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Wie zijn jullie? Plaats het in de chat



Spelregels & verloop 

• Je microfoon staat automatisch af 

• Camera aan is leuk :) 

• Klik op ‘unmute’ om iets te zeggen, wanneer je het 

woord krijgt

• Opname voor verslag / intern gebruik 

• PPT achteraf beschikbaar 



Zoom - tips

• Zet je naam + organisatie goed (‘rename’) 

• Zet ‘speaker view’ aan bij slides

• ‘gallery view’ als er geen slides zijn

• Plaats je vragen in de chat



Programma
• Inleiding toegankelijkheid

• Toegankelijke evenementen - Thomas Desmet (20min)

• vragenrondje: stel je vragen in de chat (10 min)    

• Praktijkvoorbeeld Stad Gent - Bart Vermandere (20 min)

• vragenrondje: stel je vragen in de chat (10 min)

• Filmpje lichtfestival Gent

• Toegankelijkheid via UiTdatabank.be - Jeroen Verraest (20 min)

• vragenrondje: stel je vragen in de chat (10 min)

• Slot



Toegankelijkheid van 
evenementen – wat
komt bij jou op?

Schrijf het in de chat 



Inleiding toegankelijkheid

Toegankelijk via het UiT platform communiceren?

● Taaliconen: Verrijk je aanbod bij anderstaligen.
● UiTPAS: Vrije tijd voor iedereen, ook voor mensen in 

armoede
● Voorzieningen: Informeer bezoekers van je 

evenement met een beperking via UiTdatabank.be



Toegankelijke 
evenementen

Thomas Desmet



“Naar een toegankelijke gemeente”

Toegankelijke evenementen

Toegankelijkheidsbeleid voor lokale besturen 
op vlak evenementen





• Kenniscentrum
• Toegankelijkheidsadvies
• Advies stedenbouwkundige 

verordening
• Toegankelijkheid meten 

(www.toevla.be)
• Beleidsondersteuning
• Vorming
• Toegankelijke evenementen

Inter?



De eventwerking van Inter?

• Advies aan overheden en private organisatoren van evenementen en beleid. 

• Ondersteuning voor overheden en private organisatoren van evenementen:
• Begeleiding opmaak actieplan voor lokale overheden
• Communicatie en promotie
• Het toegankelijk maken van evenementenlocaties
• Opzetten van vormingen
• Inzetten van meer dan 600 vrijwillige assistenten
• Aanbieden van aangepaste diensten (AD, VGT…) 
• En ontlenen van toegankelijkheidsmaterialen

• Label Toegankelijk Event

• Opzetten van inclusieve projecten (Zon, Zee...Zorgeloos, Circuit Sortie)



Toegankelijkheid van evenementen? 

• Informeer je bezoekers over de toegankelijkheid, vooraf en ter plaatse
• Maak je event vlot bereikbaar. Zorg voor een goede mobiliteit, 

voldoende alternatieven en genoeg voorbehouden parkeerplaatsen, 
dicht bij de ingang. 

• Maak publiekslocaties toegankelijk en bruikbaar voor iedereen. Denk 
aan drempelloze toegangen, voldoende toegankelijk sanitair en 
bereikbare catering.  

• Geef mensen met een beperking een evenwaardige beleving. 
Bijvoorbeeld met tolken Vlaamse Gebarentaal of een rolstoelpodium 
zodat iedereen alles even goed ziet. 



Label Toegankelijk Event

• Label dat we toekennen aan evenementen die voldoen aan de basisvoorwaarden toegankelijkheid of screening 
toelaten

• Enkel in een samenwerking met Inter (kwaliteitsgarantie)

• Kwaliteitsgarantie voor bezoekers met een beperking

• Promotiemiddel voor organisatoren om hun inspanningen in de kijker te zetten. 

• Verrijking van de informatie in UiTinVlaanderen door Inter en communicatie in de Inter-kalender. 





Licentie Label Toegankelijk Event

• Driejaarstraject waarbij steden en gemeenten een licentie            krijgen om het label uit te 
reiken aan evenementen in de gemeente. 

• Engagementsverklaring door organisatoren over de toepassing van de labelvoorwaarden 
en akkoord met screening bij de start van het event. 

• Opleiding en begeleiding van eigen screeners 

• Volledig back-office registratiesysteem

• Opleiding voor gemeenten om zelf de verrijking van die evenementen in UiTinVlaanderen 
te doen



Voordelen om hierin te stappen

• VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
• Een uniform label zorgt voor duidelijkheid bij gebruikers 

• Gegarandeerd een kwalitatief en toegankelijk evenement                             

   dat voldoet aan de voorwaarden voor basistoegankelijkheid

• Een breder aanbod van toegankelijke evenementen in je 
gemeente



Voordelen om hierin te stappen

• VOOR ORGANISATOREN
• Ondersteuning vanuit de gemeente en Inter op vlak van 

toegankelijkheid
• Een kwalitatieve aanpak van de toegankelijkheid, draagt bij tot de 

algemene kwaliteit van je event. 
• Promotie van je evenement via gemeente en Inter naar personen 

met een beperking: via het label én via Uit in Vlaanderen. 
• Positief voor je imago 



Voordelen om hierin te stappen

• VOOR DE STAD OF GEMEENTE
• Een uniforme aanpak in Vlaanderen

• Je maakt werk van toegankelijke evenementen en kan beroep doen op de 
expertise van Inter 

• Een instrument om organisatoren en inwoners van je gemeente te 
sensibiliseren.

• Een duidelijke communicatie over toegankelijkheid van evenementen . 



De licentie lijkt je voorlopig niet 
haalbaar? 

•Dan kan je als lokale overheid wel zelf de verrijking van info 
in UiTinVlaanderen doen

•Aandacht voor kwaliteit van toegankelijkheid !

• Inter voorziet een opleiding over toegankelijkheid en de 
verrijking voor je medewerkers. 



Vragen? 

Thomas Desmet
M 0032 471 31 42 83
thomas.desmet@inter.vlaanderen
www.inter.vlaanderen



Praktijk voorbeeld
Stad Gent

Bart Vermandere



Lichtfestival Gent 2021

http://drive.google.com/file/d/1SCk_xlWrB1Div4UpYRes1fstRPqKMzya/view


UiTdatabank & 
UiTinvlaanderen.be

Jeroen Verraest



Impact van verrijking van activiteiten?

UiTinvlaanderen.be, 
UiTinGent.be, groeimee.be...

UiT
databank

215000
Activiteiten

per jaar

>1000
Verbonden
agenda’s

28000
organisatoren

per jaar

invoer publicatie
Manuele
Invoer

UiTdatabank.be

Publicatie 3e partijen
Widgets

Invoer 3e partijen
Entry API

Publicatie 3e partijen
Search API













Vragen? 



Voorzieningen verrijken via 
UiTdatabank?

surf naar 
publiq.be/toegankelijkheid

Mail naar 
 jeroen@publiq.be

https://www.publiq.be/nl/projecten/uitagenda-op-maat/toegankelijkheid


Wat mag je nog van ons verwachten

• Evaluatieformulier (donderdag)

• Verslag / artikel binnenkort op 
www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk

• TIP! Nieuwsbrief publiq / UiTPAS / cultuureducatie > 
www.publiq.be/nieuwsbrief

http://www.publiq.be/nl/inzichten-en-praktijk
http://www.publiq.be/nieuwsbrief


Praat verder op de publiqForum Wall! 



Volgende sessie

• Genderneutrale vrijetijdscommunicatie (14u)


