
Toegankelijkheid
en

Dagrecreatie



•Bereikbaar
•Toegankelijk
•Bruikbaar
•Uitgankelijk

Ik zie mezelf niet als een 
gehandicapte, ik zie 
mezelf als een persoon 
met een handicap.

Ontoegankelijke
toegankelijkheidsinformatie
Informatie is vaak onvindbaar, 
verouderd, onnauwkeurig of 
onvoldoende.

Toegankelijkheid heeft niet
alleen betrekking op de 
fysieke omgeving

‘de lift is toegankelijk’, 
maar hoIe breed is hij?

Op Google Maps kijk ik ook altijd 
naar ‘street view’, dan kan ik zien of 
de drempel aan de voorkant hoog is 
of niet en of de ingang vindbaar is.

veel mensen met een 
beperking moeten 
rondkomen van een 
uitkering.

Ik wil niet altijd met een groepsuitje 
mee, simpelweg omdat ik een dagje uit 
wil met vrienden, familie of partner, in 
een ‘normale’ omgeving.

Niet ieder aangepast toilet 
is goed toegankelijk!





WANDELEN EN
ER OP UIT
IS NIET VOOR IEDEREEN !

https://naturij.nl/info-park/veel-gestelde-vragen/


Bereikbaarheid



Borden en 
wegwijzers



Bereikbaar voor iedereen??



Drents Friese Wold



De waarde van ervaringsdeskundigheid !



https://youtu.be/x0i-yIwkRTY


1. Analyseren

2. Keuzes maken

3. Toepassen

4. Informeren

5. Ontvangst

6. Nabespreken

NB Een check van ervaringsdeskundigen bij het proces verdient aanbeveling

Stappenplan om je project toegankelijk te maken.
Een handig ezelsbruggetje hierbij is ‘AKTION



(20)18 Lessons learned

2. Dit is iets wat we 

samendoen: valide & 

andersvalide.

6. Zelf een beperking 

ervaren is voor mensen 

zonder beperking een snelle 

en vaak onvergetelijke 

leerschool.

9. Wees alert op 

combinatie mogelijkheden, 

een oplossing die 

meerdere doelen dient.

4. Dit gaat iedereen aan in 

alle fases van organiseren en 

niet één iemand die ervoor 

aangesteld is.

8. Wees alert op systemen 

(EU Gehandicapten 

parkeerkaart bijv) die al 

bestaan.

3. Inclusie gaat over 

zelfstandigheid en 

gelijkwaardigheid niet over 

een speciale behandeling. 

‘We hebben geen zorg nodig, 

alleen een beetje hulp’.

7. Realiseer je dat de 

diversiteit binnen bepaalde 

groepen van mensen met 

een beperking veel groter 

is dan mensen buiten die 

groep vaak denken.

5. ‘Words matter but keep on 

talking.’

1. Dit is een transitie: anders 

denken en doen door alle 

betrokkenen.



(20)18 Lessons learned

15. Ja zeker, dit kost tijd en 

geld.

11. Realiseer je dat 

andersvaliden met 

anderen komen

10. Zoek voor mensen met 

verschillende beperkingen de 

beste plek, dat is niet altijd 

dezelfde plek. ‘Ranja met een 

koekje hoekje’

14. Een klachtenmeldpunt 

en constructieve 

samenwerking daarmee is 

belangrijk

17. Heb aandacht voor prijs 

van kaartjes en 

begeleiderskaartjes en neem 

de diverse doelgroepen in 

acht.

13. Iedereen vindt het 

prettig dat je dit goed 

regelt.

12. Maak niet alleen 

toegankelijk maar ga een 

relatie aan met gebruikers

18. Beginnen is niet moeilijk 

maar om werkelijke 

gelijkwaardige 

toegankelijkheid te realiseren 

hebben we nog veel 

avonturen aan te gaan en 

werk te verzetten.

16. Voor kosten van fysieke 

aanpassingen is een 

matchings fonds een effectief 

instrument.



Ga zelf aan de slag

➢ https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/iedereen-doet-mee

➢ www.natuurzonderdrempels.nl

➢ Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid | (keurmerktoegankelijkheid.nl)

➢ https://www.mkbtoegankelijk.nl/

➢ https://www.mkbtoegankelijk.nl/gastvrijheid/tips-voor-evenementen/

➢ https://www.accessibility.nl/

➢ https://samenspeelnetwerk.nl/

➢ https://coalitievoorinclusie.nl/vn-ambassadeurs/informatie-vn-ambassadeurs/

Alvast veel succes, 
je zult er iedereen een grote dienst mee bewijzen!

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/iedereen-doet-mee
http://www.natuurzonderdrempels.nl/
https://keurmerktoegankelijkheid.nl/
https://www.mkbtoegankelijk.nl/
https://www.mkbtoegankelijk.nl/gastvrijheid/tips-voor-evenementen/
https://www.accessibility.nl/
https://samenspeelnetwerk.nl/
https://coalitievoorinclusie.nl/vn-ambassadeurs/informatie-vn-ambassadeurs/

