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De impact op een grote groep freelancers die 
ineens drie weken aaneengesloten werk 
hebben is enorm. Denk hierbij niet alleen 
binnen de organisatie van de Gentse Feesten 
maar ook ondersteunende diensten in opbouw 
en afbouw. De Gentse Feesten zijn ook 
geschikt om sociaal maatschappelijke thema’s 
te agenderen. Een voorbeeld is een komisch 
programma met vluchtelingen door CirQ 
Bataclan. Via een eenmalig evenement, geba-
seerd op een sterk geloof in ‘zottigheid als 
hefboom voor integratie’, ontstond zelfs het 
Refu Interim Bureau dat tot op heden veel 
vluchtelingen op weg naar werk helpt. 

Jullie zijn een groot openbaar festival op 
een lastige cultuurhistorische locatie. Het 
bier vloeit rijkelijk. Toch is de score op 
geweld en incidentenindicatoren laag. Wat 
is jullie aanpak?
Grote incidenten zijn ons gelukkig bespaard 
gebleven. Scores op zowel medische als 
geweldsincidenten zijn inderdaad altijd laag. 
Situaties escaleren zelden of nooit. Een aantal 
zaken spelen daarbij een rol. 

Allereerst de enorme sociale controle. De 
Gentenaar is enorm trots op ‘zijn’ festival en 
wanneer er onenigheid lijkt te ontstaan, 
bijvoorbeeld door een omgestoten glas bier, 
manen omstanders de betrokkenen tot rust 
door joviaal een nieuw pintje aan te bieden. 
Wat ook helpt is dat Gent met 260.000 inwo-
ners omvangrijk genoeg is voor een 
grootstedelijk gevoel, maar tegelijkertijd klein 
genoeg om iedereen te kennen. Je kunt als het 
ware op basis van je eigen GSM-lijst zaken 
regelen en organiseren. Er is zodoende direct 
contact tussen alle verantwoordelijken. 
Natuurlijk hebben we in de huidige tijd 
sommige voorzorgsmaatregelen genomen 
zoals ‘road blocks’ tegen trucks of meer (en 
zwaarder bewapende) politie op straat, maar 
nadrukkelijk geen militairen zoals in 
Antwerpen. Natuurlijk zijn er ook extra nood-
scenario’s doordacht in de interventieplannen. 
De planning en programmering wordt ingete-
kend tot 10 cm, soms tot wel 2 cm, nauwkeurig. 
Die tekeningen bevatten alles (van lantaarn-
paal tot waterpunt, van vluchtweg tot 
podiumkenmerken) en zijn een belangrijk 

sturingsmiddel. Een klassieke benadering 
misschien, maar die werkt wel.

Essentieel is bovendien dat we een grote rol 
toedichten aan de lokale politie. Er is bij een 
patrouille altijd een lokale Gentse ‘Flik’ die dan 
de collega’s uit Brussel, Holland of Duitsland 
kan inwerken (opvoeden) in de lokale setting. 
De relatie met het publiek staat centraal en 
geeft een bijzondere aanpak door te bouwen 
op toegankelijkheid en met een focus op 
gemoedelijke de-escalatie. Een goed voor-
beeld is de Vlasmarkt. Hier loopt het feest van 
middernacht tot ‘s morgens acht uur. Op de 
Vlasmarkt zijn tientallen sfeerbeheerders in 
plaats van politie (die aan rand van het plein 
wel aanwezig is). De sfeerbeheerders zorgen 
dat zaken niet uit de hand lopen, zij genieten 
respect van aanwezigen en zetten knuffelen in 
als interventie. Desnoods knuffelen ze iemand 
naar de rand van het plein naar de politie. 
Sfeerbeheerders hebben hier dezelfde status 
als een koe in India.

In hoeverre gebruiken jullie digitale midde-
len om bezoekersstromen te monitoren en 
te sturen? 
Ook hier zie je de menselijke maat terugko-
men. Natuurlijk maken we gebruik van 
bijsturing door camerasignalering of passan-
tentelling. Omdat dit niet het gehele beeld 
levert hechten we veel aan de aanwezigheid 
van mensen ter plaatse. Zij hebben zicht op 
de daadwerkelijke drukte en zijn sensitief voor 
sfeer en veiligheid. Volgens digitale tellingen 
kan een plein vierduizend mensen aan, maar 
als groepen zich bewegen richting een vernau-
wing bij een vijver, bij standbeelden of rondom 
verhogingen kan drukte of verdrukking 
ontstaan. Dan is toezicht ter plaatse cruciaal 
bij signalering.

Sturen van de menigte door programmaonder-
delen uit te lichten of door themaroutes is 
lastig voor de Gentse Feesten, omdat alle 
organisatoren van de pleinen hun autonomie 
kennen. Zij hebben een eigen rol in het 
aantrekken van bezoekers. De Stad kan daarbij 
niet de een voortrekken en de ander niet opne-
men in een route. 

Festivals worden gezien als vervuilers. In 
Nederland bundelen diverse festivals hun 
krachten om tot duurzame oplossingen te 
komen. Wat doen jullie hieraan?
De gebruikelijke zaken: afvalscheiding, etens-
resten beperken en recycleerbaar materiaal 
gebruiken. Herbruikbare bekers zijn tegen-
woordig een vereiste. Dat doen we met een 
waarborg. Het is wel een uitdaging op onze 
schaal. Bijvoorbeeld om je wisselgeld en voor-
raad op orde te hebben op alle locaties. En 
niet iedereen was zich ervan bewust dat een 
krat met hardcups gewoon veel waarde verte-
genwoordigt. Dat kostte wel wat trial and error 
maar gaat steeds beter. 

We stimuleren het gebruik van OV en fiets en 
ontmoedigen autogebruik, bijvoorbeeld door 
parkeertarieven te verhogen. Al zijn veel 
bezoekers helemaal niet met die kosten bezig.

Tot slot, van welke andere evenementen 
kunnen jullie nog wat leren?
Dat zijn er genoeg. Bijvoorbeeld de Zinneke 
Parade in Brussel waar publiek tegelijk artiest 
is en vice versa. De parade is extreem sterk in 
het sociale weefsel met veel participanten. Of 
Van Montreal waar men ‘Quartier des 
Spectacles’ zodanig inrichtte dat deze geschikt 
is om openbare publieke events te organiseren. 
Natuurlijk Glastonbury vanwege de grootsheid 
en het vertrouwen van de bezoekers. Men kan 
het zich daar veroorloven een jaar wat terug 
te plooien (bijvoorbeeld minder spectaculaire 
programmering) om langdurig economisch 
gezond te blijven. Maar ook kleinschaliger 
Theater aan Zee in Oosteinde. Daar is falen 
een optie, wat heel mooi is.
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Het organiseren van 
een welkome plek
Handvatten voor een toegankelijk congresIr
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Irene van Helden is werkzaam als 
project- en communicatiecoördinator bij 
DSiN en organisator van DS congressen 
& DS bij de Lunch Lezingen. 

Sofie Sergeant is onderwijscoördinator 
bij DSiN en werkt aan haar promotie 
over participatieve & creatieve 
onderzoeksmethodieken. 
Zij geeft trainingen & lezingen over 
inclusief onderzoek.

Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) werkt 
aan onderwijs, kennisdeling en onderzoek. Het organi-
seren van toegankelijke congressen is een belangrijke 
opdracht voor DSiN omdat dit de drie pijlers doorkruist 
en verbindt. Naar aanleiding van het 3e internationale 
congres ‘The Art of Belonging’ in 2017 publiceert DSiN 
op basis van eigen ervaringen en ontvangen evaluaties 
tips en ideeën om een congres zo inclusief en welkom 
mogelijk te maken.

Verder dan gastvrijheid
‘Het zo goed mogelijk doen’ is altijd het 
uitgangspunt als je een event of congres wilt 
organiseren. Met een waslijst aan to do’s gaat 
een organisator van start: van locatie vastleg-
gen en programmeren tot sponsoring regelen. 
Kortom genoeg activiteiten om mee aan de 
slag te gaan. Wat vaak pas in een later stadium 
aan bod komt is de toegankelijkheid waarbor-
gen voor alle deelnemers. Maar wat te doen als 
blijkt dat de schrijftolken zijn volgeboekt, er 
geen rechtstreekse vlucht meer gereserveerd 
kan worden voor een Amerikaanse hoofdspre-
ker in rolstoel? In 2017 organiseerde Stichting 
Disability Studies in Nederland voor de 3e  
keer het Internationale Disability Studies 
Congres ‘The Art of Belonging’ in Amsterdam. 
Een driedaags wetenschappelijk congres met 
een grote verbinding met de praktijk. Dat 
er een grote diversiteit aan (inter)nationale 
bezoekers zou komen (wetenschappelijk en 
niet-wetenschappelijk, met of zonder beper-
king) was bekend. En lerende uit de ervaringen 
van voorafgaande congressen, werd vanaf dag 
één de vraag gesteld “Wat hebben bezoe-
kers op het congres nodig om optimaal van 
dezelfde faciliteiten en programmering gebruik 
te kunnen maken?”

Inclusief  programma
Cruciaal bij dit congres was de aanwezigheid 
van een inclusief programma, niet als ‘rand-
programma’ maar in de kern van het congres 
waar het zichtbaar, tastbaar en bruikbaar is 
voor iedereen. Sofie Sergeant, medeorganisa-
tor & DSiN onderwijscoördinator bedacht een 
programma bestaande uit culturele activiteiten 

zoals een expositie, film, stand-up comedy, 
muziekoptredens, een tekenlaboratorium en 
interactieve workshops. Voor iedereen die daar 
behoefte aan had was er een support-bar die 
zorgde voor daadkrachtige en toch geruis-
loze ondersteuning. De support-bar was een 
plek waar mensen met vragen konden komen, 
konden uitrusten of elkaar konden ontmoeten.

Vanuit de support-bar werden fluistertolken, 
gebarentolken, schrijftolken ingezet en ook 
‘vliegende keeps’ die de weg wezen op het 
congres of mensen begeleiden van en naar het 
station. In het congresboek was er aandacht 
voor zowel beeld als taal om het voor iedereen 
zo begrijpelijk mogelijk te maken en werd er 
gebruikt gemaakt van iconen ter verduidelij-
king van thema’s.

Tips voor een toegankelijk congres
Sofie Sergeant schreef voor de DSiN website 
een online handleiding met tips en ideeën om 
een congres zo inclusief en welkom mogelijk 
te maken. De aanbevelingen zijn ingedeeld in 
tien thema’s (onder andere sfeer, team, ode 
aan diversiteit en het VN Verdrag voor mensen 
met een beperking).  De thema’s zijn tot stand 
gekomen op basis van literatuur, eigen erva-
ringen en ontvangen evaluaties, tips en ideeën 
van bezoekers.

Enkele handvatten voor het organiseren van 
een toegankelijk congres zijn:

1. Organiseer het congres op een plek waar 
de fysieke toegankelijkheid al gewaarborgd 

is want dit is het fundament waar je alles op 
bouwt (zoals ruime liften, toegankelijk toilet, 
drempelloze & traploze zalen, rustruimtes). 

2. Zorg dat je samenwerkt met mensen met een 
beperking in elke fase van het proces van de 
congresorganisatie (voorbereiding, coördinatie, 
op het podium, in het publiek, bij de evaluatie). 

3. Moedig sprekers aan om heldere taal te hante-
ren en andere vormen van presentaties aan te 
bieden zoals filmmateriaal, workshops, kunst. 

4. Denk samen na over hoe de erva-
ringskennis van mensen met een 
beperking het publiek kan bereiken. 

5. Ga uit van diversiteit in het publiek: we 
hebben allemaal andere leerstijlen (we 
leren via luisteren en kijken, maar ook 
door te bewegen, door te ervaren, door te 
doen, door te proeven, door te ruiken, door 
te beleven, door samen te werken, …). 

6. Denk aan de veiligheid van alle aanwezigen 
op je event.

7. Organiseer een support-bar in nauwe 
samenwerking met mensen met een beperking.

Meer informatie
 • https://disabilitystudies.nl/

toegankelijk-congres
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De sfeerbeheerders zorgen 
dat zaken niet uit de hand 
lopen en zetten knuffelen 
in als interventie.




