


Toegankelijke evenementen voor 
personen met een handicap 

een voorstelling door Intro vzw 



Verloop 

• Toelichting Intro vzw 

• Toegankelijkheid in de praktijk 

• Tips over ‘hoe omgaan met mensen met een 
handicap’ 



Intro vzw - korte voorstelling  

• Intro = expertisecentrum voor 

toegankelijke evenementen 

• Intro maakt evenementen toegankelijk:  

• Festivals 

• Sportmanifestaties 

• Indoorevenementen 

• Voorstellingen in cultuurcentra 

• Beurzen 

• … 



Waarom? 

 

 

 

 

 

 

Gelijke Kansen voor 4,5% van de bevolking 
(cijfers 2001). 

 



 



 



 



 





Intro vzw - korte voorstelling   

• Intro is er voor 

• mensen met een motorische handicap (niet 

enkel rolstoelgebruikers) 

• blinden en slechtzienden 

• doven en slechthorenden 

• mensen met een verstandelijke beperking 

• mensen met autisme 

 

• ook voor mensen met een tijdelijke beperking 



Intro vzw - korte voorstelling   

• Intro is er voor 

• Organisatoren: sensibiliseren en 

ondersteunen bij hun 

toegankelijkheidsinspanningen 

 

• Voor iedereen: samenleving sensbiliseren, 

beleidsmakers activeren, vrijwilligers 

engageren… 



Intro vzw - korte voorstelling   

Inclusie als rode draad 

= ijveren voor oplossingen bij praktische problemen 

= gelijke kansen voor mensen met een handicap 

 Een bevoorrecht statuut creëren 

Inclusief waar mogelijk, exclusief indien nodig. 
 

Alle bezoekers hebben baat bij een toegankelijke 

omgeving 
 

Universal Design: toegankelijkheid voor iedereen. 



 



 



Intro vzw - korte voorstelling  

• Intro realiseert inclusieve projecten 

• Blindentribune 

• Zon, zee ... zorgeloos (toegankelijk strand) 

• Inside (toegankelijk voetbal) 

• Ticketing aangepast aan ticketkopers met een 
handicap 

• Label voor toegankelijke evenementen 

• … 





 



 



Intro vzw - korte voorstelling  

• Diensten voorafgaand aan het evenement: 

• Algemene toegankelijkheidstips 

• Toegankelijkheidsadvies op maat 

• Opvolging en ondersteuning communicatie 
organisator 

• Bekendmaking van de toegankelijkheid door Intro 

• Opvolging vragen voorafgaand aan het 
evenement 

 



Intro vzw - korte voorstelling  

• Diensten tijdens het evenement: 

• Ondersteuning en advies bij opbouw 
toegankelijkheidsfaciliteiten. 

• Doorlichting toegankelijkheid 

• Coördinatie toegankelijkheidsinspanningen 

• Intro-vrijwilligers: onthaal, ondersteuning 
(assistentie), opvolging van de faciliteiten... 

 



Intro vzw - korte voorstelling  

• Diensten na het evenement: 

• Uitgebreide schriftelijke evaluatie 

• Mondelinge toelichting van de evaluatie 

 



 



 



Intro vzw - korte voorstelling  

• Intro levert gespecialiseerde dienstverlening: 

• Audiobeschrijving 

• Blindentribune 

• Beeldenfluisteraars 

• Tolken Vlaamse Gebarentaal 

 



Intro vzw - korte voorstelling  

• Intro levert materialen: 

• Ringleiding voor mensen met een hoorapparaat 

• CM-1 apparaten 

• Voelstoelen 

• Oprijplaten 

• Zendsysteem en ontvangers voor 
audiobeschrijving 

• Reserve- en herstelmaterialen rolstoelen en 
krukken 

• Pictogrammen 

 







Vrijwilligerswerking 



 



De praktijk  

• Basisvoorwaarden toegankelijkheid (label) 

• Verspreid info over de toegankelijkheid en voorzie 
een contactpunt vooraf en tijdens het evenement 

• Zorg voor voorbehouden parking 

• Alle publiekslocaties zijn bereikbaar, zoniet: 
duidelijk opnemen in communicatie 

• Zichtbaarheid is gegarandeerd 

• Toegankelijk sanitair 

• Assistentiehonden 

 

 



De praktijk  

• Basisvoorwaarden logisch toepassen 

• Durf als organisator professioneel advies in te 
winnen 

• Let op de keten van toegankelijkhieid 

• Toegankelijheid van informatie, van 
infrastructuur en toegankelijke 
dienstverlening, 3 pijlers van toegankelijkheid 

 

 



Hoe omgaan met handicap? 

• Ontvang en behandel de bezoeker met een 

beperking zoals mensen zonder handicap. 

• Informeer de bezoeker met een beperking/de 

gebruiker over de toegankelijkheid. 

• Bied assistentie waar nodig en gewenst. 

• Hou toezicht op het correct gebruik van de 

faciliteiten. 

• Staar mensen met een handicap niet aan. 

 

 



Hoe omgaan met handicap? 

• Spreek de persoon met een handicap altijd 

rechtstreeks aan, niet zijn/haar begeleider. 

• Spreek normaal en ondubbelzinnig 

• Vraag altijd hoe je best assistentie of 

ondersteuning kan verlenen. 

• Begrijp je iets niet, vraag verduidelijking 

• Gebruik je gezond verstand (bv. indien iemand 2 

begeleiders zou vragen mee te nemen). 

 



Hoe omgaan met handicap? 

• Spreek mensen op ooghoogte aan 

• Praat duidelijk en eenvoudig ≠ kinderachtig 

• Check of boodschap begrepen is 

• Communiceer met doven via schrift (indien men 

het met spreken niet begrijpt) of universele 

gebaren. 

• Blijf van de hulphond af en nooit bij baasje 

weghalen 

• Bij blinden: zeg wat je doet, bijvoorbeeld als je 

weg gaat of een hand wil geven.  

 

 

 



De praktijk  

• Film (na afloop) 

 



Meer info?  
www.intro-events.be 



Contact 

Intro 
www.intro-events.be 
info@intro-events.be 
 
Noorderlaan 4    Schoolstraat 40   
1731 Zellik    3500 Hasselt   
02 465 67 00    011 28 57 43   
 
Ardooisesteenweg 73   A. Goemaerelei 66 
8800 Roeselare    2018 Antwerpen 
051 24 22 06    03 216 29 90 
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