internet.  
 
8.3 De beschikking over een Windows-gestuurde PC 
 
De volgende resultaten komen alleen van respondenten die bij vraag 
2 “ja” hebben geantwoord. Dit zijn 171 respondenten. De personen 
die “nee”, hebben geantwoord bij vraag 2 (n=122), gaan door naar 
vraag 9. Vraag 2 geeft aan of ELnetgebruikers problemen hebben 
met het feit dat het webportaal Anderslezen.nl functioneert in een 
Windowsomgeving en toegankelijk is via het Internet. 
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Grafiek 2 
 
Grafiek 2 laat zien dat van de171 respondenten er 128 (74.8%) zijn 
die een Windows-gestuurde PC hebben. Deze groep bestaat uit 
respondenten die problemen hebben met het feit dat het webportaal 
Anderslezen.nl functioneert in een Windowsomgeving en toegankelijk 
is via het Internet. De resultaten uit grafiek 2 zijn in tabel 7 uitgesplitst 
naar de groepen A, B, C en D. 
 
Tabel 7: De beschikking over een Windows-gestuurde PC 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
Groep A 4 8.5 43 91.5 
Groep B 19 100 - - 
Groep C 89 100 - - 
Groep D 16 100 - - 
Totaal 128  43  
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Tabel 7 laat zien dat de groepen B, C en D allen in het bezit zijn van 
een Windows-gestuurde PC. 
 
8.3.1 Aanschaf nieuwe PC  

 
Tabel 8: Aanschaf of aanvraag voor een nieuwe PC 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
Groep A 30 69.8 13 30.2 
 
 
In tabel 8 staan de gegevens die aangeven hoeveel personen 
voornemens zijn binnenkort een Windows-gestuurde PC aan te 
schaffen of een aanvraag via het PC-fonds hebben lopen. Deze 
respondenten behoren allen tot groep A, dit is tevens af te leiden aan 
de hand van tabel 7. In tabel 8 is af te lezen dat 69.8% van de 
ELnetgebruikers in groep A voornemens zijn binnenkort een 
Windows-gestuurde PC aan te schaffen of een aanvraag via het PC-
fonds hebben lopen. 
 
8.4 De beschikking over Windows-gestuurde PC en een 

daarvoor geschikte aanpassing 
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Grafiek 3 
 
In grafiek 3 is af te lezen dat 62,5% (n=107) van de ELnetgebruikers 
beschikt over een Windows-gestuurde PC en een voor de 
ELnetgebruiker geschikte Windows-aanpassing. Deze groep bestaat 
uit respondenten die problemen hebben met het feit dat het 
webportaal Anderslezen.nl functioneert in een Windowsomgeving en 
toegankelijk is via het Internet. Ook deze gegevens zijn uitgesplitst 
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per groep in tabel 9. In tabel 9 is af te lezen dat van leden van groep 
A, 93.7% geen beschikking heeft over een Windows-gestuurde PC.  
 
Tabel 9: De beschikking over Windows-gestuurde PC en een 

daarvoor geschikte aanpassing 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
Groep A 3 6.3 44 93.7 
Groep B 6 31.6 13 68.4 
Groep C 84 94.4 5 5.6 
Groep D 14 87.5 2 12.5 
Totaal 107  64  
 
8.4.1. De behoefte aan een geschikte aanpassing: braille, 

spraak of vergroting 
 
Tabel 10: De behoefte naar een Windowsaanpassing met braille 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
 46 82.2 10 17.8 
8 cases missing.  
 
Er zijn 64 respondenten die niet de beschikking hebben over een 
Windows-gestuurde PC met een geschikte aanpassing. Van deze 
respondenten heeft 82.2% een aanpassing met braille nodig. Dit zijn 
46 respondenten. Er zijn acht respondenten die deze vraag niet 
hebben beantwoord. Een reden hiervan kan zijn dat een aantal 
respondenten in plaats van ‘nee’ te antwoorden, de vraag heeft 
overgeslagen. De resultaten uit tabel 10 zijn in tabel 11 uitgesplitst 
per groep. Al deze respondenten hebben problemen hebben met het 
feit dat het webportaal Anderslezen.nl functioneert in een 
Windowsomgeving en toegankelijk is via het Internet. 
 
Tabel 11: De behoefte aan een Windowsaanpassing met braille 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
Groep A 32 82.1 7 17.9 
Groep B 9 - 1 - 
Groep C 3 - 2 - 
Groep D 2 - - - 
8 cases missing. 
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Voor tabel 12 gelden dezelfde condities als bij tabel 10. Namelijk dat 
er 64 respondenten zijn die niet de beschikking hebben over een 
Windows-gestuurde PC met een geschikte aanpassing. Uit de 
gegevens in tabel 12 is af te leiden dat er 14 respondenten waren die 
geen antwoord hebben gegeven.  
 
Tabel 12: De behoefte aan een Windowsaanpassing met spraak 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
 39 78 11 22 
14 cases missing.  
 
De resultaten uit tabel 12 zijn in tabel 13 uitgesplitst per groep.  
 
Tabel 13: De behoefte aan een Windowsaanpassing met spraak 

 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
Groep A 28 82.4 6 17.6 
Groep B 5 - 4 - 
Groep C 4 - 1 - 
Groep D 2 - - - 
 
In tabel 14 staan de resultaten van de 64 respondenten die niet de 
beschikking hebben over een over een Windows-gestuurde PC met 
een geschikte aanpassing. Van deze respondenten hebben 6 
respondenten (14.3%) een aanpassing met vergroting nodig. 22 
respondenten hebben geen antwoord gegeven op deze vraag.  
 
Tabel 14: De behoefte aan een Windowsaanpassing met 

vergroting 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
 6 14.3 36 85.7 
22 cases missing.  
 
De gegevens van tabel 14 zijn uitgesplitst per groep in tabel 15. Uit 
tabel 15 is op te maken dat 6.9% van de respondenten uit groep A 
een aanpassing voor vergroting nodig hebben. Terwijl uit groep A 
82.1% een brailleaanpassing nodig heeft en 82.4% een 
spraakaanpassing.  
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Tabel 15: De behoefte aan een Windowsaanpassing met 
vergroting 

 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
Groep A 2 6.9 27 93.1 
Groep B 3 - 4 - 
Groep C 1 - 3 - 
Groep D - - 2 - 
 
8.5 Omgaan met Windows 
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Grafiek 4 1 case missing 
 
In grafiek 4 is af te lezen dat van de respondenten 69.4% (n=118) 
kan omgaan met Windows of enigszins kan omgaan met Windows. 
Deze groep bestaat uit respondenten die problemen hebben met het 
feit dat het webportaal Anderslezen.nl functioneert in een 
Windowsomgeving en toegankelijk is via het Internet. Er is één 
respondent geweest die deze vraag niet heeft beantwoord. In tabel 
16 zijn ook deze resultaten uitgesplitst per groep. In deze tabel geeft 
“Fq.” de frequentie aan en de afkorting “Engz” staat voor “enigszins”. 
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Tabel 16: Omgaan met Windows 
 Fq. Ja % Ja Fq. Nee % Nee Fq Engz % Engz 
Groep A 4 8.7 30 65.2 12 26.1 
Groep B 2 10.5 11 57.9 6 31.6 
Groep C 21 23.6 11 12.3 57 64.1 
Groep D 9 56.3 - - 7 43.7 
1 case missing 
 
8.5.1 De mogelijkheid tot zelfstudie voor het omgaan Windows 

 
De respondenten (n=134) die te kennen hebben gegeven dat zij niet 
of enigszins kunnen omgaan met het Internet, is gevraagd of de 
mogelijkheid tot zelfstudie met behulp van cursusmateriaal over 
Windows voor hen voldoende is. De resultaten staan in grafiek 5. Er 
is één respondent geweest die deze vraag niet heeft beantwoord. 
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Grafiek 5 1 case missing 
 
De resultaten uit grafiek 4 zijn in tabel 17 uitgesplitst per groep.  
 
Tabel 17: De mogelijkheid tot zelfstudie voor het omgaan met 

Windows 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
Groep A 21 50 21 50 
Groep B 6 35.3 11 64.7 
Groep C 37 55.2 30 44.87 
Groep D 5 - 2 - 
1 case missing 
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8.6 Omgaan met het Internet 
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Grafiek 6 1 case missing 
 
Uit grafiek 6 blijkt dat 90.6%, oftewel 154 respondenten, niet kunnen 
omgaan met het Internet. Er is één respondent geweest die deze 
vraag niet heeft beantwoord. Uiteraard horen deze 170 respondenten 
(uit grafiek 6) tot de groep die problemen hebben met het feit dat het 
webportaal Anderslezen.nl functioneert in een Windowsomgeving en 
toegankelijk is via het Internet. De uitgesplitste resultaten staan in 
tabel 18. 
 
Tabel 18: Omgaan met het Internet 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
Groep A 7 15.2 39 84.8 
Groep B - - 19 - 
Groep C 2 2.2 87 97.8 
Groep D 7 43.7 9 56.3 
Totaal  16  154  
1 case missing 
 
8.6.1 Behoefte aan hulp bij het omgaan met het Internet 

 
Aan de 154 respondenten, die niet konden omgaan met het Internet, 
is gevraagd of de mogelijkheid tot zelfstudie met behulp van 
cursusmateriaal over Internetten, inclusief het versturen van e-mailen 
via Internet, voor hen voldoende is. 75 respondenten geven aan dat 
de mogelijkheid tot zelfstudie met behulp van cursusmateriaal over 
Internetten, inclusief het versturen van e-mailen via Internet, voor hen 
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voldoende is. Bij deze vraag waren er twee respondenten die geen 
antwoord hebben gegeven. 
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Grafiek 7 2 cases missing 
 
De resultaten uit grafiek 7 zijn uitgesplitst per groep in tabel 19. 
 
Tabel 19: Behoefte aan hulp bij het omgaan met het Internet 
 Frequentie Ja % Ja Frequentie Nee % Nee 
Groep A 16 41.1 23 58.9 
Groep B 6 31.6 13 68.4 
Groep C 48 56.5 37 43.5 
Groep D 7 - 2 - 
Totaal  77  75  
2 cases missing  
 
8.7 Omgaan met het webportaal Anderslezen.nl 
 
De mensen die de vraag hebben beantwoord of zij kunnen omgaan 
met het webportaal Anderslezen.nl, behoren allen tot groep D en 
maken daarom gebruik van een Windows-gestuurde PC en 
Windows-aanpassingen en Internet. Groep D bestaat uit 118 
respondenten. Van deze respondenten kunnen er 76 (64.4%) 
omgaan met het webportaal Anderslezen.nl. In grafiek 8 is dit 
grafisch weergegeven.  
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Grafiek 8 
 
8.8 Oorzaak van het niet kunnen omgaan met het webportaal 

Anderslezen.nl 
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Grafiek 9 14 cases missing 
 
De respondenten die bij de vorige vraag (zie grafiek 8 uit hoofdstuk 
9.7 Omgaan met het webportaal Anderslezen.nl) “nee” hebben 
geantwoord, is gevraagd wat de oorzaak is van het feit dat zij niet 
kunnen omgaan met het webportaal. Gevraagd is of zij eerst een 
cursus nodig hebben. Zoals in grafiek 8 te lezen is, bestaat deze 
groep uit 42 mensen. 24 (85.7%) van de 28 respondenten die deze 
vraag beantwoord hebben, geven aan een cursus nodig te 
hebben.(Zie grafiek 9)  
 
Tevens is gevraagd of de respondenten die bij de vraag of zij om 
kunnen gaan met het webportaal (zie grafiek 8 uit hoofdstuk 9.7 
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Omgaan met het webportaal Anderslezen.nl) “nee” hebben 
geantwoord, ook ondersteuning van een helpdesk nodig hebben. 
Zoals in grafiek 10 is af te lezen, geeft 90.9% aan deze 
ondersteuning op prijs te stellen.  
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Grafiek 10 9 cases missing 
 
8.9 Gewenste ondersteuning bij het webportaal Anderslezen.nl 
 
Aan de respondenten die aangeven een cursus nodig te hebben (zie 
hoofdstuk 8.8 Oorzaak van het niet kunnen omgaan met het 
webportaal Anderslezen.nl en grafiek 9) is gevraagd of zij menen met 
behulp van een handleiding om te kunnen gaan met het webportaal. 
Uit grafiek 11 blijkt dat 82.9% (n=29) van deze groep aangeeft een 
handleiding nodig te hebben. Drie respondenten hebben deze vraag 
niet beantwoord. 
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Grafiek 11 3 cases missing 
 
De respondenten die aangegeven hebben geen cursus nodig te 
hebben, is gevraagd of zij dan voldoende denken te hebben aan een 
aanvullende informatiedag over het webportaal. Zes van deze negen 
mensen geven aan een informatiedag te willen.  
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Grafiek 12 
 
8.10 Prijsbeleid webportaal Anderslezen.nl 
 
8.10.1 Attitude betreft de prijs van pakket 1 

 
Aan alle respondenten is gevraagd wat zij vinden van de prijzen van 
de drie pakketten die de FNB aanbiedt op het webportaal 
Anderslezen.nl. Wat betreft de prijs van pakket 1 (van 90 Euro per 
jaar), geeft 73.3% van de totale onderzochte populatie101 aan deze 

                                      
101 Minus 20 cases missing, n=273 
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prijs normaal tot redelijk te vinden. In grafiek 13 zijn de resultaten van 
alle respondenten te lezen, in tabel 20A de resultaten per groep. 
Twintig respondenten hebben geen antwoord gegeven op deze 
vraag.  
 

141

59
73

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Redelijk Normaal Onredelijk
 

Grafiek 13 20 cases missing 
 
In de onderstaande tabellen (20A, 20B en 20C) is de frequentie 
aangegeven met “fq”. En het percentage met “%”. 
 
Tabel 20A: Attitude betreft de prijs van pakket 1 
 Redelijk fq. % Normaal fq. % Onredelijk fq. % 
Groep A 19 43.2 8 18.2 17 38.6 
Groep B 12 60 3 15 5 25 
Groep C 52 56.5 23 25 17 18.5 
Groep D 58 49.6 25 21.5 34 29.9 
20 cases missing 
 
8.10.2 Attitude betreft de prijs van pakket 2 

 
Wat betreft de prijs van pakket 2 (70 Euro per jaar), geeft 66.9% aan 
deze prijs normaal tot redelijk te vinden. In grafiek 14 zijn de 
resultaten van alle respondenten te lezen, in tabel 20B de resultaten 
per groep. Achtentwintig respondenten hebben geen antwoord 
gegeven op deze vraag. 
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Grafiek 14 28 cases missing 
 
Tabel 20B: Attitude betreft de prijs van pakket 2 
 Redelijk fq. % Normaal fq. % Onredelijk fq. % 
Groep A 14 33.3 9 21.4 19 45.2 
Groep B 10 52.6 3 15.8 6 31.6 
Groep C 44 47.8 21 22.8 27 29.4 
Groep D 51 45.5 20 17.9 41 36.6 
28 cases missing 
 
8.10.3 Attitude betreft de prijs van pakket 3 

 
Wat betreft de prijs van pakket 3 (van 50 Euro per jaar), geeft 51.2% 
aan deze onredelijk te vinden. In grafiek 15 zijn de resultaten van alle 
respondenten te lezen, in tabel 20C de resultaten per groep. 
Zevenentwintig respondenten hebben geen antwoord gegeven op 
deze vraag. 
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Grafiek 15 27 cases missing 
 
Tabel 20C: Attitude betreft de prijs van pakket 3 
 Redelijk fq. % Normaal fq. % Onredelijk fq. % 
Groep A 11 25 10 22.7 23 52.3 

Groep B 8 42.1 2 10.5 9 47.4 
Groep C 31 33.7 18 19.6 43 46.7 
Groep D 35 31.5 15 13.5 61 55.0 
27 cases missing 
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Deel 3 Rapport 
Conclusies en aanbevelingen 
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Hoofdstuk 9. Conclusies 
 
De conclusies in dit gehele hoofdstuk zijn getrokken aan de hand van 
deel 1 (de literatuurstudie) en deel 2 (het onderzoek onder de huidige 
ELnetgebruikers) van dit onderzoeksrapport. De conclusies staan in 
hoofdstuk 9.1 en 9.2. Omdat de conclusies die in hoofdstuk 9.2 
staan, getrokken worden aan de hand van de twee belangrijkste 
hoofdstukken in dit onderzoeksrapport, te weten hoofdstuk 5 ‘de 
keten’ en hoofdstuk 8 ‘de resultaten’, verdient hoofdstuk 9.2 
bovenmatige aandacht.  
 
Waar dat nodig is, is door middel van noten aangegeven waar de 
onderbouwing van de conclusies in de desbetreffende delen en 
hoofdstukken te vinden is. 
 
Over de representativiteit van de resultaten van het onderzoek kan 
het volgende worden opgemerkt. Er zijn 293 goed ingevulde 
vragenlijsten binnengekomen. Ruim 1300 personen/instellingen 
hebben op dit moment een ELnet-licentie. De FNB was helaas niet in 
staat om de vraag te beantwoorden102 hoeveel personen/ instellingen 
het ELnet niet meer gebruiken. Op basis van signalen uit de praktijk 
schat de Federatie SB-belang dat er minimaal zo’n 300 slapende 
(niet gebruikte) ELnet accounts. 
 
Bijna de helft van de ELnetgebruikers maakt elke dag contact met het 
ELnet (44,2%), 24,4% maakt wekelijks gebruik van het ELnet en 
9,3% maandelijks.103 De Federatie SB-belang heeft ELnetgebruikers 
gedurende twee weken de gelegenheid gegeven vragenlijsten in te 
vullen en te retourneren. 68,6% van ongeveer 1.000 personen, 
ongeveer 680 personen, zouden kennis kunnen hebben van de 
oproep om de door Federatie SB-belang gestelde vragen te 
beantwoorden en terug te sturen. Uiteindelijk zijn er 293 (43%) van 
de mogelijke 680 mensen ondervraagd. Deze cijfers zijn schattingen, 
maar geven wel een idee van de omvang van de groep 
ELnetgebruikers. Er zijn geen ‘harde’ cijfers over het gebruik van het 
ELnet ten tijde van dit onderzoek. 

                                      
102 Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB (vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 15-04-02. 
103 Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel ELnetgebruikers ten behoeve van Anderslezen.nl 
.April 2001.  
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De onderzoeksvraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt luidt: 
 

“In hoeverre zijn er problemen te verwachten rond de 
migratie van het ELnet naar het webportaal Anderslezen.nl 
en wat zijn die problemen?” 

 
Uit dit rapport blijkt dat ELnetgebruikers problemen hebben met de 
overstap naar Anderslezen.nl op verschillende niveaus, zie: 

9.1.1 Conclusies betreffende de inhoud van het webportaal 
Anderslezen.nl; 
9.1.2 Conclusies betreffende het prijsbeleid van het webportaal 
Anderslezen.nl; 
9.1.3 Conclusies betreffende de sluiting van het ELnet. 

 
9.1 Conclusies betreffende inhoud, prijsbeleid en sluiting 
 
9.1.1 Conclusies over inhoud van het webportaal 

Anderslezen.nl  
 
Over de inhoud van het webportaal is door de FNB goed 
nagedacht.104 De twee onderzoeken105 die in opdracht van de FNB 
zijn gedaan naar het gebruikersprofiel van toekomstige 
webportaalgebruikers, geven hier blijk van.  
 
De FNB heeft telkens in haar berichtgeving gesteld dat vóór 1 april 
2002 het aanbod van het ELnet ook op het webportaal 
Anderslezen.nl operationeel zou zijn.106 Eind maart 2002 zijn er een 
aantal kranten te vinden op het webportaal. Tijdschriften en fora zijn 
nog niet aanwezig.  
 
Er zit vertraging in het uitrollen en in gebruik nemen van het 
webportaal.107 Terwijl het webportaal nog niet eens geheel 
operationeel is, wordt er bij de ELnetgebruikers al wel op 
aangedrongen om over te stappen. 

                                      
104 Zie hoofdstuk 4.4.6 “De ontwikkeling en introductie van het webportaal Anderslezen.nl” 
105 Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel ELnetgebruikers ten behoeve van 
Anderslezen.nl,.April 2001 en Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel niet-ELnetgebruikers ten 
behoeve van Anderslezen.nl, Juli 2001. 
106 Zie hoofdstuk 4.4.6 “De ontwikkeling en introductie van het webportaal Anderslezen.nl” 
107 Zie ook hoofdstuk 4.4.6. “De ontwikkeling en introductie van het webportaal Anderslezen.nl” 
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Ook de informatieverstrekking op het punt van de nog op te leveren 
diensten, is niet altijd even duidelijk. Zo is er geen inzichtelijke 
tijdsplanning wanneer de verschillende delen van het webportaal in 
gebruik zullen worden genomen. De exacte inhoud en werking van 
de verschillende onderdelen van het webportaal is in maart 2002, niet 
duidelijk aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie108. En dus 
al helemaal niet voor de gemiddelde ELnetgebruiker.  
 
De exacte inhoud van het webportaal Anderslezen.nl is in maart 
2002 niet duidelijk voor de gebruikers en de planning waarop de 
verschillende diensten van het webportaal Anderslezen.nl 
operationeel zouden zijn, wordt niet gehaald.  
 
9.1.2 Conclusies over prijsbeleid van het webportaal 

Anderslezen.nl 
 
Het webportaal Anderslezen.nl zal drie pakketten aanbieden.109 
 
Pakket 1 biedt alle mogelijkheden van het webportaal Anderslezen.nl, 
zoals communicatiemogelijkheden, algemene lectuur, muziek- en 
studielectuur en in een speciaal formaat leesbaar gemaakte 
tijdschriften en dagbladen. Pakket 1 kost 90,- Euro per jaar.  
Pakket 2 biedt hetzelfde als pakket drie behalve in speciaal formaat 
leesbaar gemaakte dagbladen. De prijs van dit pakket is 70,- Euro 
per jaar. 
Pakket 3 is het basispakket zonder tijdschriften en dagbladen. Dit 
pakket bestaat uit communicatiemogelijkheden en algemene 
lectuur110. De collectie bladmuziek en studie- en vaklectuur horen ook 
thuis in dit pakket. Klanten die ingeschreven staan voor dit pakket 
kunnen algemene lectuur ophalen en dit opslaan op de eigen 
computer (downloaden). Voor dit pakket is de gebruiker 50,- Euro per 
jaar kwijt. 
 

                                      
108 Zie de hoofdstukken 4.4.6 en 4.5. Ook zijn er een aantal emails gestuurd aan de FNB die niet 
de benodigde duidelijkheid hebben kunnen verschaffen omtrent de ingebruikname van de 
verschillende delen van het webportaal Anderslezen.nl. 
109 Zie ook hoofdstuk 4.6.1 
110 Zie voor een uitgebreid overzicht van de diensten ‘lectuur’ en de communicatiemogelijkheden 
van het webportaal Anderslezen.nl paragraaf 3.5 ‘wat biedt het webportaal?’ 
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De huidige ELnetgebruikers hebben grote moeite met het betalen 
voor diensten (elektronische lectuur en vooral de 
communicatiefuncties) van het webportaal Anderslezen.nl, omdat het 
ELnet sinds de introductie gratis is geweest. Een substantieel deel 
van de ELnetgebruikers geeft aan met de prijzen van de pakketten 1 
en 2 moeite te hebben. 25% van de ELnetgebruikers vindt de prijs 
van pakket 1 onredelijk en 31,7% meent dat de prijs van pakket 2 
onredelijk is.111  
 
Het webportaal biedt in speciaal formaat leesbaar gemaakte kranten 
en tijdschriften. Wanneer de gegevens uit de grafieken 13, 14 en 
15112 vergeleken worden, valt op dat ELnetgebruikers er aanzienlijk 
minder moeite mee hebben om te betalen voor de pakketten 1 en 2 
dan voor pakket 3113. Dit is te verklaren doordat de pakketten 1 en 2 
een duidelijk product aanbieden, namelijk in speciaal formaat 
leesbaar gemaakte tijdschriften en dagbladen. De onderbouwing van 
de FNB voor het berekenen van kosten (zie hoofdstuk 4.6.2) is 
duidelijk. Uit onderzoek onder de ELnetgebruikers blijkt dat de helft 
(51.2%) van de huidige ELnetgebruikers aangeeft de prijs van pakket 
3 onredelijk te vinden.  
 
Het webportaal Anderslezen.nl is tot 1 juli 2002 gratis uit te proberen. 
De FNB biedt gebruikers daarnaast de mogelijkheid om het 
webportaal één maand gratis op proef te nemen. Slechts een deel 
van de ELnetgebruikers in groep D, 25.9% van de totale groep 
ELnetgebruikers, is op dit moment in staat gebruik te maken van 
deze mogelijkheid. De overige 74.1% van de ELnetgebruikers heeft 
dus niet dezelfde mogelijkheden als de leden van groep D en zullen 
niet in staat worden gesteld om het webportaal langer dan een 
maand gratis uit te proberen. Daarnaast vraagt de FNB na 1 juli 2002 
geld voor een onzeker en onvolledig product.114  
 
Er is veel kritiek op het prijsbeleid van de verschillende 
pakketten, zoals het webportaal Anderslezen.nl die aanbiedt en 
dan met name pakket 3. De periode om gratis proef te draaien 
met pakket 3 is te kort en de extra proeftijd die het webportaal 
                                      
111 Zie de grafiek 13, 14 en 15 in hoofdstuk 8.10.  
112 Zie hoofdstuk 8.10 
113 Zie hoofdstuk 4.6.1. voor de exacte inhoud van de pakketten 1,2, en 3.  
114 Zie hoofdstuk 4.6 
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biedt, komt op een tijdstip dat driekwart van de ELnetgebruikers 
nog helemaal niet in staat is om het webportaal uit te proberen. 
 
9.1.3 Conclusies over de sluiting van het ELnet 

 
De Federatie SB-belang deelt de conclusie van de FNB dat de 
sluiting van het ELnet onvermijdelijk is. Dit omdat:  
 

• Het in stand houden van het ELnetsysteem, naast de 
exploitatie van het webportaal, wat betreft budget en personeel 
een ongewenst hoge belasting voor de FNB als organisatie 
vormt;115  

 
• Er een juridische aspect is dat de sluiting van het ELnet gelast. 

Zo eist het NUV116 (Nederlands Uitgeversverbond) van de FNB 
dat hun bestanden (elektronische kranten, tijdschriften en 
boeken) op een goed beveiligde manier worden verstuurd;  

 
• ELnet onder het besturingssysteem MS-DOS draait en dus 

gebaseerd is op een technologie die langzamerhand verdwijnt. 
Het besturingssysteem MS-DOS zal onder toekomstige 
generaties van Windows geen plaats meer krijgen. Dat 
betekent dat MS-DOS nog wel gebruikt kan worden, maar dat 
er geen nieuwe producten op de markt komen die draaien 
onder MS-DOS. Ondersteuning en expertise vanuit de 
bedrijven en instellingen die producten leveren, nemen dus af.  

 
Hoewel de sluiting van het ELnet op termijn onvermijdelijk is, is 
evenwel de wijze van informatieverstrekking rond deze sluiting  
onvolledig, traag en weinig invoelend. De FNB bericht op een 
dermate resolute manier over de sluiting van het ELnet, waardoor 
moet worden geconcludeerd dat de FNB de problematische situatie 
van haar klanten onderschat.  
 
Uit het feit dat tussen de regels door kenbaar wordt gemaakt dat het 
ELnet alsnog zal gaan sluiten117, valt te verklaren waarom een groot 
                                      
115 Nieuwsbrief het webportaal Anderslezen.nl 8: http://www.ELnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
(december 2001) 
116 Http://www.nuv.nl  
117 Zie hoofdstuk 3.2 “De geschiedenis en sluiting van het ELnet” 
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deel van de ELnetgebruikers in oktober 2001 nog steeds geen 
aanstalten heeft gemaakt om over te gaan naar het webportaal.  
 
De wijze waarop de FNB de sluiting van het ELnet uitvoert en 
communiceert is klantonvriendelijk.  
 
9.2 Onderzoeksresultaten gerelateerd aan de keten  
  
In dit hoofdstuk worden de gegevens uit het onderzoek onder 
ELnetgebruikers gecombineerd (zie voor de resultaten van dit 
onderzoek hoofdstuk 8) met de keten die doorlopen moet worden om 
aan de benodigde apparatuur, kennis en vaardigheden te komen 
voor het gebruik van het webportaal Anderslezen.nl (zie hoofdstuk 5). 
  
Op het moment dat er beslist is dat er overgestapt moest worden 
naar het webportaal Anderslezen.nl, wijzen de resultaten van het 
onderzoek onder ELnetgebruikers uit, dat er wellicht meer problemen 
zijn dan op het eerste gezicht door de FNB werd gedacht. 
 
Uit tabel 6 in hoofdstuk 8.2 blijkt dat 58.3% van de huidige 
ELnetgebruikers problemen heeft met Windows en het Internet. Dit is 
een zeer groot percentage, want al deze mensen kunnen geen 
gebruik maken van het webportaal Anderslezen.nl. Een eerste 
vereiste om te kunnen omgaan met het webportaal Anderslezen.nl, is 
het kunnen gebruiken van het besturingssysteem Windows. Omgaan 
met het Internet voegt daar nog eens een niet te onderschatten 
hindernis aan toe.  
 
FNB biedt een nieuwe dienst aan, maar geeft daarbij niet aan welke 
stappen er op welke manier door gebruikers precies genomen dienen 
te worden voordat zij het webportaal in gebruik kunnen nemen. Daar 
komt bij dat het stappenplan van de FNB uitsluitend gericht is op 
gebruikers, terwijl de gebruikers maar de helft van de problemen rond 
de migratie naar het webportaal voor hun rekening nemen.  
 
In de tabel 1 in hoofdstuk 5.5 is te lezen wat de verschillende 
doorlooptijden per groep zijn. De invulling en verantwoording van de 
doorlooptijden in deze tabel zijn te lezen in hoofdstuk 5.4 en 5.5. Aan 
de hand van tabel 1 zijn twee deeltabellen (tabel 2 en 3 in hoofdstuk 
5.5.2, 5.5.2.1 en 5.5.2.3) afgeleid die trachten de verschillende 
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doorlooptijden voor de verschillende ELnetgebruikers, inzichtelijk te 
maken. Hieronder zullen per gebruikersgroep conclusies worden 
getrokken wat betreft de doorlooptijden van de overgang naar het 
webportaal Anderslezen.nl.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 groepen ELnetgebruikers, 
namelijk: 
A. ELnetgebruikers die werken met een Dos-gestuurde PC en met  
Dos-aanpassingen; 
B. ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC hebben, maar 
nog geen Windows-aanpassingen hebben en nog geen gebruik 
maken van Internet; 
C. ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC en Windows-
aanpassingen hebben, maar nog geen gebruik maken van Internet; 
D. ELnetgebruikers die een Windows-gestuurde PC en Windows-
aanpassingen hebben en gebruik maken van Internet . 
 
Groep A 
Een aanzienlijk aantal ELnetgebruikers uit de groepen A en B dienen 
tabel 3 (zie hoofdstuk 5.5.2.3), de tabel met de minst optimale 
doorlooptijden, te doorlopen. Dit omdat een flink deel van deze twee 
groepen specialistische PC-aanpassingen nodig heeft (bijvoorbeeld 
een brailleleesregel). Dit zijn dure aanpassingen, die derhalve door 
zorgverzekeraars meestal zorgvuldig bekeken worden. Dit resulteert 
erin dat in een groot aantal gevallen stap 4B uit de keten genomen 
dient te worden, deze stap is opgenomen in tabel 3.  
 
Groep B 
Uit tabel 1 in hoofdstuk 5.5.1 blijkt dat groep B (7,1% van de 
ondervraagde ELnetgebruikers) nagenoeg hetzelfde tijdstraject zal 
moeten doorlopen als groep A (17,4% van de ondervraagde 
ELnetgebruikers). De groepen A en B dienen tabel 3, de tabel met de 
minst optimale doorlooptijden, te doorlopen, wat grote vertragingen 
voor deze ELnetgebruikers inhoudt. Dit resulteert erin dat de groepen 
A en B zeer grote problemen zullen ondervinden in de feitelijke 
overstap naar het webportaal. Deze twee groepen, die 24,5% vormen 
van de onderzochte groep ELnetgebruikers, hebben niet te 
onderschatten problemen.  
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Uit tabel 4 in hoofdstuk 5.6 is af te lezen dat de groepen A en B 
minimaal 9 maanden tot meer dan 63 maanden kunnen doen 
over de overstap van het ELnet naar het webportaal. Dit zijn 
doorlooptijden die het ergste doen vermoeden als het ELnet 
daadwerkelijk op 1 juli 2002 geen kranten en tijdschriften meer 
zal leveren en na 1 januari 2003 geheel zal sluiten. Een grote 
groep mensen zal op deze manier verstoken blijven van hun 
dagelijkse kranten en emailmogelijkheden en de mogelijkheid 
om in contact te treden met mede ELnetgebruikers.  
 
Groep C 
Groep C (35,2%) is een relatief grote groep, die al gezorgd heeft 
voor een Windowsgestuurde PC, inclusief de benodigde 
aanpassingen. Echter, voor deze groep is moeilijk te berekenen 
hoeveel tijd er voor nodig is om daadwerkelijk met Anderslezen.nl te 
kunnen werken.  
 

• Ten eerste is het onduidelijk of groep C kan inschatten of zij wel 
of niet extra aanpassingen nodig hebben om óók met Internet 
te kunnen werken.  

 
• Ten tweede is het de vraag hoe zorgverzekeraars omgaan met 

relatief vaak kleine aanpassingen die nog eens extra nodig zijn 
om gebruik te kunnen maken van het Internet.  

 
• Ten derde, is het onduidelijk of, en in welk tempo, 

internetcursussen beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor groep D. 
 

• De vraag die tenslotte opkomt is of de personen binnen groep 
C wel genoeg kennis hebben van Windows en Word. Immers in 
tabel 16 in hoofdstuk 8.5 geeft 76,4% van de personen binnen 
groep C aan, niet of enigszins om te kunnen gaan met 
Windows.  

 
68 (76.4%) personen in groep C dient tabel 3, de tabel met de 
minst optimale doorlooptijden, te doorlopen. Wat tot gevolg 
heeft dat deze mensen in het gunstigste geval minimaal 9,5 tot 
maximaal 35 maanden kwijt zijn aan de overstap naar het 
webportaal (zie tabel 3). De rest van groep C (23.6%) kan binnen 
minimaal 2 maanden tot maximaal 12 maanden gebruik maken 
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van het webportaal. Deze personen zouden dus voor de datum 
van 1 januari 2003, als zijnde de sluitingsdatum van het ELnet, in 
staat kunnen zijn om gebruik te maken van het webportaal.  
 
Groep D 
Groep D, de grootste groep met 118 personen lijkt er het 
rooskleurigst voor te staan. 64.4%118 van groep D geeft aan reeds om 
te kunnen gaan met het webportaal Anderslezen.nl. De personen uit 
deze groep zijn de enige die tabel 2 zonder noemenswaardige 
problemen kunnen doorlopen.  
 
Echter een deel van deze groep heeft nog Internetkennis en 
instructie nodig, de benodigde account en de feitelijke kennis 
voor het gebruik van Anderslezen.nl. Deze groep, die bestaat uit 
42 personen, geeft aan119 nog niet te kunnen omgaan met het 
webportaal. De mogelijkheid bestaat dat het tijdstraject voor 
deze groep van 42 personen heel kort kan zijn, met name als 
men via zelfstudie en buiten de Regionale Centra om, de 
benodigde Internetvaardigheden vergaart. Wanneer men gebruik 
maakt van een Regionaal Centrum kan het tijdstraject ineens wel 
tussen 5 maanden en 22 maanden beslaan, afhankelijk van de 
duur van het intaketraject bij een Regionaal Centrum en de 
beschikbaarheid van Internetcursussen. Ook deze 42 personen 
moeten worden toegevoegd aan de groep ELnetgebruikers die 
niet voor 1 januari 2003 klaar kunnen zijn om het webportaal 
Anderslezen.nl op tijd in gebruik te nemen. 
 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de meeste 
respondenten uit het onderzoek inmiddels wel gezorgd hebben voor 
een Windowsgestuurde PC met de benodigde (basis)aanpassingen 
voor Windows. 75.5% (de groepen C en D) hebben ogenschijnlijk 
weinig aanpassingen dan wel cursussen nodig. Echter aan de hand 
van de gegevens uit de keten en het onderzoek onder de 
ELnetgebruikers blijkt dat, met name voor groep C, het tijdstraject 
nog heel lang kan duren.  
 

                                      
118 Zie grafiek 8 in hoofdstuk 8.7 
119 Zie grafiek 8 in hoofdstuk 8.7  
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De personen uit groep C zorgen er voor, dat samen met de 
groepen A en B, een groep van minimaal 58% van de 
ondervraagde ELnetgebruikers ontstaat, die nog aanzienlijke 
hindernissen moet nemen. Deze groep kan zelfs nog aangevuld 
worden met enkele mensen uit groep D voor wie een goede tot 
optimale beheersing van Anderslezen.nl nog enige tijd kan 
duren. 
 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat voor minimaal 
58% van de onderzochte ELnetgebruikers, in het meest optimale 
geval, het feitelijke gebruik van het webportaal Anderslezen.nl 
10 tot 20 maanden zal duren, maar in het minst optimale geval 
meer dan 3 jaar. Deze mensen zijn volledig afhankelijk van het 
ELnet in hun emailcontact en in het ontvangen van kranten en 
tijdschriften. Zij hebben immers geen alternatief. Met de sluiting 
van het ELnet wordt de ELnetgebruikers dus een belangrijk 
communicatiemiddel ontnomen. Dit rechtvaardigt de conclusie 
dat het ELnet langer open dient te blijven dan de termijn van 1 
januari 2003 die de FNB heeft gesteld.  
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Hoofdstuk 10. Aanbevelingen 
 
De Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang heeft een keten 
opgesteld die inzichtelijk maakt welke stappen doorlopen moet 
worden om een succesvolle overstap te maken van ELnet naar 
Anderslezen.nl.  
De keten maakt duidelijk dat het om veel schakels gaat om aan de 
benodigde apparatuur, kennis en vaardigheden te komen. Het 
doorlopen van de keten is ingewikkeld en tijdrovend. Bovendien zijn 
deze schakels onvoldoende op elkaar afgestemd. 
 
Door het onderzoek onder ELnetgebruikers is bekend hoeveel 
mensen welke stappen in de keten moeten maken en hoeveel tijd dit 
gemiddeld kost. Er is inzichtelijk gemaakt welke problemen zij 
hebben en wat voor problemen dat zijn.  
Voor 58% van alle onderzochte ELnetgebruikers is de doorlooptijd 
van de keten in het meest optimale geval 10-20 maanden, maar in 
het minst optimale geval meer dan 3 jaar.  
In die keten hebben verschillende partijen een verantwoordelijkheid: 
de Ministeries van VWS en OCenW, zorgverzekeraars en hun 
koepels, College voor Zorgverzekeringen, Regionale Centra, 
leveranciers van computeraanpassingen, FNB, ELnetgebruikers en 
namens de gebruikers de Federatie SB-Belang. Voor ieder van deze 
partijen wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd.  
Verder worden er op basis van de literatuurstudie ook op inhoudelijk 
niveau enkele aanbevelingen geformuleerd voor het webportaal 
Anderslezen.nl. 
Onderstaand de aanbevelingen per betrokken organisatie in de 
keten. 
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10.1 FNB 
 
Er blijkt bij de ELnetgebruikers onduidelijkheid te zijn over een aantal 
aspecten van het Webportaal. 
Aanbeveling: communicatie van FNB richting ELnetgebruikers 
moet qua frequentie en klantgerichtheid ten aanzien van de 
volgende onderwerpen verbeterd worden: 

• Het prijsbeleid; 
• De inhoud van de verschillende pakketten; 
• De voorwaarden voor emailgebruik. 

 
De FNB biedt een proefperiode aan gedurende een vastgesteld 
aantal maanden in 2002, waarin gebruikers gratis gebruik kunnen 
maken van de op dat moment operationele diensten op het 
Webportaal. De proefperiode die de FNB nu voorstelt loopt af voordat 
het overgrote deel van de ELnetgebruikers in staat is om van het 
webportaal gebruik te maken. 

• Aanbeveling: voor iedere nieuwe gebruiker van het 
webportaal Anderslezen.nl moet een gratis proefperiode 
worden aangeboden om de diensten van het webportaal uit 
te kunnen proberen, onafhankelijk van het tijdstip waarop 
men zich aanmeldt.  

• Aanbeveling: het aantal aangeboden diensten dat kan 
worden uitgeprobeerd op het Webportaal moet zodanig zijn 
dat gebruikers inzicht kunnen krijgen in de verschillen 
tussen de drie pakketten. Op basis daarvan kunnen 
gebruikers een verantwoorde keuze maken. 

 
Visueel gehandicapten hebben, meer dan goedzienden, als gevolg 
van hun PC-aanpassingen, problemen met software die niet 
voorspelbaar functioneert.  
De diensten die op het webportaal worden aangeboden moeten 
uitgebreid worden getest op betrouwbaarheid en voorspelbaarheid 
vanuit de beleving van de gebruiker. 

• Aanbeveling: totdat diensten op het webportaal 
betrouwbaar en voorspelbaar functioneren, moet deze 
diensten nog worden aangeboden via het huidige ELnet. 
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De FNB is van plan om in januari 2003 ELnet te sluiten. Dit rapport 
toont aan dat een grote groep gebruikers niet in staat zal zijn om voor 
die tijd de overstap naar Anderslezen.nl te maken. Een groot deel 
van deze groep is afhankelijk in het gebruik van digitale 
communicatie van ELnet. 

• Aanbeveling: ELnet moet minimaal 20 maanden tot 3 jaar, 
gerekend vanaf april 2002, open blijven om de 
ELnetgebruikers in staat te stellen de keten te doorlopen 
zodat zij daadwerkelijk met Anderslezen.nl kunnen (leren) 
werken.  

 
10.2 ELnetgebruikers en de Federatie SB-Belang 
 
Op basis van het verdwijnen van de DOS-periode moeten de 
ELnetgebruikers er van worden doordrongen dat zij, indien zij 
overstappen naar het Webportaal, deze stap moeten maken.  

• Aanbeveling: ELnetgebruikers moeten zich goed (laten) 
informeren en een stappenplan voor zichzelf opzetten 
zodat zij zonder onnodig oponthoud de overstap naar het 
Webportaal kunnen maken. 

• Aanbeveling: de Federatie SB-Belang heeft de taak om de 
ELnetgebruikers te informeren over de noodzaak van de 
overstap en dat deze stap op korte termijn ingezet moet 
worden, gezien de lengte van de keten. 

 
Er moet voorkomen worden dat ELnetgebruikers en de toekomstige 
gebruikers van het webportaal te veel, te weinig of te dure computers 
en/of aanpassingen aanschaffen of cursussen volgen. 

• Aanbeveling: er moet, om gebruik te kunnen maken van 
het Webportaal, goede en onafhankelijke informatie en 
advies voorhanden zijn, zodat gebruikers een 
verantwoorde keuze kunnen maken bij het aanschaffen 
en/of inkopen van (computer)hulpmiddelen en cursussen.  

 
Op dit moment is die informatie niet voorhanden of wordt niet 
aangeboden door belanghebbende partijen. 

• Aanbeveling: de Federatie Slechtzienden- en 
Blindenbelang moet in staat worden gesteld om de 

 111



gewenste informatie te (laten) maken op basis waarvan 
gebruikers deze verantwoorde keuze kunnen maken. 

 
10.3 Regionale Centra 
 
In korte tijd zal een relatief grote groep visueel gehandicapten zich 
melden bij de Regionale Centra voor onder meer advies over PC-
aanpassingen en/of het volgen van cursussen.  

• Aanbeveling: de Regionale Centra dienen alles in het werk 
te stellen om het traject dat cliënten moeten doorlopen, te 
flexibiliseren en te versnellen. 

• Aanbeveling: de Regionale Centra dienen hun capaciteit 
voor computeradvisering en PC-cursussen snel uit te 
breiden en de inhoud hiervan af te stemmen op de vraag. 

 
10.4 Zorgverzekeraars 
 
In korte tijd zal een relatief grote groep visueel gehandicapten een 
aanvraag indienen bij de zorgverzekeraars voor nieuwe 
computeraanpassingen (hard- en software). De zorgverzekeraars zijn 
verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het 
hulpmiddelenbeleid en hebben daarbij tevens een regierol. 

• Aanbeveling: de zorgverzekeraars dienen het traject van 
aanvraag tot verstrekking zo kort en efficiënt mogelijk te 
maken, zodat onnodig tijdverlies wordt voorkomen. 

• Aanbeveling: de zorgverzekeraars moeten hun regierol 
meer inhoud geven door meer invloed uit te oefenen op de 
schakels in de keten van aanvraag tot daadwerkelijk 
kunnen werken met PC-aanpassingen. 

• Aanbeveling: zorgverzekeraars moeten onder andere geen 
onnodig adviestraject opleggen, maximale doorlooptijden 
vaststellen voor de diverse schakels in de keten, en de 
samenhang en voortgang van de keten voor hun 
verzekerde bewaken. 

• Aanbeveling: klachtenprocedures en bezwaar- en 
beroepsprocedures dienen verbeterd en versneld te 
worden. 

 

 112



Snelle en adequate verstrekking van computeraanpassingen, 
inclusief de benodigde installatie, instructie en service(contracten) is 
vanaf 1 januari 2002 mogelijk als gevolg van de sinds die datum van 
kracht zijnde aangepaste Regeling Hulpmiddelen 2002. 

• Aanbeveling: zorgverzekeraars dienen de aangepaste 
regeling uit te voeren, zodat hun verzekerden 
daadwerkelijk kunnen rekenen op (te allen tijde) adequaat 
functionerende PC-aanpassingen en alle bijbehorende 
zaken. 

• Aanbeveling: zorgverzekeraars moeten hun verzekerden 
meer inspraak en keuzevrijheid geven bij het kiezen en 
verkrijgen van computeraanpassingen en door wie en waar 
de cursussen worden gegeven. 

 
10.5 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 
Het Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de inhoud van onder 
andere het hulpmiddelenbeleid. Onder leiding van het Ministerie vindt 
momenteel een herinrichting van het zorg- en verzekeringsstelsel 
plaats. Momenteel vindt een omslag plaats naar meer vraagsturing 
en maatwerk, ook in het hulpmiddelenbeleid. 
De herinrichting van het zorg- en verzekeringstelsel zal het doorlopen 
van de keten voor de ELnetgebruikers gunstig beïnvloeden. 

• Aanbeveling: het Ministerie van VWS moet er voor zorgen 
dat zorgverzekeraars de gemaakte afspraken, onder andere 
in het kader van de aangepaste regeling hulpmiddelen 
2002 en de deregulering, ook daadwerkelijk uitvoeren. 

• Aanbeveling: het Ministerie moet zorgdragen voor een 
snelle en landelijke invoering van een PGB 
(persoonsgebonden budget) voor computeraanpassingen, 
om zo een stevige impuls te geven aan een beter 
hulpmiddelenbeleid op dit punt. 

 
In het kader van de Modernisering AWBZ (Algemene Wet Bijzonder 
Ziektekosten) worden vanaf 2003 de mogelijkheden voor het inkopen 
van de gewenste AWBZ-zorg verruimd.  

• Aanbeveling: het Ministerie van VWS moet de voorwaarden 
scheppen dat visueel gehandicapte PC-gebruikers vanaf 
2003 meer mogelijkheden en keuze hebben voor het 
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inkopen van de benodigde ondersteuning en hulp om met 
computers te leren werken, via een persoonsgebonden 
budget ofwel een persoonvolgendbudget. 

 
10.6 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
 
Het Ministerie van OCenW financiert de faciliteit blindenbibliotheken 
en derhalve ook innovaties zoals het webportaal.  

• Aanbeveling: het Ministerie van OCenW dient er voor te 
zorgen dat de diensten voor alle gebruikers van de faciliteit 
blindenbibliotheken, zoals deze nu door ELnet worden 
aangeboden, toegankelijk blijven via de digitale weg. 

 
10.7 Alle betrokken partijen in de keten 
 
Uit dit rapport blijkt dat het van het grootste belang is dat alle partijen 
(Ministeries van VWS en OCenW, zorgverzekeraars en hun koepels, 
College voor Zorgverzekeringen, Regionale Centra, leveranciers van 
computeraanpassingen, FNB en namens de gebruikers de Federatie 
SB-Belang) die betrokken zijn bij de overgang van ELnet naar het 
webportaal, dienen te worden ingelicht over de grote urgentie van 
een voorspoedige migratie en daaraan actief mee te werken. 

• Aanbeveling: alle betrokken partijen dienen een tijdelijk 
samenwerkingsverband aan te gaan om een 
gestructureerde en gecoördineerde overstap mogelijk te 
maken, zonder onnodig oponthoud. 

• Aanbeveling: in dit samenwerkingsverband worden 
afspraken gemaakt over alle van belang zijnde aspecten. 

• Aanbeveling: de Regionale Centra, FNB, de Federatie 
Slechtzienden- en Blindenbelang en eventuele andere 
relevante partijen maken afspraken over het opzetten en 
uitvoeren van cursussen op het gebied van Word, 
Windows, e-mail en Internet, die nodig zijn om gebruik te 
kunnen maken van het Webportaal. Het project Visueel 
Gehandicapten Massaal Digitaal biedt hier mogelijkheden 
toe. 

• Aanbevelingen: de Federatie SB-belang als 
koepelorganisatie voor mensen met een visuele handicap 
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in Nederland, moet dit samenwerkingsverband gaan 
coördineren. 

• Aanbevelingen: de Ministeries van VWS en OCenW dienen 
er voor te zorgen dat de Federatie SB-belang deze taak kan 
uitvoeren. 
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Bronvermelding 
 
Voor het gebruik van de foto op de voorkant van dit 
onderzoeksrapport is toestemming verleend. De bron is 
www.drempelsweg.nl. Bij deze bedanken wij de redactie van 
Drempels Weg voor hun toestemming.  
 
Papieren bronnen 

- Brief over prijsbeleid aanvullende versie van de FNB d.d.1-2-
2002 (bericht van de FNB aan ELnetgebruikers). 

- Jaarverslag FNB 2000. 
- Kortschrift 14 maart 2002. Kadernieuwsbrief van de Federatie 

SB-belang. 
- Meerjarenbeleid Federatie SB-belang 2001-2004. 
- Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel ELnetgebruikers ten 

behoeve van Anderslezen.nl .April 2001.  
- Oosting, M. Onderzoek gebruikersprofiel niet-ELnetgerbuikers 

ten behoeve van Anderslezen.nl. Juli 2001. 
- Samenvatting projectprogramma VGMD d.d. 06-02-2002. 

Programma van de Federatie SB-belang.  
- Stappenplan voor deelname Anderslezen.nl. Verschenen op 

het ELnet verspreid door de FNB, december 2001. 
- Vergaderstuk Platform Studie- en Vaklectuur van gebruikers, 

intermediairs, producenten en uitgevers. Vergadering 27-2-
2002. Vergaderstuk van de Federatie SB-belang.  

 
Internetbronnen 
 

- Http://ww.anderslezen.nl 
- Http://ww.drempelsweg.nl 
- Http://www.drempelsweg.nl/overdrempelsweg/overtoegankelijk

heid/waarom.php3 
- Http://www.drempelsweg.nl/overdrempelsweg/overtoegankelijk

heid/voorwie.php3 
- Http://ww.elnet.nl/nl/ 
- Http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief_1_3.asp 
- Http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief_2_4.asp 
- Http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief3.asp 
- Http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief4.asp 
- Http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief5.asp 

 117

http://www.drempelsweg.nl/
http://ww.anderslezen.nl/
http://ww.drempelsweg.nl/
http://www.drempelsweg.nl/overdrempelsweg/overtoegankelijkheid/waarom.php3
http://www.drempelsweg.nl/overdrempelsweg/overtoegankelijkheid/waarom.php3
http://www.drempelsweg.nl/overdrempelsweg/overtoegankelijkheid/voorwie.php3
http://www.drempelsweg.nl/overdrempelsweg/overtoegankelijkheid/voorwie.php3
http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief_1_3.asp
http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief_2_4.asp
http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief3.asp
http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief4.asp
http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief5.asp


- Http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief6.asp 
- Http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief7.asp 
- Http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief8.asp 
- Http://www.elnet.nl/nl/nieuwsbrief9.asp  
- Http://www.elnet.nl/nl/gereed.asp  
- Http://www.elnet.nl/nl/ProjectPlan/default.asp 
- Http://www.emerce.nl/archives/nieuws/Industrie/12233.HTML 
- Http://ww.fnb.nl  
- Http://www.fnbb.nl/sub_organisatie/taken.html 
- Http://www.fnbb.nl/sub_organisatie/samenwerking_nationaal.ht

mlHttp://www.fnbb.nl/sub_producten/electronischediensten.html 
- Http://ww.hicom.net/~oedipus 
- Http://www.netmagazine.nl/providers/  
- Http://ww.nfb.org 
- Http://www.nuv.nl  
- Http://www.sbbelang.nl/advies%20en%20informatie/advies_info

rmatie.html 
- Http://www.sb-belang.nl/beleidsterreinen/ict.html 
- Http://www.trendbox.nl/eye/news/index.html 
- Http://www.webwereld.nl/nieuws/6851.phtml 
- Http://www.webwereld.nl/nieuws/9427.phtml  
- Http://www.xml.com/pub/a/98/10/guide1.html#AEN58  
- Http://www.ziezo.org/index1.html 

 
Gesproken/e-mail bronnen  
 

- Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB 
(vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 21-02-02 

- Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB 
(vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 04-03-02 

- Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB 
(vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 05-03-02 

- Antwoord n.a.v. vragen aan vraagbaak FNB 
(vraagbaak@fnbb.nl). Ontvangen 15-04-02 
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Terminologie en afkortingen 
 
Anderslezen.nl Een (nieuwe) toegang tot het Internet voor 

mensen met een leesbeperking. Dit 
webportaal is te bereiken via 
www.anderslezen.nl en heeft, in tegenstelling 
tot het ELnet, een MS-Windows interface. 
Deze site is een initiatief van de Anderslezen 
Bibliotheken. De inhoud van deze site bestaat 
uit lectuur in aangepaste vorm. Daarnaast 
worden er in de toekomst ook faciliteiten 
aangeboden om te communiceren in 
bijvoorbeeld discussiefora, clubs en 
nieuwsgroepen.  

BOVVG  Branche Overleg Visueel en Verstandelijk 
Gehandicapten. 

CBB  Christelijke Bibliotheek voor Blinden en 
Slechtzienden (Ermelo). 

ELnet  Communicatieplatform voor visueel 
gehandicapten gekenmerkt door een (text-
only) MS-Dos interface.  

Federatie SB-belang Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang.  
De Federatie SB-belang is gevestigd in 
Utrecht.  

FNB FNB: lectuur en informatie voor mensen met 
een leeshandicap. Voorheen bekend als de 
“Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken” 
(Grave en Amsterdam). 

ICT    Informatie- en Communicatie- Technologie. 
LSB Stichting Bibliotheek ‘Le Sage ten Broek’, 

Lectuur en Informatie in Aangepaste Vorm, 
Nijmegen. 

MS-DOS Een op tekst gebaseerd besturingssysteem 
voor PC’s. 

NLBB Vereniging Nederlandse Luister- en 
Braillebibliotheek, Den Haag. 

NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en 
Slechtzienden. 

OCenW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. 
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RC Regionaal Centrum. 
VGMD Visueel Gehandicapten Massaal Digitaal. Een 

project van de Federatie SB-belang om tot een 
stelsel van permanente voorzieningen 
(infrastructuur) te komen om blinden en 
slechtzienden blijvend in staat te stellen 
optimaal deel te nemen aan de digitale 
samenleving. 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 

Webportaal Zie: Anderslezen.nl.  
WVG Wet voorzieningen gehandicapten. 
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Reacties uit de doelgroep 
 
Om een idee te geven hoe ingrijpend de overgang naar het 
webportaal kan zijn voor sommige ELnetgebruikers is hieronder een 
bloemlezing opgenomen met daarin de persoonlijke verhalen van 
ELnetgebruikers. Deze anekdotes, tips en hartenkreten zijn gehaald 
uit de ingevulde vragenlijsten uit het onderzoek onder 
ELnetgebruikers. Uit privacyoverwegingen zijn de namen van de 
auteurs verwijderd. 
 
 
"Mijn schoonvader is nu 85 jaar en is pas op zijn 80ste vrij snel bijna 
blind geworden. Het valt op die leeftijd niet mee om nog makkelijk 
aan te passen aan zo'n ernstige handicap. Mijn schoonvader maakt 
veel gebruik van ELnet voornamelijk om te e-mailen. 
 
Zou het mogelijk zijn om mensen zoals mijn schoonvader een of 
enkele maanden gratis gebruik te laten maken van het webportaal? 
Liefst naast ELnet, zodat een bewuste keuze gemaakt kan worden. 
Nieuwe onbekende dingen, worden nu misschien niet eens bekeken 
omdat de prijs daarvoor toch wel wat hoog lijkt. 
Ik zou het jammer vinden als de wereld voor mensen zoals mijn 
schoonvader weer wat kleiner wordt door het opheffen van ELnet".  
 
 
"Dankzij de systemen EP, Visuel en ELnet zijn tal van blinden en 
slechtzienden behoorlijk geëmancipeerd geraakt op het gebied van 
informatievoorziening ten opzichte van anderen. Daarbij hebben de 
forums ook hun nut bewezen. Weliswaar is het webportaal ook 
voorzien van forums, maar aan een emailadres als pietje@hetnet.nl 
kan ik niet aflezen van wie het is en waar hij of zij vandaan komt. Het 
min of meer "vertrouwde" karakter gaat dus verloren en je kunt ook 
niet meer zien dan wie je in je eigen regio kunt benaderen voor acties 
i.v.m. deeltaxi, rateltikkers of wat dan ook. 
 
Het webportaal is een nieuwe drempel op het gebied van het 
aangepast lezen. Zorgverzekeraars worden geacht een ieder te 
voorzien van geschikte apparatuur en omdat de bieb zelf richting 
ministerie van onderwijs geen stelling durft in te nemen, schuift de 
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bieb haar zorglast die ze nu nog draagt af op hen die blij zijn met hun 
oude vertrouwde apparatuur. Voor de leveranciers van apparatuur is 
deze eigenaardige politiek wel een 
goede zaak en in Nieuwegein zullen ze dan ook wel geglunderd 
hebben, maar wat verbetert er nu met dat webportaal feitelijk qua 
informatievoorziening? Of is het niet om de informatievoorziening te 
doen maar om de technische vooruitgang?" 
 
 
Opmerking: "Ik heb abonnementen op de 'papieren' versies van de  
NRC en een aantal tijdschriften. Ik vind het onredelijk daar extra voor 
te moeten betalen om ze op mijn PC te kunnen lezen!"  
 
 
"Over de prijzen wil ik het volgende zeggen: 
De kioskfunctie was zowel in de Elektronische Postbus als in ELnet 
gratis toegankelijk. Er zijn Internetproviders die gratis zijn. 
Om een gewone kiosk binnen te gaan hoef ik toch ook niets te 
betalen? De beste oplossing zou m.i. zijn om voor abonnementen of 
losse nummers een bepaald bedrag te vragen." 
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