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Toegankelijkheid is veel meer dan 
enkel het wegwerken van fysieke  
obstakels. Deze gids is niet bedoeld 
als gedetailleerde oplijsting van 
alles wat moet gebeuren rond 
toegankelijkheid per type evenement.

Wel laten we u kennismaken met een 
reeks basiselementen die u op weg  
helpen om uw evenement ook voor 
blinden en slechtzienden open te stellen. 
Zou u het niet fijn vinden dat de deuren 
van uw evenement openstaan voor 
iedereen? Wij helpen u met deze gids. 
Wat u op voorhand weet en incalculeert, 
zal u achteraf tijd en moeite besparen. 
Bovendien kunt u de toegankelijkheid 
al heel wat vergroten zonder hoge 
meerkosten.

Deze praktische gids biedt u een leidraad om uw evenement 
toegankelijk(er) te maken voor blinde en slechtziende  
bezoekers. Want evenementen zijn er voor iedereen.

Deze gids helpt u:

  nadenken over toegankelijkheid bij 
het plannen van uw evenement en 
begrijpen wat u kunt doen om uw 
evenement zo toegankelijk mogelijk te 
maken voor mensen met een visuele 
handicap.

  elementen herkennen die het voor 
blinde en slechtziende bezoekers 
moeilijk of zelfs onmogelijk maken om 
uw evenement bij te wonen.

  informatie of advies vinden die u 
nodig hebt bij het toegankelijk maken 
van uw evenement.
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Deze gids gebruikt de term “evenement” voor een 
gebeurtenis waarbij muziek, kunst, cultuur, sport, religie, 
wetenschap of een combinatie van deze centraal staat.

Een evenement is in de meeste gevallen publiek toegankelijk, 
al hebben bedrijven vaak een evenement met een besloten 
karakter. Een evenement kan groot of klein zijn en terugkerend 
of eenmalig zijn.

Voorbeelden van evenementen: circus, theater, concert, 
festival, opendeurdag, filmfestival, (ambachten)markt, beurs, 
voordracht, lezing, conferentie, sportevenement, musical,  
stoet en processie.

wat begrijpen we onder de term 
“evenement”?
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Deze gids wil een handige leidraad zijn voor al wie 
betrokken is bij het organiseren van allerlei soorten 
evenementen, wat de inhoud, omvang of locatie ook 
mag zijn. Hij richt zich zowel tot professionele als niet-
professionele organisatoren.

voor wie is deze gids bestemd?
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1.
algemeen
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  Bedenk dat evenementen die overdag doorgaan, 
minder complex zijn voor personen met een visuele 
handicap. Het aanbod aan openbaar vervoer is tijdens 
de avonduren veel beperkter en bovendien verplaatsen 
slechtzienden zich moeilijker in het donker. 

  Formuleer duidelijk voor welke doelgroep het evenement 
op de eerste plaats bedoeld is (leeftijdscategorie, 
kinderen…).

   Bij de keuze van het evenement of deelevenement dat 
u toegankelijk wilt maken voor mensen met een visuele 
handicap: kies voor de vorm die zich het best leent voor 
toegankelijkheid. Kies bijvoorbeeld eerder concert dan 
ballet, eerder auditieve dan visuele evenementen.
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   Publiceer uw evenement via zoveel 
mogelijk verschillende mediakanalen. 
Maar denk er aan dat voor personen 
met een visuele handicap het gespro-
ken of geschreven woord, en niet het 
beeld, drager is van de boodschap. 

   Via digitale weg. Online bekendmaken 
kan via sociale netwerksites en via uw 
eigen website, maar zorg voor een  
toegankelijke versie. Wij verwijzen  
hiervoor naar Anysurfer, het Belgische 
kwaliteitslabel voor toegankelijke web-
sites. Info vindt u op www.anysurfer.be. 

    Via tijdschriften en fora van en voor 
personen met een visuele handicap. 
Een overzicht van deze tijdschriften 
en fora kunt u terugvinden op www.
sbpv.be. Geef de informatie ruim voor 
de datum van het evenement door, 
want heel wat tijdschriften verschijnen 
slechts twee- of driemaandelijks.  

   Via contact met verenigingen van 
en voor blinden en slechtzienden 
(of eraan gelinkt). Zij kunnen het 
evenement op een eigen activiteit 
aankondigen of opnemen in hun 
digitale nieuwsbrieven of agenda’s.

   Via radio en toegankelijke tv-spots. 
Ook hier weer: het gesproken of  
geschreven woord is voor mensen 
met een visuele beperking belangrijker 
dan het beeld.

   Bekijk of de deelnemers op het tijdstip 
van het evenement met het openbaar 
vervoer ter plaatse en terug naar huis 
kunnen geraken.

   Geef informatie over lokaal 
transport: nummers van bus of tram 
en hun exacte stopplaats, zowel 
aan het NMBS-station als aan de 
halte het dichtst bij de plaats van 
het evenement. Ook het vermelden 
van de wandelafstand tussen de 
stopplaats en de ingang van het 
evenement is nuttige informatie. 

   Voorzie een wegbeschrijving. Heel 
wat blinde en slechtziende personen 
memoriseren die op voorhand en 
raken zo vlotter ter plaatse.

    Overweeg het organiseren van 
carpooling zodat blinde en slechtziende 
bezoekers met andere deelnemers heen 
en/of terug kunnen rijden.

   Overweeg vervoer (bv. binnen 
een straal van 30 km) voor wie 
met het openbaar vervoer niet ter 
plaatse en/of terug kan geraken. 
Dit kan bijvoorbeeld georganiseerd 
worden in samenwerking met een 
vrijwilligersvereniging.

2.
bekendmaking

3.
bereikbaarheid

   Via cd-rom. U kunt overwegen om uw 
(jaar)programma in Daisy-formaat  
(Digital Accessible Information 
System is een gesproken versie op 
cd-rom) te laten omzetten. Zo kunnen 
blinden en slechtzienden dit thuis  
beluisteren en rustig hun keuze  
maken uit het aanbod.

   Via posters of flyers. Blinde mensen 
hebben daar weinig boodschap 
aan, tenzij u ervoor zorgt dat de 
persoon die ze uitdeelt de inhoud 
ervan toelicht, (bv. bij het flyeren 
voor andere concerten bij de uitgang 
van concerthallen). Drukwerk dat 
duidelijk en met voldoende contrast 
is geprint, is echter wel leesbaar voor 
slechtziende personen. Gebruik om 
dezelfde reden een groot, schreefloos 
lettertype met voldoende contrast 
tussen tekst en achtergrond. 

    Via mond aan mond reclame. 
Mensen met een visuele handicap 
willen u daar graag bij helpen door 
elkaar aan te spreken, maar breng 
hen (vroeg)tijdig op de hoogte van uw 
toegankelijk evenement. 

   Leg telefoonnummers van lokale 
taxibedrijven ter beschikking aan  
de balie of vermeld ze op uw website. 

    Als er meer dan één toegang tot het 
evenement is, geef dan duidelijk de 
verschillende ingangen aan. Is er 
een aparte ingang voor personen met 
een handicap voorzien, communiceer 
dit bij de bekendmaking en ter 
plaatse. 

   Zorg overal voor duidelijke 
aanwijzingen (o.a. groot lettertype 
of grote logo’s, contrasterende 
kleuren, matte (niet weerkaatsende) 
achtergrond) aan de ingangen, 
liften, toiletten, cafetaria en andere 
faciliteiten. Schenk hier vooral 
aandacht aan op evenementen die 
eenmalig plaatsvinden, want de kans 
is groot dat daar geen aanwijzingen 
voorzien zijn. 

   Zorg ervoor dat de ruimte waardoor 
men zich dient te verplaatsen vrij is 
van alle obstakels, zowel ter hoogte 
van de voeten als tot ver genoeg 
boven het hoofd en naast het lichaam 
(bv. losliggende kabels, te laag 
hangende hangborden, uitstekende 
wegwijzers, breed reikende planten).
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   Zorg ervoor dat er op één of andere 
manier ondersteuning is voor 
zelfstandige plaatselijke mobiliteit 
en oriëntatie door middel van 
geleidelijnen en/of geluidsbakens 
en/of voelplannen, assistentie door 
personen, tactiele markeringen  
(bv. verifieer of trappen duidelijk zijn 
aangeduid door een contrasterende 
kleur op de neus van de trap of 
noppen voor de eerste en na de 
laatste trede).

   Ga na of er in de buurt van het 
evenement een plasplaats is voor 
de blindengeleidehonden (wat gras, 
zand- of kiezelstrook is voldoende). 
Zo ja, communiceer dit, samen met 
de plaats waar deze gelegen is. Als 
er water kan voorzien worden voor de 
geleidehonden, is het ook fijn dat hun 
baasjes daarvan op de hoogte zijn.

    Online. Kijk na of het reservatie-
formulier op uw website 
toegankelijk is (cfr. AnySurfer).

   Via e-mail. Dit kan aan de hand van 
een toegankelijk reservatieformulier 
dat kan gedownload worden. Zorg 
ervoor dat men dit formulier makkelijk 
op uw website kan terugvinden. 
Of vermeld een e-mailadres en 
geef aan welke informatie er moet 
doorgestuurd worden om een geldige 
reservatie te maken.

   Via de telefoon. Voor veel blinde 
en slechtziende personen is 
dit de gemakkelijkste manier 
om te reserveren. Bovendien is 
het laagdrempelig (indien geen 
0900-nummers).

   Aan de balie. Zorg ervoor dat de 
balie vlot bereikbaar, makkelijk te 
vinden en goed verlicht is.

4.
reservatie en registratie

   Voorzie op de reservatieformulieren 
een optie waar specifieke informatie 
kan aangestipt worden: komt iemand 
alleen of met een begeleider, brengt 
iemand zijn blindengeleidehond 
mee, wil iemand een beroep doen 
op begeleiding ter plaatse. Op 
die manier is het personeel tijdig 
geïnformeerd en kan dit in de 
planning worden opgenomen.

   Zorg ervoor dat de inschrijving 
bevestigd wordt op een manier dat 
de blinde of slechtziende persoon 
zeker is van zijn inschrijving of 
toegangsbewijs.

   Houd er bij het toewijzen van een 
plaats rekening mee dat voor blinde 
en slechtziende bezoekers een plaats 
met vooral een goede akoestiek 
belangrijk is. Geleidehondgebruikers 
willen graag voldoende ligruimte 
voor de hond, zoals op een 
hoekplaats grenzend aan de midden– 
of zijgang. 

3.
bereikbaarheid
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    Maak duidelijke afspraken over de 
plaats waar het onthaal gebeurt, 
bijvoorbeeld in de inkomhal van het 
station ter hoogte van de loketten, aan 
de onthaalbalie van de concertzaal.

   Geef exacte informatie over de 
ingang en waar die gelegen is. Zorg 
ervoor dat de inkomplaats duidelijk 
herkenbaar en goed verlicht is.

   Hang op een opvallende plaats bij de 
ingang een goed herkenbare affiche 
met grote letters en contrasterende 
kleuren als indicatie voor slechtziende 
bezoekers (bv. zwart, schreefloos en 
voldoende groot lettertype, op een 
lichtgele of witte achtergrond).

5.
onthaal

   Voorzie in voldoende begeleiding 
voor, tijdens en na het evenement. 
Zo kan een blinde of slechtziende 
bezoeker die geen persoonlijke 
begeleider heeft, ook de toiletten 
opzoeken, een drankje nuttigen 
tijdens de pauze, een jas achterlaten 
en ophalen aan de vestiaire. Houd er 
ook rekening mee dat de geleidehond 
op alle locaties binnen het evenement 
(ook het restaurant) zijn functie als 
mobiliteitshulpmiddel kan vervullen.
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     Een gesproken inleiding over het 
evenement en de auteur of componist 
geeft zeker een meerwaarde. 
Vraag ook aan de persoon die het 
evenement inleidt, zichzelf even kort 
voor te stellen. Bij een concert is 
informatie over de samenstelling en 
de opstelling van het orkest, het koor 
of de groep een meerwaarde.

   Voor sommige evenementen, zoals 
voor toneelvoorstellingen, kan het 
voor personen met een visuele 
handicap relevant zijn dat zij het 
decor kunnen verkennen voor de 
voorstelling begint.

    U kunt uw evenement verrijken met 
audiodescriptie. Dit is een vertelstem 
(via een koptelefoon) die tussen de 
dialogen en relevante geluiden door, 
omschrijft wat er non-verbaal gebeurt. 
Vooral voor toneelvoorstellingen is 
dit meer dan een aanrader. Maar 
mensen met een visuele handicap 
waarderen evenzeer sportwedstrijden 
of processies met audiodescriptie.

    Vermijd hinderlijke akoestiek 
zoals te luide achtergrondmuziek 
of een massa aan geluidsprikkels 
tegelijkertijd. Blinde en slechtziende 

6.
tijdens het evenement

mensen vinden het vermoeiend en 
verwarrend als ze auditieve informatie 
op voor- en achtergrond moeilijk 
kunnen onderscheiden.

   Ook een blinde of slechtziende 
wil graag de inhoud van het 
programmaboekje of andere 
gedrukte informatie lezen. U kunt hem 
die, op aanvraag bij de reservatie, op 
voorhand digitaal doorsturen in een 
toegankelijke vorm (cfr. AnySurfer). 
Een andere optie is, eveneens 
op aanvraag bij de reservatie, 
de informatie te laten omzetten 
naar braille of ze uit te printen in 
grootletterdruk (bv. Arial 20) en te 
overhandigen bij het onthaal. Voor 
adressen van brailleomzetcentra kunt 
u terecht op www.sbpv.be.

   Een vermindering op de 
toegangsprijs voor bezoekers en/of 
hun begeleiders (cfr. seniorentarief) is  
heel welkom. 

   Biedt u iets te eten aan, maak dit dan 
ook “toegankelijk” door te opteren 
voor min of meer hapklare porties. 
Dit voorkomt gênant geknoei en  
vlekken op kledij. 



   Maak een telefoonnummer 
bekend bekend waarop blinde en 
slechtziende personen u kunnen 
contacteren. Zo weten ze dat ze altijd 
iemand kunnen bereiken.

   Doe het nodige zodat het onthaal-
personeel, begeleiders en het 
barpersoneel weten hoe zij op een 
prettige manier omgaan met blinde 
en slechtziende bezoekers en hun 
geleidehonden. Voor deze bezoekers 
is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij 
duidelijk omschreven informatie 
krijgen.

7.
prettig contact

   Vertel personen met een visuele 
handicap precies waar ze kunnen 
gaan zitten en denk eraan dat zij 
plaatsnummers niet kunnen lezen, 
vertel waar de trappen beginnen en 
of deze naar beneden of naar boven 
leiden, waar precies hun drankje 
op de bar staat,… Meer informatie 
vindt u in folders met omgangstips, 
vorming kan via een korte 
opleiding. Adressen voor folders  
en vorming kunt u vinden op  
www.sbpv.be.

   Een positieve houding van het  
personeel maakt het verschil van  
de hele ervaring.
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veel succes!

“ Wanneer een blinde of slechtziende 
persoon je na afloop van het concert 
weet te vertellen dat het zo’n deugd 
doet om ontvangen te worden als een 
gast, en niet het gevoel te hebben om 
een last te zijn voor de organisatie, is 
dat de kroon op het werk.”

Gent Festival van Vlaanderen
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met dank aan:

Blinde en slechtziende deskundigen
Gent Festival van Vlaanderen www.gentfestival.be
De Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Licht en Liefde vzw www.vebes.be

Deze brochure werd opgemaakt met Steun van de Vlaamse Overheid.

contact

   Deze brochure is op aanvraag  
ook verkrijgbaar in grootletterdruk,  
in braille, in gesproken vorm (Daisy)  
en in digitale vorm.

Gelieve bij overname van tekst uit  
deze brochure de bron te vermelden.
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