Week van de Toegankelijkheid in 2016
Hoe is het gegaan?

Een toegankelijke samenleving
Ieder jaar is er de ‘Week van de Toegankelijkheid’. In deze week zijn overal in Nederland
activiteiten die te maken hebben met toegankelijkheid. Mensen met een beperking,
organisaties van of voor mensen met een beperking, en gemeenten organiseren die
activiteiten.
Toegankelijkheid betekent dat iedereen mee kan doen in de samenleving.
Je hebt fysieke toegankelijkheid. Dat betekent dat iedereen in alle gebouwen kan. Ook
mensen die moeilijk lopen of die in een rolstoel zitten. En dat er bijvoorbeeld op straat
geen drempels en obstakels zijn.
Je hebt ook sociale toegankelijkheid. Dat betekent dat andere mensen je accepteren zoals
je bent. Dat je mee kan doen met anderen. Dat anderen je niet buiten sluiten omdat je een
beperking hebt.
In 2016 ging de week van de toegankelijkheid over de horeca. Dit zijn plekken waar je
kunt eten en drinken. Het thema was ‘Aan tafel!’

Ieder(in)
Ieder(in) organiseert de Week van de Toegankelijkheid.
Ieder(in) is het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Ieder(in) zorgt voor informatie over de Week van de Toegankelijkheid. Over hoe je
activiteiten kunt organiseren. Ook verzamelt Ieder(in) goede voorbeelden van activiteiten.
Met deze informatie kunnen groepen mensen in hun buurt met toegankelijkheid aan de
slag.
De informatie en voorbeelden staan op een speciale website over de Week van de
Toegankelijkheid: www.weekvandetoegankelijkheid.nl

Onderzoek Disability Studies in Nederland
Disability Studies in Nederland (DSiN) is een stichting die zorgt voor meer onderzoek en
onderwijs over, voor en met mensen met een beperking. (‘Disability’ betekent ‘beperking’.)
DSiN heeft onderzoek gedaan naar de Week van de Toegankelijkheid in 2016.
Zij wilde weten of deze speciale week er voor zorgt dat meer mensen met toegankelijkheid
bezig zijn.
De mensen van Disability Studies hebben veel gelezen over de Week van de
Toegankelijkheid. Zij hebben met mensen gepraat. En zij zijn naar 15 activiteiten geweest
om te kijken hoe het gaat.

De resultaten
Dit heeft DSiN ontdekt:
-

Er zijn veel voorbeelden van goede eetplekken die toegankelijk zijn.
o Mensen kunnen bij deze eetplekken binnen komen. Zij kunnen zich er
goed bewegen.
o Mensen voelen zich ook welkom bij de eetplekken. Het personeel is
vriendelijk.

-

Er zijn eetplekken waar mensen niet goed kunnen binnen komen. Sommige eetplekken
hebben geen toegankelijk toilet. In sommige eetplekken kan je je moeilijk bewegen. En
soms is het personeel ook niet vriendelijk of behulpzaam..

-

Mensen met een beperking en de mensen eromheen vinden het fijn dat de Week van de
Toegankelijkheid er is.

-

Zij vinden het ook goed dat het in deze week over toegankelijke eetplekken gaat.

-

Alle betrokkenen vinden het belangrijk dat het VN Verdrag voor de rechten van mensen
met een beperking wordt uitgevoerd in Nederland. De Week van de Toegankelijkheid kan
dit gebruiken bij de activiteiten.

-

Mensen met een beperking en de mensen eromheen willen dat die toegankelijkheid
gewoon als normaal wordt gezien. .

-

Er zijn meer dan 80 activiteiten georganiseerd door verschillende groepen mensen en
organisaties.

-

De Week van de Toegankelijkheid is een goede manier om mensen te vertellen over
toegankelijkheid.

-

De informatie van Ieder(in) over de Week van de Toegankelijkheid was begrijpelijk,
aantrekkelijk en interessant. Ieder(in) organiseerde ook netwerkbijeenkomsten. Hier
konden mensen met een beperking, organisaties, ondernemers en gemeenten elkaar
ontmoeten en afspraken maken.

Tips voor de Week van de Toegankelijkheid 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Laat zoveel mogelijk verschillende dingen zien over toegankelijkheid.
De week is in oktober. Begin al vroeg in het jaar met organiseren.
Maak eenvoudige en aantrekkelijke materialen. Mensen vinden het dan
leuker om iets te organiseren.
Maak een plan waardoor ook mensen van buitenlandse afkomst en jongeren met een
beperking mee doen.
Probeer samen te werken met mensen met psychische problemen, dementie, autisme of
een verstandelijke beperking.
Zoek zoveel mogelijk mensen met een beperking en organisaties voor mensen met een
beperking. Vertel hen over de landelijke belangenorganisaties.
Help mensen die iets organiseren met een plan om in de krant, op de radio of op tv te
komen.
Laat zoveel mogelijk goede voorbeelden zien aan mensen die ook iets willen
organiseren.

•
•

Zorg er voor dat iedereen de succesverhalen kan lezen, bekijken en begrijpen.
Geef medewerkers van eetplekken die goed toegankelijk zijn een prijs. Vertel anderen
over hun goede voorbeeld. De medewerkers zorgen er dan zelf voor dat de eetplek
toegankelijk blijft. Ook de mensen van andere eetplekken willen dan meer toegankelijk
worden.

Een goed voorbeeld
Een prijs voor drie toegankelijke restaurants in Rotterdam
In de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) zitten mensen met en
zonder een beperking. Deze groep mensen organiseert in de buurt van Rotterdam
activiteiten over toegankelijkheid.
STAP 1:
De mensen van de VGR bezochten drie restaurants: Harbour Club Rotterdam, borrelcafé
Opporto en het barterras van voetbalclub Sparta. Zij keken of iedereen in de restaurants kan
komen. En of het personeel vriendelijk is voor alle gasten. Ze bespraken alle dingen die goed
liepen en de dingen die beter konden.
STAP 2:
In de Week van de Toegankelijkheid kwam de VGR terug. Niet alles was nu perfect, maar er
waren heel wat verbeteringen merkbaar. Toiletten waren aangepast, hellend vlak was
geïnstalleerd,… maar HET grote pluspunt was: het vriendelijke en behulpzame personeel.
Daarom kregen zij een prijs: een certificaat, een plek op de website van de VGR én een
verhaal in de krant.
De medewerkers van de restaurants waren blij met de prijs. Zij vinden het fijn om met de
mensen van de VGR (ervaringsdeskundigen) te praten en om advies van hen te krijgen.
De medewerkers van de restaurants vertelden ook dat zij het VN Verdrag voor de rechten
van mensen met een beperking kennen. Door het VN Verdrag hebben zij er ook voor
gezorgd dat zij meer toegankelijk zijn.

