
Verspreid de info over je inspanningen voor toegankelijkheid via je (toegankelijke?) website
en zo veel mogelijk andere eigen kanalen.
Voorzie een contactpunt waar personen met een handicap terecht kunnen. Vooraf per
telefoon en per mail, en ter plaatse tijdens het evenement, met duidelijke signalisatie en
geïnformeerde stewards.

Informatie

Een assistentiehond (herkenbaar aan: jasje, beugel, harnas) geeft zijn baasje meer
zelfstandigheid, daarom mag deze getrainde hond overal binnen. Is je omgeving zo
opgebouwd dat de hond zijn werk kan doen?

Assistentiehonden

Is er toegankelijk sanitair voor personen met een handicap dicht genoeg bij de activiteit?

Sanitair

Kunnen rolstoelgebruikers, personen met een kleine gestalte, slechtzienden alles zien?
Ook als de rest van het publiek gaat staan? Ondertitels bij beelden?

Zichtbaarheid

Is het evenement of de studio met het openbaar vervoer bereikbaar?
Zijn er voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap dicht bij de ingang?

Bereikbaarheid

Zijn alle publiekslocaties van het evenement voor alle bezoekers bereikbaar?
Zo niet, communiceer dat dan duidelijk, vooraf én ter plaatse.

Locatie

Toegankelijkheid: publieksevenementen en studio
Checklist



02 741 5678

Diversiteit

Meer info

Soms is de aard van het event nu eenmaal zo, dat bepaalde doelgroepen onvoldoende toegang
of beleving kan worden gegarandeerd. Kan het echt niet, communiceer daar dan eerlijk over op de
website en aan de infobalie om teleurstellingen te voorkomen. 

Wat als het onmogelijk is?

Laat je dan ondersteunen door Inter, expertisecentrum in toegankelijkheid en universal design.
Zij kunnen je evenement vooraf screenen, bijstaan in de communicatie, ze regelen vrijwillige
begeleiders en zorgen ter plaatse voor advies en bijsturing. Achteraf evalueren en rapporteren ze.
Vanzelfsprekend vragen ze daar een vergoeding voor.    www.inter.vlaanderen 

Wanneer je een locatie voor je evenement kiest, check dan vooraf op   www.toevla.be 
of de locatie is gescreend en welke voorzieningen al dan niet aanwezig zijn.

Wil je het helemaal en integraal toegankelijk?

Audiodescriptie, mogelijkheid tot aanraken, braillebrochure, ondertiteling, VGT (Vlaamse gebarentaal),
ringleiding, voelstoelen, een aangepaste gidsbeurt voor personen met een mentale beperking.

Speciale ondersteuningsnoden

Is die toegankelijk voor blinden en slechtzienden? Vermeld informatie over toegankelijkheid,
een telefoonnummer en e-mailadres voor rechtstreeks contact.

Website

Toegang tot de ruimten, trappen, doorgang breed genoeg, loopplanken op de weide...
Automatische deuren, foyer/buffet/drankgelegenheid ook op maat van rolstoelgebruikers en
mensen van kleine gestalte

Voorzieningen

Lage toonkasten, aangename akoestiek, duidelijke kleurcontrasten,
voor iedereen leesbare lettertypes, braille-aanduiding...

Inrichting

Heb je ook gedacht aan?

Bij de VRT is iedereen welkom en ons publiek wordt steeds mondiger, dat merken we aan de vragen en
klachten die ons bereiken. Toegankelijkheid biedt personen met een handicap meer zelfstandigheid om
volwaardig deel te nemen aan fandagen, tentoonstellingen, concerten,…

Waarom hebben we daar aandacht voor?


