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De Week van het 
Universal Design

7 tot 14 oktober 2016

Toegankelijke 
publieksactiviteiten
organiseren in uw 
gemeente
Bart Parmentier – Coördinator Inter

Naar een toegankelijke gemeente – 10 oktober 2016
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Bezoekers met 
een beperking

“Er zijn niet veel personen met een handicap 
en die komen ook niet naar events!”

?
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Maatschappelijke evolutie
• Aantal bezoekers met handicap stijgt (jaarlijks 5 tot 10%)

• Niet enkel rolstoelgebruikers

• Grotere diversiteit aan aanpassingen
• Ringleiding

• Audiodescriptie 

• Tolken

• …

• Grote diversiteit toegankelijke evenementen

• Redelijke aanpassing (anti-discriminatiewet)

Toegankelijke 
evenementen
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Hoeveel B’s staan er in toegankelijkheid?

6

De B’s van toegankelijkheid
• Bereikbaar

Zorg voor een bereikbaar event,

• Betreedbaar

met een goede toegankelijkheid,

• Bruikbaar

waar bezoekers volwaardig kunnen aan deelnemen,

• Betaalbaar

zonder meerkost voor de bezoeker met beperking

• Begrijpelijk

en waarover duidelijk wordt gecommuniceerd,

• Betrouwbaar 

met als gevolg dat je een band opbouwt met je publiek (community).
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De B’s van toegankelijkheid
• Begrijpelijk

• Toegankelijke en duidelijke communicatie (vorm en taal)
• Informatie over toegankelijkheid
• Toegankelijkheid en ticketverkoop
• Infopunt

• Bereikbaar
• Eigen vervoer (voorbehouden parking + kiss and ride)
• Toegankelijk openbaar vervoer

• Betreedbaar
• Ingang en kassa’s
• Toegankelijke circulatie

De B’s van toegankelijkheid
• Bruikbaar

• Zichtbaarheid

• Catering

• Sanitair

• Dienstverlening

• Betaalbaar
• Zonder meerkost

• Betrouwbaar
• Goede dienstverlening schept vertrouwen (assistentie en onthaal)

• Mond-aan-mond-reclame
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De keten van toegankelijkheid

• Een keten is  zo sterk als zijn zwakste schakel

• Zorg voor een goede aaneensluiting van de toegankelijkheid
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Gemeentelijk 
beleid en 
toegankelijke 
evenementen

“Een gemeentebestuur heeft weinig of geen 
invloed op de toegankelijkheid van 

evenementen.”

?
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Welk verschil kan een stad of een gemeente 
maken?

• Besteed aandacht aan de toegankelijkelijkheid van eigen events

• Ondersteuning, subsidies en toegankelijkheidsvoorwaarden

• Het label als instrument

• Aandacht voor toegankelijkheid kan op elke schaal

• Samenwerking met Inter
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Het Inter.events-label
• Het label als hefboom/beleidsinstrument

• Het label als kwaliteitsmeter

• Het label als communicatie-middel

• Duidelijke communicatie over toegankelijkheid

• Voorbehouden parking

• Alle locaties toegankelijk

• Toeganklijk sanitair

• Assistentiehonden

Diensten van 
Inter.events
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“Wat je zelf doet, doe je beter!”

“Wat je samen doet, doe je beter!”

Dienstverlening Inter.events
• Ondersteuning organisatoren (advies, realisatie…)

• Dienstverlening: Inter-vrijwilligers
• Onthaal
• Assistentie
• Opvolging faciliteiten

• Gespecialiseerde dienstverlening
• Audiobeschrijving
• Blindentribune
• Ringleiding
• Voelstoelen
• Tolken VGT
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Dienstverlening Inter.events

• Opvolging toegankelijkheids-reglement en screening

• Het label

• Maak aandacht voor toegankelijke evenementen onderdeel van een 
convenant met Inter.
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Contact
Bart Parmentier
Coördinator Inter.events

Ardooisesteenweg 73 – 8800 Roeselare
T. +32 474 97 80 48

www.inter.events
bart.parmentier@inter.vlaanderen


