
toegankelijke

evenementen

Evenementsfiche

 □ Personen met een beperking moeten als volwaardige burgers worden aangesproken.

 □ Er is een duidelijk aangegeven info-plaats waar o.a. personen met een beperking 

met hun vragen terecht kunnen.

 □ Zorg ervoor dat alle bezoekers alle locaties op je evenement kunnen bereiken. Is het 

niet mogelijk? Informeer de bezoekers hier dan over. 

 □ Er zijn duidelijke wegwijzers (met pictogrammen) naar podium, drank- en eetgele-

genheden, toiletten en kassa.

 □ Voorzie aangepast sanitair .

 □ Begeleiders van personen met een beperking kunnen aan een verminderd tarief of 

gratis deelnemen.

 □ Assistentiehonden worden toegelaten. Je kan wel vragen dat ze goed herkenbaar 

moeten zijn (vb. met jasje, beugel of speciale riem). 

 □ Er worden toegankelijke en aangepaste  parkeerplaatsen voorzien en/of 

voorbehouden .

 □ Informeer je bezoekers over je inspanningen om de toegankelijkheid te verbeteren. 

Doe dit met duidelijke en vlot te vinden informatie. Vóór je evenement voorzie je een 

telefoonnummer of mailadres van een verantwoordelijke waar men terecht kan met 

vragen. 

algemene tips  □ Informatie die afgeroepen wordt, wordt ook in tekstvorm aangeboden.

 □ Er is voldoende licht voorzien aan de kassa en in de eet- en drankgelegenheid.

 □ Er kunnen voelstoelen* worden voorzien .

 □ Een ringleiding* kan voorzien worden in het gebouw.

 □ *1  Hierop worden kussens voorzien die meevibreren met het geluid .

 □ *2 Slechthorenden met een hoortoestel kunnen met een ringleiding het geluid 

van televisie, radio of het geluid in bijvoorbeeld een concertzaal of kerkgebouw 

beluisteren zonder storend omgevingsgeluid. Een luisteraar met een hoortoestel 

of cochleair implantaat kan gebruikmaken van de ringleiding door het toestel op de 

T-stand te zetten.

dove en slechthorende personen

 □ Informatie is in een voldoende groot en geschikt lettertype opgemaakt, bijvoorbeeld: Arial. 

 □ Er is voldoende licht voorzien aan de kassa en in de eet- en drankgelegenheid. 

 □ Er wordt rechtlijnig gewerkt bij het inrichten van de locatie, hierdoor kan men zich beter 

oriënteren.

 □ Audiobeschrijving kan voorzien worden

 □ Er is onderaan of bovenaan de trap , af/opstap of helling een waarschuwing onder de vorm 

van een verschil in materiaal.

blinde en slechtziende personen



 □ Informatie is in een eenvoudige en duidelijke taal opgesteld. 

 □ Alle plaatsen zijn goed aangeduid, door o.a. te werken met herkenbare pictogrammen.

 □ Er zijn plaatsen/momenten waar(op) “minder prikkels” worden voorzien

mentale beperking

 □ Minder mobiele bezoekers kunnen met de wagen tot bij de ingang gebracht worden. 

 □ Bij gebruik van een weide als evenemententerrein zijn de paden en de ondergrond van de 

binnenruimte verhard en slipvrij. 

 □ De breedte van toegangs- en doorgangswegen is minimaal 90 cm, bij voorkeur 150 cm. 

 □ Er is bij zitplaatsen voldoende vrije ruimte voorzien voor rolstoelen (90 cm x 120 cm). 

 □ De deuren hebben een lage weerstand en zijn voldoende ruim om met een rolstoel te kun-

nen manoeuvreren. Indien onvoldoende vrije ruimte of een deur met een te hoge weerstand 

wordt er assistentie voorzien door de organisatie. 

 □ Hoogteverschillen (+2 cm) worden overbrugd met een hellend vlak van maximaal 6,25% hel-

lingsgraad. Indien grotere hellingsgraad wordt er assistentie voorzien. 

 □ De kassa en de bar zijn niet te hoog, de ideale hoogte is: 70 – 90 cm. 

 □ Er zijn afgebakende doorgangen van 120 cm breed in de eet- en drankgelegenheid. 

 □ Er is een rolstoeltoegankelijk toilet.

 □ Er is een alternatief voor trappen voorzien (hellend vlak, lift, vlakke ingang,...) 

motorische beperking

 □ Hoe maak je je evenement toegankelijk

 □  Registreer je gratis op Itools en beschik over alle informatie die je nodig hebt om je evene-

ment toegankelijk te maken.  

te bekijken

Evenementsfiche

https://www.eventplanner.be/tv/256_hoe-maak-je-je-evenement-toegankelijk-voor-mensen-met-een-handicap.html 
https://www.itools.events/

