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Wie zijn wij?



Inter?

• Het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid.

• We streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve 
samenleving, zodat iedereen, op een gelijkwaardige wijze, 
volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven.

• Zoveel mogelijk ontwerpen voor iedereen, maar specifieke 
aanpassingen voor bepaalde groepen waar nodig. 



De eventwerking: toegankelijke evenementen

• Hoe? 

• Advies geven aan organisatoren.

• Diensten voor bezoekers met een handicap, in opdracht van organisatoren.

• Vrijwilligers vormen, opvolgen en ondersteunen.

• Expertise en projecten.

• Waar?

• Professioneel en amateurtheater en opera

• Concerten en festivals

• Optochten



Tips en advies



Basisvoorwaarden – Inter.events-label

• Zorg voor duidelijke en vlot bereikbare informatie over de toegankelijkheid.

• Voorzie een voorbehouden parking dichtbij de ingang.

• Zorg ervoor dat alle publiekslocaties bereikbaar zijn voor alle bezoekers. Als 
dat niet mogelijk is, dan informeer je de bezoekers hierover.

• Garandeer een goede zichtbaarheid. 

• Zorg voor toegankelijk sanitair.

• Laat assistentiehonden toe die herkenbaar zijn (jasje, beugel of speciale 
riem).

Zorg voor een logische implementatie van de faciliteiten. 



Toegankelijke informatie en communicatie

• Informatie over de toegankelijkheid

• Infopunt voor personen met een beperking (voorafgaand en 
tijdens het event)

• Toegankelijk taalgebruik en vorm

• Specifieke aanpassingen voor doven, slechthorenden, blinden en 
slechtzienden 



Toegankelijke infrastructuur

• Bereikbaarheid

• Parking

• Ingang en kassa’s

• Toegankelijke circulatie

• Zichtbaarheid

• Sanitair 

• Catering

Een keten is zo sterk als 
haar zwakste schakel



Bereikbaarheid

• Met auto, openbaar vervoer, te voet, fiets, …?

• Duidelijk over communiceren!

• Veilige oversteekplaatsen

• Assistentie dichtstbijzijnde halte mogelijk?



Ingang en kassa’s

• Vrije doorgangsbreedte van min. 90 cm 

• Alternatieve, toegankelijke ingang bij grote drukte

• Zware deur, draaideur of draaihek is niet bruikbaar

• Verlaagde, onderrijdbare balie: 80 cm hoog

• Duidelijke informatie en signalisatie (prijsaanduidingen, …)

• Goede verlichting



Toegankelijke circulatie

• Toegangspaden voldoende breed (min. 1m50)

• Hoogteverschillen max. 2 cm. 

• Doorgangshoogte min 2m10

• Geen hangende of staande obstakels

• Gidslijn/contrastrijke ruimtes



Zichtbaarheid

• Aangepaste plaatsen nodig? Voor mensen met beperkte 
mobiliteit, klein gestalte, blinden en slechtzienden, 
gebruikers TVG, …

• Voorbehouden zone = ‘stoelvrije’ en bereikbare plaatsen 
voor rolstoelgebruikers

• Goede implementatie



Sanitair

• Voorzie voldoende toegankelijk sanitair
oVoldoende verlichting

oKleurcontrast tussen verschillende elementen

oVoldoende ruim en vrijhouden

oVrije draaicirkel van 1m50 mogelijk 

oDeur draait naar buiten open, beugels zijn voorzien, 
onderrijdbare wastafel, …



Catering

• Verplaatsbare stoelen

• Bij receptietafels: ook gewone tafels en stoelen voorzien

• Toog: dubbele toog of met verlaagd gedeelte (1m10)

• Duidelijke, voldoende grote prijslijst 

• Bestek & rietjes 



Toegankelijke dienstverlening

• Voorzie mensen die voor bezoekers met een handicap 
• voor een goed onthaal zorgen, 

• ondersteuning kunnen bieden en

• toezien op een correct gebruik van de faciliteiten.

• Zorg dat alle medewerkers informatie kunnen geven over de 
toegankelijke voorzieningen.



Specifieke 
aanpassingen
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https://earcatch.nl/uitleg/
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Voor mensen met een hoorapparaat

• Ringleiding: voor een groep

• CM1-apparaten: individueel

 Enkel met versterkt geluid

• Balieringleiding



Aandachtspunten
BETREK DE DOELGROEP

• Bij voorbereiding (afstemmen programma, faciliteiten, werkwijze)

• In communicatie (groter draagvlak, gericht communiceren, extra 
kanalen)

TICKETVERKOOP

• Aangepaste plaatsen nodig?

• Werken met inschrijvingen of aparte ticketverkoop?



Ondersteuning
Inter.events



Ondersteuning aan organisatoren

• Toegankelijkheidsadvies
• Advies bij communicatie
• Bekendmaking van de toegankelijkheid via eigen kanalen
• Overleg met doelgroep over inspanningen 
• Opvolging vragen bezoekers en ondersteuning bij ticketverkoop
• Advies bij opbouw toegankelijkheidsfaciliteiten
• Doorlichting toegankelijkheid
• Coördinatie toegankelijkheid tijdens evenement
• Inzetten Inter-vrijwilligers
• Uitgebreide evaluatie op basis van handige checklist



Vragen?

Daisy Driesen
Stafmedewerker Inter.events

Daisy.driesen@inter.vlaanderen
events@inter.vlaanderen
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