
Onze interactiecoaches helpen je graag!
Hoe stel je mensen écht centraal? En hoe richt je je communicatie en dienst-
verlening in vanuit de leefwereld en behoeften van mensen? Misschien weet 
je niet hoe je moet beginnen. Of ben je al begonnen, maar weet je even niet 
hoe je verder moet. De interactiecoaches kunnen je verder helpen. Zij laten 
zien hoe je de leefwereld van mensen naar binnen kunt halen. En hoe je  
problemen oplost in het contact dat mensen met jouw organisatie hebben. 

Coaching voor en  
door de overheid 

Interactiecoaches werken, net als jij, 
als ambtenaar bij een gemeente, pro-
vincie, ministerie, uitvoeringsorgani-
satie of waterschap. Het zijn ervaren 
adviseurs die allemaal hun eigen spe-
cifieke kennis en ervaring meebren-
gen – denk aan communicatie, 
dienstverlening, onderzoek of online. 
Maar het allerbelangrijkste is dat ze in 
hun manier van denken én in hun 
aanpak altijd mensen centraal stellen. 

Wat kan een interactie-
coach voor je doen?

Interactiecoaches brengen een frisse 
blik. Ze helpen je op een nieuwe 
manier te kijken naar een bestaand 
vraagstuk. En ze gaan, samen met jou 
en je organisatie, op zoek naar knel-
punten die je niet eerder waren opge-
vallen. Elke coach is tenminste 24 uur 
beschikbaar voor jouw projectteam. 
In overleg kunnen die uren in een 
korte periode van een paar weken 
worden besteed, maar ook verdeeld 
over een langere periode. De inzet 
van een interactiecoach is kosteloos.
 

Meer weten of interesse om zelf als  
interactiecoach aan de slag te gaan?  
Neem contact op met Marcello Noto,  
Projectmanager Interactiecoaches via  
m.noto@minaz.nl of 06 - 119 040 58

Jesse Leemput Lodewijk van Noort

Marit Groeneveld Patrick Rancuret Renate Beckers
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Overzicht


Uit de controle blijkt dat het document mogelijk niet volledig toegankelijk is.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 1




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Mislukt		Juiste insluiting via nesting
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