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1 7 2017 

Workshop Toegankelijkheid in de openbare ruimte 

‘Ik wil gewoon doen waar ik zin in heb’… 

 

1 Uitgangspunten en inhoud 

De workshop toegankelijkheid in de openbare ruimte betrekt de deelnemers nadrukkelijk 

bij alle aspecten van het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen voor iedereen. Met als 

uitgangspunt dat niet de gemiddelde mens centraal staat, maar dat we allemaal van 

elkaar verschillen. Lang, dik, dun, jong, oud, met of zonder fysieke of andere beperking, 

met of zonder hulpmiddelen. 

 

Toegankelijkheid hoort dan ook een onmisbaar kenmerk te zijn van de openbare ruimte, 

de bebouwde omgeving en de infrastructuur van elke gemeente.  

 

In de workshop wordt specifiek ingegaan op de volgende elementen: 

 Persoonlijke bewustwording: 
*Wat ervaart iemand met een beperking (gemis aan vrijheid, onderschatting, 
onmacht, acceptatie). Het kan ons elk moment zelf overkomen. Tegelijkertijd kan 
je je onmogelijk verplaatsen in iemand die permanent van een rolstoel gebruik 
maakt.  

 
 Bewustwording van omgevingselementen: 

*Definitie: Toegankelijkheid is de eigenschap van gebouwde voorzieningen 
waardoor mensen die voorzieningen kunnen bereiken en gebruiken. 
 
(bron: Maarten Wijk,  auteur van het Handboek Toegankelijkheid). 
 

*Voorbeelden van wat zelfs ‘futiele’ hindernissen voor iemand met een beperking 
aan blokkades kunnen opleveren. Zoals een klemmende deur. Het posten van een 
brief of het pinnen van geld. Of nergens een bankje kunnen vinden om even uit te 
rusten.  

*Toegankelijkheid realiseer je niet met welzijnsbeleid, maar met een goede 
infrastructuur en met minder drempels (</ 2 cm.) en andere hindernissen.  

*Hoe kan je bewustwording omzetten in een andere manier van denken, werken 
en/of communiceren over toegankelijkheid. Hoe kan je die elementen vervolgens 
toepassen in meer samenhang en een betere uitvoering van beleid? 
 

 Bewustwording van mogelijke financiële besparingen: 
Toegankelijkheid levert aanzienlijke economische besparingen op. Zo zijn er 
achteraf geen fysieke aanpassingen in de openbare ruimte nodig. Mensen met 
fysieke en andere ongemakken worden zelfredzamer en hebben  minder 
hulpvragen. Toegankelijke woningen geven de mensen met een lichte en 
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zwaardere fysieke functiebeperking meer woonkeuzemogelijkheden. Hierdoor 
hoeven bewoners minder snel of niet te verhuizen. Er kunnen nieuwe diensten 
worden ontwikkeld. Toegankelijkheid levert impulsen aan recreatie en toerisme, 
horeca en winkels door meer klanten. Meer toegankelijkheid betekent minder 

valkosten en ligdagen in het ziekenhuis. Enzovoort. 
 

 Wet- en regelgeving: 

Het Bouwbesluit 2012, de NEN norm 1814, de wet gelijke behandeling, 
discriminatiebepalingen en het VN verdrag 2006 (inmiddels per 2016 OOK door 
Nederland geratificeerd) over de rechten van mensen met een handicap. Deze 
onderdelen worden achtereenvolgens toegelicht. Evenals de inbreng van het 

aspect toegankelijkheid in de nieuwe omgevingswet. 

2 Doelgroepen 

Iedere belangstellende kan aan de workshop deelnemen. De inhoud richt zich momenteel 

met name op het bewust maken van ambtenaren/beleidsmakers en bestuurders als het 

gaat om toegankelijkheid. Citaat van een deelnemer: ‘Eigenlijk weten we helemaal niet 

hoe mensen door de stad lopen’. 

 

3 Resultaten 

De deelnemers hebben zelf ervaren dat toegankelijkheid een ‘mindset’ is. Een andere  

manier van kijken naar de omgeving en naar gebouwen – en dus ook naar de relatie met  

het werk dat je doet. Zoals meer zorgvuldigheid in ontwerp en uitvoering.  

Toegankelijkheid en bereikbaarheid lopen dan ook als een rode draad door verschillende  

beleidsterreinen heen. 

 

4 Workshopleiders 

a         Jaap van Velzen, deskundige toegankelijkheid, directeur/eigenaar Brain 

Management International en bedenker/producent van de unieke drempelhulp het 

Hoppertje 

b Kees-Jan van der Klooster, ervaringsdeskundige, directeur/eigenaar K-J Projects 

Unlimited Abilities, trainer rolstoelvaardigheden, coach en vm. Olympiër zitskiër in onder 

andere Sotchi 2014 

 

5 Tijdsduur van de workshop 

De workshop duurt gemiddeld 3,5 uur. Deze tijd is onderverdeeld in:  

 Introductie (begripsvorming, eigen reflectie door de deelnemers) 

 discussie en zelfwerkzaamheid (waarom toegankelijkheid en bereikbaarheid, kosten en 

opbrengsten, actuele cijfers aantallen mensen met (fysieke) handicap en ouderen, 

toegankelijkheid als mind-set, integrale aanpak) 

 inbreng van eigen voorbeelden van toegankelijkheid in de openbare ruimte 

terugkoppeling en evaluatie 

       

6 Aantal deelnemers 

Het maximum aantal deelnemers aan de workshop is 12 personen. 

  

7 Kosten van de workshop toegankelijkheid 

De workshop toegankelijkheid wordt aangeboden voor een vaste all-in prijs van € 1500,- 

exclusief 21% btw (per bijeenkomst met maximaal 12 deelnemers). 


