
 
 

Check je evenement op toegankelijkheid 

 

Is je evenement voor iedereen toegankelijk? Toegankelijk wil zeggen dat alle mensen een bezoek 
kunnen brengen, of beter nog, kunnen deelnemen aan de activiteiten. Dit is niet voor iedereen 
even vanzelfsprekend.  

Met een rolstoel kan je bijvoorbeeld geen trap op. Als je activiteit in een gebouw op een verdieping 
plaatsvindt, dan zit je met een toegankelijkheidsprobleem.  

Geef je een festival op een groot plein? Kan iedereen dit terrein bereiken, en heb je aan aangepaste 
toiletten gedacht?  

Richt jouw evenement zich op jonge gezinnen? Bieden jullie dan gehoorbescherming aan en is er 
een kinderhoek, waar bijvoorbeeld jonge ouders hun baby kunnen verschonen?  

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende onderdelen waarmee je rekening moet 
houden als je een evenement organiseert. Ga hiermee aan de slag, zodat iedereen van jouw 
evenement kan genieten en zich welkom voelt. 

1. Locatie  
 

§ Is de locatie bereikbaar voor iedereen? Zo niet, communiceer dit duidelijk. Zijn er 
alternatieve wegen die wel toegankelijk zijn, maak dit zichtbaar zodat iedereen toch op 
jouw locatie geraakt. 
 

§ Voorzie parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. 
 

§ Stoppen er trams, bussen, taxi’s, of de trein in de buurt van jouw evenement? Neem dat 
zeker op in je communicatie. 
 

§ Gebrek aan fietsenstallingen? Vraag ze aan bij de stad via een materiaalaanvraag. Deze is 
gekoppeld aan de evenementenaanvraag.  
 

§ Jouw locatie kan via een evenementaanvraag een stuk toegankelijker worden. Is jouw 
evenement van categorie 1,2 of 3? Dan kan je van onderstaande materialen gebruikmaken: 

- Stoelen 
- Fietsennadars 
- Wateraansluitingen 
- Infoborden 



 
 

   

 
 

2. Zichtbaarheid 

Geef je een evenement met optredens, vraag je dan af of iedereen een goed zicht heeft op de 
artiesten. Voorzie een zone vooraan zodat ook mensen met een klein gestalte, slechtzienden of 
rolstoelgebruikers het meeste uit het evenement kunnen halen.  

Het is ook mogelijk om een klein podium met podiumelementen te maken. Ook dit kan je ontlenen 
via de materiaalaanvraag. Let wel op: de stad leent geen oprijplaten uit.  

3. Sanitair 

Let er niet alleen op dat er toiletten beschikbaar zijn voor alle doelgroepen, kijk ook naar de 
afstand waar de toiletten zich bevinden van het podium. Het is hinderlijk als een rolstoelgebruiker 
van de zone voor het podium helemaal naar achter op het terrein moet gaan voor een 
toiletbezoek.  

4. Assistentiehonden 

Afhankelijk van waar je evenement plaatsvindt, is het verboden om dieren toe te laten. Er is wel 
een uitzondering voor assistentiehonden. Communiceer dit goed met de mensen die de ontvangst 
verzorgen. Zo krijg je geen vervelende situaties waarbij mensen met hun assistentiehond worden 
teruggestuurd. Een assistentiehond is makkelijk te herkennen aan een jasje, beugel of harnas.  

Door het weigeren van de toegang aan personen die vergezeld zijn van een assistentiehond is een 
vorm van indirecte discriminatie en is verboden bij wet. Dit geldt ook voor honden die nog in 
opleiding zijn. 

Het baasje van een assistentiehond heeft, normaal gezien, een bewijs bij zich dat de hond in 
opleiding is, of een brevet heeft.  

5. Informatie 

Het helpt als je in de communicatie opneemt dat er inspanningen zijn geleverd om iedereen te 
bereiken. Vermeld dat je hebt gewerkt rond toegankelijkheid. Laat ook een contactpunt achter 



 
 

zodat mensen je kunnen contacteren voor extra inlichtingen. Zo kan je misschien nog extra 
aanpassingen doen met de input die je dan krijgt. 

Een inlichtingenpunt of een duidelijk aanspreekpunt op jouw evenement is zeker een meerwaarde! 

 

6. Communicatie 

Hebben jullie een mooie affiche gemaakt voor het evenement? Goed zo! Maar is ze voor iedereen 
leesbaar? Een duidelijke affiche met een goed leesbaar lettertype maakt het voor slechtzienden 
makkelijker om kennis te maken met jouw evenement. 

Is jouw website ook aangepast? Naast het vermelden van de informatie over toegankelijkheid, kan 
je ook hier aanpassingen doen die helpen voor slechtzienden.  

Communiceren in eenvoudig Nederlands kan mensen die deze taal minder machtig zijn ook 
overtuigen om deel te nemen. Werk bijvoorbeeld ook met iconen of pictogrammen op het terrein 
om zonder woorden te communiceren. Je vindt zeker goede voorbeelden op het internet.  

7. Inclusie 

Bekijk de mogelijkheden met betrekking tot het bereiken van verschillende doelgroepen, zowel 
in de communicatie vooraf als op je evenement. Voer een democratisch prijzenbeleid met 
betrekking tot de toegangsprijs, maar ook voor het aanbod van eten, drank en activiteiten. 
 
Niet iedereen drinkt alcoholische dranken. Zorg voor voldoende alternatieve drankjes op de 
drankkaart. 
 

         
 

 
8. Programmatie 

Of je een reggaeoptreden, een Breughelfeest of een loopwedstrijd organiseert, dat maakt niet uit. 
Maar hoe diverser de programmatie, hoe meer generaties of bevolkingsgroepen je kan aantrekken. 

 

Nog hulp nodig? 



 
 

Neem contact op met de medewerkers van district Antwerpen. Zij organiseren regelmatig feesten 
en evenementen voor alle inwoners van het district, daardoor hebben ze de nodige ervaring 
opgebouwd. 

§ 03 338 32 64 
§ kristof.vandoninck@antwerpen.be 

 


