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Woord vooraf. 

Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek naar de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met een 

beperking. Dit onderzoek heeft Significant APE in opdracht van 

het ministerie van Onderwi js , Cultuur en Wetenschap  uitgevoerd . 

In deze rapportage worden de resulta ten van het onderzoek 

gepresentee rd .   

De opbouw van dit rapport. 

Dit rapport bestaat uit negen hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is de 

inleiding . Hierin lichten we de achtergrond , het doel en de 

onderzoeks vragen van dit rapport toe. In hoofdstuk 2 gaan we in 

op relevante wet- en regelgevi ng en zetten we relevante 

handreiki ngen en richtli jnen uiteen. In hoofdstuk 3 geven we een 

overzicht van de belangri jks te bevindingen uit de gevonden 

onderzoeken naar de toeganke li jkheid van culture le instelli ngen  

voor mensen met een beperking. Hoofdstuk 4 gaat over de 

belemmeri ngen en verbetersugges ties van mensen met een 

beperking bi j het bezoek aan een culture le instel li ng . Hoofdstuk 5 

vormt een intermezzo en beschri j f t de wijze waarop de methodiek 

klantrei zen in dit onderzoek is ingezet en wat de methodiek heeft 

opgeleve rd .   

Hoofdstuk 6 gaat over de belemmeri ngen en verbetersugges ties 

van mensen met een beperking bi j het beoefenen van cultuur . 

Hierbi j gaan we voorname li jk in op het volgen van een dansles . In 

hoofdstuk 7 beschri jven we goede voorbeelden uit de prakti jk. 

Hoofdstuk 8 gaat in op de vraag hoe toeganke li jkhei d kan worden 

gemeten volgens culture le instel li ngen en in hoeverre de code 

Diversiteit en Inclusie door deze organisati es wordt toegepast. In 
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hoofdstuk 10 staan ten slotte de belangri jks te bevindingen uit het 

onderzoek . Met dit hoofdstuk sluiten we de rapportage af. 
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1 Inleiding. 

Dit hoofdstuk bestaat uit vi jf delen. In het eerste deel wordt kort 

ingegaan op de achtergrond en aanleiding van dit onderzoek . Dit 

is paragraaf 1.1. In het tweede deel van het hoofdstuk wordt het 

doel van het onderzoek en van dit eindrapport toegelicht . Dit is 

paragraaf 1.2. In het derde deel van dit hoofdstuk worden de 

onderzoeksvragen besproken die wij beantwoorden in dit rapport. 

Paragraaf 1.4 beschri j f t de onderzoeksaanpak en de laatste 

paragraaf geeft een toelichti ng op de definities en omschri jvi ng 

die in dit rapport worden gebruikt . Dit is paragraaf 1.5. 

1.1  Achtergrond . 

In december 2006 werd het Inte rna tionaa l Verdrag inzake de 

Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH , hierna VN-

verdrag Handicap ) door de Verenigde Naties aangenomen.1 Sinds 

juli  2016 is dit verdrag ook in Nederland van kracht . Ten behoeve 

van de uitvoeri ng van het VN-verd rag Handicap is per  

1 janua ri 2017 de Wet geli jke behande li ng op grond van handicap 

of chronische ziekte (WGBH/CZ) uitgebreid . Mensen met een 

beperking kunnen op basis van de aanpassing een beroep doen 

op de wet wanneer zi j discriminati e ervaren bi j het bezoek aan 

een culture le instelli ng 2. In hoofdstuk 2 gaan we uitgebreider in op 

het VN-verdrag Handicap en de aanpassing van de WGBH/CZ. 

                                                                 

1 Verenigde Nat ies  (2006 ).  Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap.  New York .  Zie ook:  ht tps : / /wet t en .ove rhe id . nl/ BWBV 0004045/ 2016 -

07-14#V erd rag_2.  
2 Feenstra,  N.  (2019 ):    

Wet van 14 apri l  2016 tot  uitvoer i ng van het  op 13 december 2006 te New 

York  tot  s tand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap (Trb.  2007,  169) Staatsb lad 2016 (215).   

https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
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Met de rati ficatie van het VN-verd rag Handicap en de uitbreiding 

van de WGBH/CZ geldt in Nederland een algemene norm voor 

toeganke li jkheid op basis van geli jkheid . Dit betekent dat culture le 

instelli ngen geli jk toegankeli jk moeten zi jn voor iedereen, 

ongeacht mogeli jkheden of beperkingen. Toeganke li jkhei d voor 

mensen met een beperking is helaas nog niet vanze lfsp rekend . 

Om deze reden zi jn er verschi l lende initiatieven om deze 

toeganke li jkheid onder de aandacht te brengen en/of te 

verbeteren.3 Zo ook binnen de culture le en creatieve sector. De 

Code diversitei t en inclusi e is een gedragscode van, voor en door 

de Nederlandse culture le en creatieve industri e over diversitei t en 

inclusie .4 In de Code worden ‘ toeganke li jkheid voor mensen met 

een beperking’ en ‘culture le instelli ngen’ samengebracht, zoals 

naar voren komt in onderstaand kader.  

‘Het doel van de code is dat de culture le en creatieve sector de 

brede diversitei t van de Nederlandse samenlevi ng 

representeert . Een basisvereis te is dat de sector geli jkwaardig 

toeganke li jk is voor iedereen: als  maker, producent, werkende 

en publiek. Zo wordt de sector van iedereen. Iedereen draagt er 

op eigen wijze aan bi j. Iedereen wordt gewaardeerd om wie hi j 

of zi j is, wordt gerespecteerd en gehoord en voelt zich er thuis.’   

Code Diversiteit & Inclusie , 2019. 

                                                                 

3 Init iat i even van fondsen zoals  het  VSBfonds en het  Mondriaan Fonds,  maar 

ook de Week van de Toegank e li jk he i d die jaarl i jks  wordt  georganis ee rd door 

Ieder (i n ).   
4 Deze code is  opgestel d door de Federat i e Cultuur,  waarin de gezamenl i jk e 

branchev eren i gi ngen in de culturel e sector vereni gd z i jn.  De code is  

onderdee l van het  Act ieplan Cultuur en Creat ie f Inc lus ie f (ACCI).  
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De Code Diversitei t & Inclusi e heeft betrekking op de inclusie en 

geli jkwaardi ge toegang voor iedereen. De Code richt zich 

daarmee op alle groepen in de Nederlandse samenlevi ng die 

belemmeri ngen (kunnen) ervaren in het bezoek aan een culture le 

instelli ng of het beoefenen van kunst. Naast mensen met een 

beperking gaat di t bi jvoorbee ld om mensen uit 

achters tandswi jken, mensen met een migratieachte rg rond  of 

bepaalde leefti jdsg roepen. Dit onderzoek richt zich alleen op de 

groep mensen met een beperking. 

1.2  Aanleiding en doelstell ing van het onderzoek.  

Vergroting van de toeganke li jkhei d van culture le instelli ngen voor 

mensen met een beperking vraagt onder meer om inzicht in wat er 

bekend is over de toeganke li jkhei d. Om dit inzicht is gevraagd in 

een motie van de leden Ellemeet en Asscher, ingediend en 

aangenomen ti jdens het Wetgevi ngsover leg van 18 november 

2019.5 In de motie verwijzen de leden naar de Code en wordt 

gesteld dat het voor mensen met een beperking lastig kan zi jn om 

cultuurevenemen ten bi j te wonen. Hierin wil de Tweede Kamer 

verdiepend inzicht. 

Het ministerie van Onderwi js , Cultuur en Wetenschap (hierna : 

OCW) heeft Significant APE gevraagd om onderzoek te doen naar 

de toegankeli jkheid van culture le instelli ngen voor me nsen met 

een beperking. Het primaire doel van dit onderzoek is om inzicht 

te bieden in de beschikbare kennis en inzichte li jk te maken waar 

kennis juist nog ontbreek t. Het onderzoek betreft een 

inventa risati e van relevante li teratuur, evenals een verdieping van 

belemmeri ngen en behoeften van zowel mensen met een 

beperking als van culture le instelli ngen . Daarnaast wordt gekeken 

naar goede voorbeelden en mogeli jke oplossingen voor erva ren 

                                                                 

5 Bij  de vasts tel l i ng van de begrot i ngsst at en van het  minis teri e van 

Onderwij s ,  Cultuur en Wetenschap (VIII ) voor het  jaar 2020.    
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belemmeri ngen. We beki jken in dit onderzoek de toegankeli jkhei d 

vanui t het perspectief van drie groepen: bezoekers , 

beroepsbeoe fenaars en mensen die in hun vri je ti jd cultuur willen 

beoefenen. Onder beroepsbeoe fenaars vallen acteurs , regisseurs 

en docenten et cetera. In de volgende paragraaf gaan we in op de 

vragen die we beantwoorden om dit inzicht te verkri jgen .  

1.3  De onderzoeksvragen van het onderzoek.  

In dit onderzoek beantwoorden we de volgende zeven 

onderzoeksvragen: 

1.  Welke relevante regelgevi ng , richtli jnen en handreiki ngen zi jn 

er al op het gebied van toegankeli jkhei d bi j culture le 

instelli ngen voor mensen met een beperking?  

2.  Welke (inter)nati ona le onderzoeken zi jn al gedaan over 

toeganke li jkheid bi j culture le instelli ngen voor mensen met 

een beperking en wat zi jn hiervan de belangri jks te 

bevindingen? 

3.  Wat zi jn belemmeri ngen voor mensen met een beperking bi j 

de toegang tot culture le instel li ngen en wat zi jn behoeften en 

suggesties om de toegankeli jkheid van culture le instelli ngen 

te verbete ren?  

4.  Wat zi jn de goede (prakti jk )voo rbee lden op het gebied van 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met 

een beperking? Voor welke belemmeri ngen bieden de goede 

voorbeelden een oplossing? 

5.  Wat maakt de goede (prakti jk )voo rbee lden opgehaald in fase 

1 een succes vanuit het perspectief van mensen met een 

beperking en culture le instelli ngen?  

6.  Hoe wordt toeganke li jkheid voor mensen met een beperking 

op dit moment gemeten bi j culture le instelli ngen? Deelvragen 

hierbi j zi jn:  

a. Wat verstaan culture le instelli ngen onder 

toeganke li jkheid?  
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b. Wordt de Code Diversiteit & Inclusie actief toegepast 

door culture le instel li ngen om de toegankeli jkheid van hun 

diensten te bevorderen?   

7.  Wat verwachten culture le instelli ngen van mensen met een 

beperking wanneer zi j de instelli ng bezoeken en hoe is de 

communi ca tie geregeld? 

 

De onderzoeksvragen beantwoorden we in de hoofdstukken 2 tot 

en met 8. In hoofdstuk 9 vatten we de belangri jks te bevindingen 

per onderzoeksvraag samen.   

1.4  Aanpak van dit onderzoek. 

Het onderzoek naar de toegankeli jkhe id van culture le instelli ngen 

is in de periode mei 2020 tot en met september 2020 uitgevoerd . 

Voor het uitvoeren van dit onderzoek zi jn verschi l lende 

onderzoeksmethoden ingezet. Bi jlage A bevat een uitgebreide 

onderzoeksve ran twoordi ng van de gehanteerde methoden. Voor 

het onderzoek zi jn de volgende methoden ingezet:  

a.  Een li teratuurs tudie naar relevante onderzoeken , 

documenten en artikelen over de toegankeli jkhei d van 

culture le instelli ngen voor mensen met een beperking . 

b.  Bi jeenkomsten met mensen met een auditieve en visuele 

beperking en mensen die prikkelgevoe lig zi jn. In de 

bi jeenkomsten verzame lden we met behulp van de 

methodiek klantrei zen (zie hoofdstuk 5) informati e over de 

ervaren belemmeri ngen, goede voorbee lden en 

verbetermoge li jkheden bi j het theater en een 

museumbezoek .  

c.  Interviews met danscursi s ten met een fysieke en licht 

verstande li jke beperking en hun dansdocenten . In de 

interviews verzame lden we informati e over de ervaren 
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belemmeri ngen, goede voorbeelden en 

verbetermoge li jkheden bi j het beoefenen van dans.   

d.  Verdiepende interviews met vertegenwoordige rs van mensen 

met een beperking en ervaringsdeskundigen over de goede 

voorbeelden van en aandachtspunten bi j de toegankeli jkheid 

van culture le instelli ngen.  

e.  Verdiepende interviews met medewerkers en 

vertegenwoordig e rs van culture le instelli ngen en 

brancheorgani sa ti es over de goede voorbeelden van en 

aandachtspunten bi j het vergroten van toegankeli jkhei d voor 

mensen met een beperking. 

1.5  Afbakening definities en omschrijv ingen .  

In dit onderzoek staan de begrippen ‘mensen met een beperking’ , 

‘ toeganke li jkheid’ en ‘culture le instelli ngen’ centraa l.  Wij 

bespreken hierna welke definities wij voor deze begrippen 

hanteren in het onderzoek .  

Mensen met een beperking. 

Wij gaan uit van de omschri jvi ng die wordt gegeven in het VN-

verdrag Handicap . Hierin staat wat de overheid moet doen om 

ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking 

verbeter t (zie hiervoor ook hoofdstuk 2). Het VN-verd rag Handicap 

bevat geen definitie, maar een omschri jvi ng van mensen met een 

beperking waarvoo r de overheid deze verantwoorde li jkheid heeft . 

Deze luidt: “Personen met een handicap omvat personen met 

langdurige fysieke, mentale , intellec tue le of zintui g li jke 

beperkingen die hen in wisselwerki ng met diverse drempels 
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kunnen beletten volledig , effectief en op voet van geli jkhei d met 

anderen te participeren in de samenlevi ng . ”6  

Op basis van deze omschri jvi ng onderscheiden wij in het 

onderzoek de volgende soorten beperkingen:   

a.  Fysiek of lichame li jk : beperking in de 

bewegingsmoge li jkheden van een persoon, zoals een beperkte 

mobili tei t of handeli ngsmoge li jkhei d of een onzichtbare 

beperking als gevolg van een chronische aandoeni ng ;   

b.  Mentaal of psychisch : beperking door een psychische 

aandoeni ng , zoals bi jvoorbee ld ADHD, autisme en 

schizofrenie ;  

c.  Inte l lec tuee l of verstande li jk : beperking in begrip of begrepen 

worden, zoals bi jvoorbee ld een licht verstande li jke beperking;   

d.  Zintuige li jk : beperking door disfunc ti one ren van zintuigen, 

zoals bi jvoorbee ld zicht (visuee l) en gehoor (auditie f) .  

 

Naast bovengenoemde soorten beperkingen hebben wij in ons 

onderzoek aandacht voor mensen die prikkelgevoe li g zi jn.  Als we 

spreken over mensen die prikkelgevoe lig zi jn bedoelen we 

mensen die een lagere tolerantie voor prikkels hebben dan een 

doorsnee persoon.7 Er kan overprikke li ng optreden door de 

diepgaande verwerki ng van prikkels  in de hersens . Bi jvoorbee ld 

wanneer veel verschi l lende zintui g li jke informatie zoals horen, 

zien en ruiken tegeli jk wordt aangeboden, of op één zintuig heel 

heftige informa tie binnenkomt. De informati everwerki ng loopt dan 

spaak. Mensen met een mentaal of psychische beperking kunnen 

als gevolg van hun beperking, prikkelgevoe lig zi jn. 

Prikkelgevoe li ghei d kan ook een bi jkomstigheid zi jn van andere 

                                                                 

6 Verenigd e Nat ies  (2006).  Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap.  New York .  Zie ook:  ht tps : / /wet t en .ove rhe id . nl/ BWBV 0004045/ 2016 -

07-14#V erd rag_2.  
7 Van Heesch,  I.  (2019).  Prikkelarm en cultuur.  De prakt ische gids  voor  

culturel e ins tel l ingen.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
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type beperkingen.8 Er is daarmee een grote diversiteit binnen de 

groep prikkelgevoe lige personen in Nederland . In gesprekken met 

mensen die prikkelgevoe lig zi jn horen wij terug dat zi j de  

prikkelgevoe ligheid vaak als persoonskenmerk en niet als stoornis 

of beperking (zoals autisme en ADHD) ervaren.  

Toeganke li jkhei d . 

De toeganke li jkhei d van culture le instelli ngen is onderdee l van de 

Code Diversiteit & Inclusie (hierna : de Code). Het doel van de 

Code is dat de culture le en creatieve sector geli jkwaardig 

toeganke li jk en inclusie f wordt. Met inclusie f wordt bedoeld dat de 

sector van iedereen is en dat iedereen vanui t eigen waarde kan 

bi jdragen en wordt gewaardeerd . 

Voor het onderzoek gaan we uit van de verschi l lende vormen van 

toeganke li jkheid die worden benoemd in de Code. Hierin wordt 

uitgegaan van zes vormen van toeganke li jkheid .9 Wij nemen deze 

vormen over en hebben deze als volgt uitgewerk t :10 

a.  Fysieke toeganke li jkhei d : de instelli ng en de voorzieni ngen 

zi jn toegankeli jk en bruikbaar voor alle mensen ongeacht de 

beperking;   

b.  Bereikbaarheid van voorzieni ngen: de instelli ng is logistiek, 

telefoni sch en digitaal bereikbaar voor alle mensen ongeacht 

de beperking;   

c.  Informati eve toegankeli jkhe id : informati e is in begri jpeli jke 

taal, leesbaar, compleet, via verschi l lende kanalen 

beschikbaar en actueel;   

d.  Digitale toeganke li jkheid : informa tie is online makkeli jk te 

vinden en de website en/of app is gebruiksvri ende li jk in zowel 

                                                                 

8 Arnhems plat form chronisch z ieken en gehandic apt en (Apcg) (2020).  
9 Bron:  ht tps : / /assets . coded i. nl/ app/ upl oads/ 2019/ 11/ Code -Di ve rs it eit -

Inc lus ie_DE F 1. pd f.  
10 Bron:  ht tps : / /www.z o rgbel angi nc l us i e f . nl/ m ed i a/ 795298/ B rede -

toegank eli jk hei d. pd f.  
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vorm, opmaak en taalgebruik 11, tevens is er sprake van goede 

beschri jvi ngen van foto’s en onderti te li ng /audiodescrip tie bi j 

fi lmmate riaa l en zi jn sites goed te navigeren;  

e.  Sociale toegankeli jkheid : de instel li ng is gastvri j , mensen 

worden ontvangen, er is begeleiding (mogeli jk ) voor mensen 

met een beperking en er zi jn activi tei ten afgestemd op 

verschi l lende doelgroepen;   

f .  Financiële toegankeli jkhei d : kosten worden duideli jk vermeld , 

evenals mogeli jkheden voor deelname tegen gereduceer d 

tarief of tegemoetkomi ng in kosten, contactgegevens hiervoo r 

worden vermeld en pri jzen voor bi jvoorbee ld koffie en thee 

zi jn betaalbaar.   

 

Aan de uitwerki ng van de toeganke li jkheid in de Code voegen wij  

twee vormen van toegankeli jkheid toe, nameli jk :   

g.  Praktische en organisato ri sche toegankeli jkheid : de instelli ng 

maakt het mogeli jk voor mensen met een beperking om mee te 

kunnen doen als publiek, deelnemer of beroepsbeoe fenaar. 

Dit draait om de vraag wat culture le organisaties kunnen doen 

om te zorgen dat de kunsten profi teren van de artistieke en 

esthetische uitdagingen die beroepsbeoefenaars met een 

beperking ons bieden en hoe zi j kunnen zorgen voor toegang 

tot het aanbod voor mensen met een beperking ;12 

h.  Mentale toeganke li jkheid : de instelli ng  is zich ervan bewust 

dat mensen met een beperking kunnen worstelen met 

belemmerende gedachten om de instelli ng te bezoeken. Dit 

kan zi jn dat mensen denken dat een instelli ng niet weet hoe 

ze met hen en hun beperking moeten omgaan of niet zi tten te 

wachten op hun specifieke behoeften . Dit kan ontstaan na een 

negatieve ervaring als bezoeker of beoefenaar. 

Culture le instelli ngen. 

                                                                 

11 Dedicon,  Inc lus ie f programm eren.  
12 LKCA (2020).  Agenda inc lus ieve podiumk unst en 2020-2024 .  
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Dit onderzoek moet volgens ons toepasbaar zi jn op de 

cultuursec to r als geheel. Wij houden de definitie ‘culture le 

instelli ngen’ daarom breed en beperken het onderzoek niet tot de 

groep BIS- of fondsins te l li ngen en instelli ngen die ondersteuni ng 

ontvangen van gemeenten. Wel maken wij onderschei d in type 

instelli ng . Hierin sluiten wij in grote li jnen aan op de indeling die 

het ministerie van OCW hantee rt in de publicatie ‘cultuur in 

beeld’ .13  

In dit onderzoek onderschei den wij de volgende typen culture le 

instelli ngen :  

a.  Festivals en kunstbeurzen ; 

b.  Galerieën en presenta ti e-i ns te l li ngen; 

c.  Bibliotheken en archieven; 

d.  Bioscopen en fi lmthea ters ; 

e.  Musea, monumen ten en erfgoed; 

f .  Podia. 

Bi j deze instelli ngen gaat het om zowel bezoek, als om de 

toeganke li jkheid voor de beroepsbeoefenaars .  

Dit onderzoek richt zich ook op de mogeli jkhei d tot het beoefenen 

van kunst en cultuu r in de vri je ti jd. Daarom voegen wij aan de 

li jst van typen instelli ng een type culture le instel li ng toe, nameli jk : 

g.  Culturee l centrum of verenigi ng .14 

In de hoofdstukken die volgen wordt meerdere malen naar de 

bovenstaande uitspli tsi ngen verwezen om aan te geven waarove r 

veel of juist weinig geschreven kennis en informa tie beschikbaar 

is. 

                                                                 

13 Minis terie van Onderw ijs ,  Cultuur en Wetenschap (2017) . Cult uu r in Beeld .   
14 Hieronder vallen muziek -,  dans-,  theater -,  c reat ief schri jven - ,  en hiphop-

scholen en dergel i jk e.  
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2 Relevante wet- en regelgeving, 

richtlijnen en handreikingen. 

In dit hoofdstuk gaan wij in paragraaf 2.1 kort in op de relevante 

wet- en regelgevi ng die in Nederland van kracht is als het gaat om 

de toegankeli jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met 

een beperking. We geven in paragraaf 2.2 aan welke 

handreiki ngen zi jn uitgebrach t over de toeganke li jkheid bi j 

culture le instelli ngen voor mensen met een beperking. Paragraaf  

2.3 gaat over de richtli jnen die zi jn uitgebrach t over de 

toeganke li jkheid bi j culture le instelli ngen voor mensen met een 

beperking.  

Hiermee wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1, nameli jk : 

Welke relevante regelgevi ng , richtli jnen en handreiki ngen zi jn er 

al op het gebied van toeganke li jkhei d bi j culture le instelli ngen 

voor mensen met een beperking?  

2.1  Relevante wet- en regelgeving . 

Het VN-verd rag Handicap en de Wet geli jke behandeli ng op grond 

van handicap of chronische ziekte (WGBH/C Z) , zi jn ons inziens de 

belangri jks te wet- en regelgevi ng als het gaat om toegankeli jkheid 

van culture le instelli ngen voor mensen met een beperking. 

Tezamen borgen zi j het recht op geli jke toegang. In paragraaf 

2.1.1 gaan we in op het VN-verd rag Handicap. In paragraaf 2.1.2 

gaan we in op de aanpassi ng van de WGBH/CZ. In de laatste 

paragraaf geven we implicaties die volgen uit de wet- en 

regelgevi ng .  
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2.1 .1  Het VN-verd rag Handicap. 

In december 2006 werd het Inte rna tionaa l Verdrag inzake de 

Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH , hierna VN-

verdrag Handicap ) door de Verenigde Naties aangenomen. Sinds 

juli  2016 is dit verdrag ook in Nederland van kracht . Het verdrag 

omvat 50 artikelen die op basis van volledige geli jkheid alle 

mensenrech ten, fundamente le vri jheden en waardigheid van 

mensen met een beperking bevorderen , beschermen en 

waarborgen.  

Wanneer het gaat om de toeganke li jkhei d van culture le 

instelli ngen zi jn met name artikel 9 en artikel 30 van belang. 

Artikel 9 gaat over toegankeli jkheid en artikel 30 over de 

deelname aan het culture le leven, recreatie, vri jeti jdsbes tedi ng en 

sport.15 In onderstaand kader is het eerste lid van artikel 9 van het 

VN-verd rag Handicap opgenomen. Dit lid gaat over de reikwijdte 

van het verdrag wat betreft toeganke li jkheid .  

Artikel 9 lid 1 van het Inte rna ti onaa l Verdrag inzake de Rechten 

van Personen met een Handicap  

Teneinde personen met een handicap in staat te stellen 

zelfstandi g te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten 

van het leven, nemen de Staten die Parti j zi jn passende 

maatregelen om personen met een handicap op voet van 

geli jkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke 

omgeving , tot vervoe r, informati e en communi ca tie , met inbegrip 

van informa tie - en communicati e techno logi eën en -systemen, en 

tot andere voorzieni ngen en diensten die openstaan voor, of 

verleend worden aan het publiek, in zowel stedeli jke als 

landeli jke gebieden. Deze maatregelen, die mede de 

                                                                 

15 Verenigde Nat ies  (2006 ).   
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identi fica tie en bestri jding van obstakels en barrières voor de 

toeganke li jkheid omvatten , zi jn onder andere van toepassing op:  

a.  Gebouwen, wegen, vervoe r en andere voorzieni ngen in 

gebouwen en daarbuiten, met inbegrip van scholen, 

huisvesti ng , medische voorzieni ngen en werkplekken ; 

b.  Informati e , communica tie en andere diensten, met inbegrip 

van elektronische diensten en nooddiens ten . 

In het tweede lid van artikel 9 worden de maatregelen uiteengeze t 

voor het vergro ten van de toeganke li jkheid , waartoe landen zich 

verplichten bi j ondertekeni ng van het verdrag. In onderstaand 

kader is het tweede lid van artikel 9 van het VN-verd rag Handicap 

opgenomen.  

Artikel 9 lid 2 van het Inte rna ti onaa l Verdrag inzake de Rechten 

van Personen met een Handicap .  

De Staten die Parti j zi jn nemen tevens passende maatrege len 

om: 

a.  De implementa tie van minimumnormen en richtli jnen voor de 

toeganke li jkheid van faci li tei ten en diensten die openstaan 

voor, of verleend worden aan het publiek, te ontwikke len , af 

te kondigen en te monitoren; 

b.  Te waarborgen dat private instel li ngen die faci li te i ten en 

diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het 

publiek aanbieden, zich rekenschap geven van alle aspecten 

van de toegankeli jkheid voor personen met een handicap ;  

c.  Betrokkenen te trainen inzake kwesties op het gebied van 

de toegankeli jkheid waarmee personen met een handicap 

geconfrontee rd worden; 

d.  Openbare gebouwen en andere faci li tei ten te voorzien van 

bewegwijze ri ng in brai lle en in makkeli jk te lezen en te 

begri jpen vormen; 
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e. Te voorzien in vormen van hulp en bemiddeling door 

mensen, met inbegrip van begeleiders , mensen die 

voorlezen en professione le dovento lken om de toegang tot 

gebouwen en andere faci li tei ten, die openstaan voor het 

publiek te faci li teren ; 

f .  Andere passende vormen van hulp en ondersteuni ng aan 

personen met een handicap te bevorderen, teneinde te 

waarborgen dat zi j toegang hebben tot informa tie ;  

g.  De toegang voor personen met een handicap tot nieuwe 

informa tie - en communica ti e techno logi eën en -systemen, 

met inbegrip van het internet, te bevorderen; 

h.  Het ontwerp , de ontwikke li ng , productie en distributi e van 

toeganke li jke informa tie - en communica tie techno logieën, en 

communi ca tiesys temen in een vroeg stadium te bevorderen, 

opdat deze techno logi eën en systemen tegen minimale 

kosten toeganke li jk worden. 

In artikel 30 lid 1 tot en met 4 staan de rechten van mensen met 

een beperking met betrekki ng tot deelname aan het culture le 

leven en de maatregelen waartoe landen zich bi j ondertekeni ng 

verplichten.  

Artikel 30 lid 1 tot en met 4 van het Interna tionaa l Verdrag 

inzake de Rechten van Personen met een Handicap.  

 

1. De Staten die Parti j zi jn erkennen het recht van personen met 

een handicap op voet van geli jkheid met anderen deel te nemen 

aan het culture le leven en nemen alle passende maatrege len om 

te waarborgen dat personen met een handicap : 

a.  Toegang hebben tot cultuurui ti ngen in toeganke li jke vorm;  

b.  Toegang hebben tot televisiep rogramma’s , fi lms, theater en 

andere culture le activi tei ten in toegankeli jke vo rm; 

c.  Toegang hebben tot plaatsen voor culture le uitvoe ri ngen of 
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diensten, zoals theaters , musea, bioscopen, bibliotheken en 

dienstve r leni ng op het gebied van toerisme en zo veel 

mogeli jk toegang tot monumenten en plaatsen van nationaa l 

culturee l belang. 

 

2. De Staten die Parti j zi jn nemen alle passende maatrege len 

om personen met een handicap de kans te bieden hun creatieve , 

artistieke en intellec tue le potentiee l te ontwikke len en 

gebruiken, niet alleen ten eigen bate maar ook ter verri jki ng van 

de maatschap pi j . 

 

3. De Staten die Parti j zi jn nemen alle passende maatrege len in 

overeens temmi ng met het interna tiona le recht om te waarborgen 

dat wetgeving ter beschermi ng van de intellec tue le eigendom 

geen onredeli jke of discrimina toi re belemmeri ng vormt voor de 

toegang van personen met een handicap tot cultuurui ti ngen.  

 

4. Personen met een handicap hebben op voet van geli jkheid 

met anderen recht op erkenni ng en ondersteuni ng van hun 

specifieke culture le en taalkundi ge identi teit , met inbegrip van 

gebarenta len en de dovencultuu r. 

In Nederland ziet Het College voor de Rechten van de Mens toe 

op de nalevi ng van het verdrag . 

2.1 .2  Uitbreiding van de WGBH/CZ. 

Ten behoeve van de uitvoe ri ng van het VN-verd rag Handicap is 

per 1 januari 2017 de Wet geli jke behande li ng op grond van 

handicap of chronische ziekte (WGBH/C Z) uitgebreid . Aan artikel 

1 is toegevoegd dat ieder mens in staat moet worden gesteld bi j 

eigen mogeli jkheden autonoom te zi jn. Voor culture le instelli ngen 

geldt onder de aanpassingen van artikelen 2 en 5 dat het hen 
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verboden is onderscheid te maken en dat zi j verantwoorde li jkhei d 

dragen voor het verwezenli jken van hun toegankeli jkheid .  

In onderstaand kader zi jn de relevante aanpassingen van de 

artikelen 2 en 5 van de WGBH/CZ opgenomen.  

Paragraaf 2 Artikel 2a van de WGBH/CZ:  

1.  Degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, 

draagt daarnaas t tenmins te geleideli jk zorg voor de 

algemene toeganke li jkheid voor personen met een handicap 

of chronische ziekte, tenzi j dat voor hem een onevenredige 

belasting vormt;  

2.  Onvermi nde rd het bepaalde bi j of krachtens enige wetteli jke 

bepaling, worden bi j algemene maatregel van bestuur regels 

gesteld ter uitvoeri ng van het eerste lid. Deze regels hebben 

in ieder geval betrekking op de geleideli jke verwezenli jki ng 

van de algemene toegankeli jkheid , op het treffen van 

voorzieni ngen van eenvoud ige aard en op de evenredighei d 

van de belasting ;  

3.  De voordrach t voor een krachtens het tweede lid vast te 

stellen algemene maatrege l van bestuur wordt niet eerder 

gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers 

der Staten-Generaa l is overgelegd . 

 

Paragraaf 3 Artikel 5b van de WGBH/CZ: 

1.  Onderscheid is verboden bi j het aanbieden van of verlenen 

van toegang tot goederen of diensten en bi j het sluiten, 

uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, 

alsmede bi j het geven van loopbaanori ënta ti e en advies of 

voorlichti ng over school- of beroepskeuze , indien dit 

geschiedt:  

a.  In de uitoefeni ng van een beroep of bedri jf;  

b.  Door de openbare dienst;  
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c. Door instel li ngen die werkzaam zi jn op het gebied van 

volkshuisves ti ng , welzi jn, gezondheidszo rg , cultuur of 

onderwijs of;  

d.  Door natuur li jke personen die niet handelen in de 

uitoefeni ng van een beroep of bedri jf, voor zover het aanbod 

in het openbaar geschiedt. 

2.1 .3  Implica ties van het VN-verd rag Handicap en de aanpassi ngen van 

de WGBH/CZ. 

Met de rati ficatie van het VN-verd rag Handicap en de uitbreiding 

van de WGBH/CZ geldt in Nederland een algemene norm voor 

toeganke li jkheid op basis van geli jkheid . Mensen met een 

beperking kunnen een beroep doen op de wet wanneer zi j 

discrimina tie ervaren bi j het bezoek aan een culture le instel li ng .16 

2.1 .4  Wetgeving digitale toeganke li jkheid . 

Vanaf 23 september 2018 wordt digitale toegankeli jkheid  wetteli jk 

veranke rd door het Besluit Digitale Toeganke li jkhei d .17 De 

algemene maatregel van bestuur (AMvB) behelst implementa ti e 

van richtli jn (EU) 2016/2102 van 26 oktober 2016 inzake de 

toeganke li jkheid van de websites en mobiele applicaties van 

overheidsi ns tanties . Doel is mensen met een functiebeperki ng 

betere toegang te geven tot digitale dienstve r leni ng van de 

overheid . De te implemente ren standaard is in NL reeds van 

toepassing ; de AmvB formaliseert deze verplichti ng .  

                                                                 

16 Feenstra,  N.  (2019 );  Wet van 14 apri l  2016 tot  uitvoe ri ng van het  op 13 

december 2006 te New York  tot  s tand gekomen Verdrag inzake de rech ten 

van personen met een handicap (Trb.  2007,  169) Staatsb lad 2016 (215).   
17 ht tps : / /wet t en. ove rhe i d. nl/ BWB R0040936 /2018 -07 -01.  
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De AMvB gaat gefaseerd in werking :  

a.  websites die zi jn gepubliceerd vanaf 23 september  2018 

moeten uiterli jk met ingang van 23 september 2019 voldoen 

aan de richtli jn ; 

b.  website die zi jn gepublicee rd voor 23 september 2018 

moeten uiterli jk met ingang van 23 september 2020 voldoen 

aan de richtli jn ; 

c.  mobiele applicaties moeten uiterli jk 23 juni 2021 voldoen 

aan de richtli jn .18 

2.2  Richtlijnen voor het vergroten van de toegankeli jkhe id van 

culturele instellingen . 

Er zi jn door ons drie relevante algemene richtli jnen gevonden voor 

het vergroten van de toeganke li jkheid voor mensen met een 

beperking. De richtli jnen gaan over: 

d.  De inrichti ng van balies, loketten, recepties en 

spreekkamers ; 

e.  De rolstoe ltoeganke li jkheid van toi letrui mten en 

doucheruimten; 

f .  En de ‘wensen’  voor nieuwe gebouwen en woonomgevi ng . 

De richtli jnen beschri jven voorname li jk algemene uitgangspun ten 

die gelden voor een toeganke li jke omgeving . Denk bi jvoorbee ld 

aan regels over afmetingen, pinapparatuur, akoestiek en 

looproutes . Alle drie de richtli jnen richten zich op mensen met een 

lichameli jke beperking en daarmee de fysieke toeganke li jkhei d 

van culture le instelli ngen. De richtli jn over de ‘wensen’  voor 

nieuwe gebouwen en woonomgevi ng heeft ook aandacht voor 

mensen met een zintuige li jke beperking . De richtli jn over de 

voorzieni ngen om bezoekers te ontvangen onderscheid t zich door 

ook in te gaan op het sociale aspect van toeganke li jkhei d. Alle 

                                                                 

18 ht tps : / /wet t en. ove rhe i d. nl/ BWB R0040936 /2018 -07 -01;   

ht tps : / /www. pa rl em ent ai rem on it o r. nl/ 9353000/ 1/ j 9vv ij 5epm j 1ey 0/ vk i4au13y hz

b.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vki4au13yhzb
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vki4au13yhzb
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drie de richtli jnen zi jn terug te vinden op de website van de 

organisatie Bouw Advies Toeganke li jkhei d.19 Tevens bevat de 

handreiki ng ‘Toeganke li jkheid en vergunni ngve r leni ng  

evenementen en festivals’ richtli jnen om toeganke li jkhei d te 

waarborgen. Naast de benoemde richtli jnen en handrei ki ngen is er 

de Integra le Toeganke li jkhei d standaard (ITstandaard ) . Dit is de 

interna ti onaa l erkende standaard voor toegankeli jk bouwen in 

Nederland . In deze standaard zi jn de algemene 

toeganke li jkheids richt li jnen en -normen omgewerkt naar 

bouwtechnische eisen, die worden toegepast bi j het ontwerpen en 

realiseren van integraa l toegankeli jke projecten.20  

Een overzicht van de richtli jnen en op welke type instelli ngen en 

beperkingen ze van toepassing zi jn is toegevoegd aan de tabel 

met handreiki ngen in bi jlage C. 

2.3  Handreikingen voor het vergroten van de toegankeli jkhe id van 

culturele instell ingen . 

We hebben 16 relevante handreiki ngen gevonden die culture le 

instelli ngen ondersteuni ng bieden bi j het toegankeli jke r maken 

van hun organisati e voor mensen met een beperking . De 

handreiki ngen variëren in insteek van een algemene en praktische 

benadering tot een hele specifieke benadering vanui t een bepaald 

type culture le instelli ng of een specifieke beperking. De 

handreiki ngen met een specifieke benaderi ng richten zich relatief 

vaak op musea en cultuu rcen tra en mensen met een fysieke of 

zintui ge li jke beperking. Wij hebben geen specifieke handreiki ngen 

gevonden voor archieven en galerieën. Voor archieven biedt 

digitale toeganke li jkhei d veel mogeli jkheden. Een archief als 

fysieke instelli ng kan ook gebruik maken van handreiki ngen voor 

musea.  

                                                                 

19 Zie www.bat ut rec ht . nl/ .   
20 ht tps : / /www. pbtc ons ult . nl/ ont we rp ric ht l i j nen / its t andaa rd/ 213 / 56 / . 
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Hieronder beschri jven we achtereenvo lgens kort de gevonden 

handreiki ngen voor het bezoeken van cultuu r en het beoefenen 

van cultuur. In bi jlage C is een overzich t opgenomen van de 

handreiki ngen waarin is aangegeven op welke type instel li ng en 

welke beperking de handreiki ng zich richt.  

2.3 .1  Handreiki ngen voor culture le instelli ngen gericht op bezoekers 

De Code Diversitei t & Inclusi e is van al de handreiki ngen die wij 

hebben gevonden het meest breed ingestoken. Deze gedragscode 

biedt handva tten om instelli ngen toeganke li jke r te maken. Dit is 

de reden dat we deze publicati e ook hebben meegenomen in de 

verkenni ng van handreiki ngen . De Code heeft betrekking op de 

inclusie en geli jkwaardige toegang voor iedereen in Nederland en 

biedt instelli ngen die hun toeganke li jkhei d willen vergroten 

handva tten voor de aanpak hiervan. De andere handreiki ngen die 

wij hebben gevonden zi jn concrete r en gaan ook in op de wijze 

waarop de toeganke li jkheid voor een specifieke groep bezoekers 

of bezoekers in het algemeen vergroot kan worden.  

Een derde van de handreiki ngen die wij hebben gevonden richten 

zich op het vergro ten van de toeganke li jkheid van musea. Twee 

van de vi jf richten zich specifiek op het vergroten van de 

toeganke li jkheid voor bezoekers met een visuele beperking . De 

andere drie zi jn meer praktisch ingestoken en richten zich niet 

specifiek op een bepaalde beperking, maar geven tips en 

handva tten voor het wegnemen van belemmeri ngen voor de 

bredere groep bezoekers met een beperking. Een goed voorbeeld 

hiervan is de handreiki ng ‘Museum Open U’  gemaakt door de 

organisatie LCM, Landeli jk contact van Museumconsulen ten . Dit is 

een praktisch handboek vol tips, zelfscans, inspirerende 

voorbeelden en ervaringsve rha len van bezoekers om het museum 

toeganke li jker te maken voor mensen met een lichame li jke of 

geesteli jke beperking. De tips en voorbeelden variëren van 

inzichten over kleurenb li ndheid en slechtziendheid , concrete 
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aanbeve li ngen over de opmaak van teksten tot voorbee lden van 

goede omgangsvo rmen en communica tiemidde len .   

Naast de handreiki ngen voor musea hebben wij 4 handreiki ngen 

gevonden met tips om de toeganke li jkhei d van evenementen, 

festiva ls en podiumkuns ten te vergroten. Een voorbeeld hiervan is 

de handreiki ng ‘ toeganke li jkhei d en vergunni ng ve r leni ng 

evenementen en festivals’ . Deze handreiki ng bestaat uit een 

checklis t voor onder andere de bereikbaarheid en vei ligheid van 

het evenement of festiva l voor mensen met een beperking . Zi jn 

bi jvoorbee ld de nooduitgangen bruikbaar voor rolstoe lgebruike rs?  

Ten slotte is 1 handreiki ng specifiek gericht op het vergroten van 

verschi l lende typen culture le instel li ngen voor mensen die 

prikkelgevoe lig zi jn. Deze handreiki ng is een praktische gids voor 

musea, theaters , fi lmhui zen en (muziek )podi a en heet ‘Prikkelarm 

en cultuur’  en is geschreven door Iris van Heesch van Stichting 

Onbeperk t Genieten. Deze stichting heeft drie jaar onderzoek 

gedaan naar de mogeli jkheden om prikkelarm te programmeren. 

Dit hebben zi j in pi lotprojec ten ook in de prakti jk gebracht. De 

resulta ten hiervan zi jn verwerk t in deze praktische gids.  

2.3 .2  Handreiki ngen voor culture le instelli ngen gericht op de beoefening 

van kunst en cultuu r 

Voor inclusie in cultuurbeoe feni ng hebben wij 5 handrei ki ngen21 

gevonden. Van deze handreiki ngen zi jn er 4 gericht op  

cultuurpa rtici pa tie en bieden 3 ook een stappenp lan voor 

instelli ngen en projecten om inclusie te  vergroten. Deze 

handreiki ngen nemen instelli ngen als het ware aan de hand om 

toeganke li jkheid en inclusie vorm te geven van verkenni ng of start 

tot uitvoeri ng en opvolging. Ook worden in deze handreiki ngen 

opties uitgewerk t en voorbeelden gegeven. Eén van de 

                                                                 

21 Zie hiervoo r de tabel op bij lage C. 
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handreiki ngen is gericht op het wegnemen van fysieke drempels 

op de locatie waar activi tei ten plaatsvi nden.  

 

3 De kennis die er al is over de 

toegankelijkheid van culturele 

instellingen.  

In dit hoofdstuk gaan wij in op onderzoeken die gedaan zi jn naar 

de toegankeli jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met 

een beperking. Er wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 2: 

Welke Nederlandse en interna ti ona le onderzoeken zi jn al gedaan 

over de toegankeli jkhei d bi j culture le instelli ngen voor mensen 

met een beperking en wat zi jn hiervan de belangri jks te 

bevindingen? Hierbi j onderschei den we onderzoek naar de 

toeganke li jkheid voor de bezoeker, toeganke li jkheid voor de 

beroepsbeoe fenaar en toeganke li jkhei d voor de 

vri jeti jdsbeoe fenaar.  

Dit hoofdstuk is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel van dit 

hoofdstuk gaat in op welke onderzoeken al zi jn gedaan naar de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met een 

beperking. Dit is paragraaf 3.1. Het tweede deel van dit hoofdstuk 

gaat in op de belangri jks te bevindi ngen uit de onderzoeken. Dit is 

paragraaf 3.2. In bi jlage C is een tabel opgenomen waarin 

aangegeven is welke onderzoeken wij hebben gevonden in de 

inventa risati e en op welk type beperking, soort toeganke li jkheid of 

type instelli ng deze betrekki ng hebben.  
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3.1  Bestaand onderzoek en bestaande kennis over de 

toegankeli jkhe id van culturele instellingen . 

Onderzoeken naar de toegankeli jkheid van culture le instelli ngen 

voor mensen met een beperking zi jn heel divers. Dat geldt voor 

Nederland , maar ook internati onaa l. Er zi jn praktische 

onderzoeken opgezet vanuit vragen in de prakti jk en uitgevoerd 

met als doel oplossingen voor de prakti jk  te bieden. Een 

voorbeeld hiervan is het belevingsrapport voor mensen met een 

lichameli jke beperking .22 Er zi jn ook wetenschappe li jke 

onderzoeken gericht op het vergroten van kennis over de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen . Voor beide soorten 

geldt dat de onderzoeken zeer divers zi jn in focus. Er is grote 

verschei denhei d in onderzoek als het gaat om type instelli ng , type 

beperking en vorm van toegankeli jkhei d .  

De zoektocht naar informati e en beschikbare kennis over de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met een 

beperking levert vooral resulta ten op over bezoekers . Over de 

toeganke li jkheid voor beroepsbeoe fenaars en vri jeti jdsbeoe fenaar 

is aanzienli jk minder te vinden. In de volgende paragrafen gaan 

we in op de inhoude li jke hoofdpunten die uit de door ons 

gevonden li teratuur naar voren komen. 

3.2  Belangrijke inhoudeli jke bevindingen uit onderzoek naar de 

toegankeli jkhe id van culturele instellingen . 

In deze paragraaf bespreken we de belangri jks te inhoude li jke 

bevindingen uit de inventa risa tie van beschikbare onderzoeken. 

Wij onderscheiden vier thema’s in de onderzoeken die we hebben 

geraadpleegd.   

                                                                 
22 Vink ,  K.  (2018).  Het belevings rappo rt .  Welkom Toegank e li jk hei d &  

 Evenem ent en.  
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a. De historische ontwikke li ng in het vergro ten van de 

toeganke li jkheid ; 

b.  De huidige stand van zaken van toegankeli jkheid van culture le 

instelli ngen in Nederland ; 

c.  De uitvoe ri ngsp rak ti jk van het vergroten van de 

toeganke li jkheid en mogeli jkheden voor de toekomst. Hierbi j 

gaat het zowel om de organisato rische aspecten als 

praktische voorzieni ngen;  

d.  Belemmeri ngen en behoeften van mensen met een beperking 

voor het bezoeken van een culture le instel li ng of voor de 

beoefeni ng van kunst.  

We lichten deze vier thema ’s hieronder toe.  

3.2 .1  De historische ontwikke li ng in het vergro ten van de 

toeganke li jkheid . 

Wet- en regelgevi ng spelen een grote rol in het vergroten van de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met een 

beperking.23 De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkri jk 

implementee rden in respectieve li jk 1990 en 1995 al belangri jke 

wet- en regelgevi ng hiervoor .24 Nederland rati ficeerde in 2016 het 

VN-verd rag Handicap en loopt in regelgevi ng en daarmee ook in 

implementa ti e en het daaraan verbonden leerproces wat achter. 

Dit is ook zichtbaa r in de beschikba re onderzoeken. Deze zi jn er 

meer in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkri jk , al zi jn ze 

ook hier in de meeste gevallen gericht op de toegankeli jkheid van 

musea. Over andere typen instelli ngen hebben we minder 

onderzoeken gevonden. Wel zi jn er veel voorbee lden online te 

vinden over ini tiatieven om de toegankeli jk heid van culture le 

instelli ngen te vergroten . Zo zi jn er over toegankeli jk heid van 

                                                                 

23 Smith et  al. ,  (2012 ) in Feenstra,  N.  (2019).  Bezoek ersre is  of  

reisorganis at i e.  STUDIO i,  plat fo rm voor inc lus ieve cultuur.   
24 Feenstra,  N.  (2019).  Bezoek ersreis  of  reisorgan is at i e .  STUDIO i,  plat form 

voor inc lus ieve cultuur.  
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theaters in het Verenigd Koninkri jk veel voorbeelden online te 

vinden.  

Wanneer het gaat over de implementa tie bli jkt dat wet- en 

regelgevi ng het risico met zich meebrengt dat het gaat om 

‘verplichte’ aanpassingen en niet alti jd om het creëren van een  

inclusieve en voor iedereen even toeganke li jke omgeving.25 Dit is 

mogeli jk ook het geval in Nederland en een risico waarvan 

kennisnemi ng de mogeli jkhei d biedt niet dezelfde fout te maken. 

Tegeli jke r ti jd bli jkt wel dat toeganke li jkheid een thema is dat al 

decennia speelt en een groei- en leerproces is.26  

Over hoe het er in het algemeen voor staat met de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen , zi jn niet veel 

onderzoeken bi j ons bekend. Er zi jn interna tionaa l verschi l lende 

onderzoeken naar de staat van de toegankeli jk heid van culture le 

instelli ngen voor mensen met een beperking . In het Verenigd 

Koninkri jk zi jn er ‘state of access’ onderzoeken naar bi jvoorbee ld 

de toegankeli jkheid van musea of het boeken van tickets voor 

concerten.27 In Vlaanderen en België wordt de toeganke li jkheid 

van culture le instelli ngen gemonito rd als onderdeel van 

‘Toeganke li jk Vlaanderen’ en is in 2013 ook een screening 

geweest van de Vlaamse Kunsti ns te l li ngen .28  

3.2 .2  De stand van toegankeli jkheid van culture le instelli ngen  in 

Nederland . 

Over de stand van zaken van toegankeli jkheid van culture le 

instelli ngen in Nederland hebben wij geen zelfs tandige 

onderzoeken of publicaties gevonden. Ook hebben wij geen ci jfers 

                                                                 

25 Code Dive rs it e it  en Inc lus ie;  Starr,  R.E.  (2016).   
26 Braden,  C.  (2016).   
27 Adams, J.  (2018).   
28 Enter vzw (2013) .   
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gevonden over bezoeken van mensen met een beperking aan 

culture le instelli nge n.29 Wel wordt er tot op zekere hoogte 

gemonitord hoe het ervoor staat met de toeganke li jkheid van het 

culture le leven binnen het bredere kader van de nalevi ng van het 

VN-verd rag Handicap . Deze monitori ng wordt uitgevoerd met 

behulp van om een jaarli jk se kwali tatieve check. Midden- en Klein 

Bedri jf (MKB) Nederland heeft daarnaast in samenwerki ng met 

brancheve renigi ngen Vereniging Nederlandse Poppodia en -

Festivals (VNPF), Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) 

en Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Fi lmthea ters (NVBF) 

actieplannen opgesteld om de toegankeli jkhe id voor mensen met 

een beperking te vergroten.30  

In de rapportage ‘Toeganke li jkhei d van goederen en diensten’ van 

het College voor de Rechten van de Mens (hierna : CRM) wordt op 

basis van een onderzoek naar knelpun ten bi j het gebruik van 

gebouwen met een publieksfunc tie en klankbordg roep van 

personen met een beperking en diverse belangenorgani sa ties een 

beeld geschets t over de stand van zaken van de fysieke 

toeganke li jkheid en sociale toeganke li jkheid van cultuu r.31 In de 

schaduwrapportage van de Allianti e VN-verd rag Handicap wordt 

concrete r ingegaan op de stand van de toeganke li jkheid van 

culture le instelli ngen voor mensen met beperking.32 De conclusies 

die in dit rapport worden getrokken over de toeg anke li jkhei d van 

verschi l lende typen culture le instel li ngen zi jn gebaseerd op 

                                                                 

29 In de part ic ipat i emon it o r van NIVEL (2017) wordt  wel aangegeven hoevee l 

mensen met een beperk i ng maandel i jk s  een uitgaans gel egenhe i d bezoeken 

of deelnem en aan veren ig i ngs act i v it e it en of cursussen.  Dit  is  echter br eder 

dan culturele ins tel l ingen.   
30 ht tps : / /www. mk bt oegank e li j k . nl/ .  
31 College voor de Rechten van de Mens (2019 ).   
32 All iant ie VN-ve rd rag Handic ap (2019).   
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inbreng van mensen met een beperking . Dit is onderbouwd vanuit 

verschi l lende onderzoeksmethoden en bronnen .33 

Uit beide rapportages over de nalevi ng van het VN-verd rag komt 

het volgende beeld naar voren over de stand van zaken:  

1.  Musea worden steeds beter toeganke li jk voor mensen met een 

beperking;31  

2.  Nederlandse fi lms in bioscopen en theaters zi jn niet goed 

toeganke li jk voor mensen met een auditieve beperking, 

doordat deze doorgaans niet zi jn onderti te ld ;3 1 

3.  Het komt voor dat lidmaatschap van culture le verenigi ngen 

wordt belemmerd door toegangsei sen die worden gesteld aan 

mensen met een beperking. Een voorbeeld dat het College 

voor de Rechten van de Mens noemt is de toegangseis van 

een zangve renigi ng om als koorlid een choreogra fie uit te 

kunnen voeren;3 1 

4.  Ontoeganke li jkhei d van gebouwen en openbare ruimte  en de 

onvei ligheid door obstakels op gedeelde ruimte in steden 

belemmeren mensen met een fysieke of zintuige li jke 

beperking in deelname aan het culture le leven;32 

5.  Culture le podia zi jn vaak niet toegankeli jk en regelgevi ng en 

vergunni ngen van gemeenten li jken hier geen rekening mee te 

houden;32 

6.  Openlucht muziek fes ti va ls , bioscopen en theaters zi jn lang 

niet alti jd rolstoe ltoeganke li jk .32 

De rapportages van het CRM en de Alliantie VN-verd rag Handicap 

over de voortgang van de nalevi ng van het VN-verdrag geven 

geen compleet beeld van de toeganke li jkheid van culture le  

instelli ngen in Nederland . De aandacht voor cultuur is beknopt en 

wat er geschreven is dekt niet alle typen instelli ngen, alle vormen 

van toeganke li jkheid of alle typen beperkingen. Zo staat er 
                                                                 

33 Deze z i jn opgenom en als  bi j lagen bij  het  VN-ve rdrag Handic ap en te 

vinden op de webs ite van Ieder (i n ).   
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bijvoorbee ld niets in over archieven , galerieën, monumenten en 

erfgoed. Over de toegankeli jkhei d van dit type instelli ngen hebben 

wij ook geen andere documenta ti e gevonden. In beide rapportages 

is voorname li jk aandacht voor het bezoek en is er beperkt 

aandacht voor beoefeni ng . De hoofdboodschap van beide 

rapportages is dat er nog veel belemmeri ngen zi jn in de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met een 

beperking. De schaduwrapportage oppert bovendien dat wanneer 

culture le instelli ngen op papier de toegankeli jkheid  geregeld 

hebben, zi j in de prakti jk tegen nieuwe drempels aan kunnen 

lopen. Voor een goede uitvoeri ng is structure le samenwerki ng met 

mensen met een beperking gewenst. 

In de rapportages over de nalevi ng van het VN-verd rag handicap 

wordt niets gezegd over de huidige stand van zaken van de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor 

beroepsbeoe fenaars . Met de li teratuurs tudie hebben wij ook in de 

overige documenten weinig informa tie gevonden. In een artikel 

van de theaterk rant vinden wij wel een voorbeeld hoe stichti ng 5D 

zich inzet voor een volwaardige positie van jongeren met een 

beperking in het professione le theater landschap . Dit doen zi j met 

behulp van onder andere sollici tati e workshops voor culture le 

instelli ngen en leerwerkp lekken en stages voor jongeren.34 

3.2 .3  De uitvoe ri ngsp rak ti jk van het vergroten van de toeganke li jkhei d 

en mogeli jkheden voor de toekomst .  

We hebben verschi l lende onderzoeken gevonden die ingaan op 

het vergroten van de toeganke li jkheid van culture le instelli ngen 

voor mensen met een beperking. Wij zien twee grote li jnen. 

Enerzi jds zi jn er de onderzoeken die zich richten op het hoe 

toeganke li jkheid wordt vormgegeven , zowel prakt isch als 

organisato ri sch. Anderzi jds zi jn er onderzoeken naar de 

                                                                 

34 Veenstra,  A.  (2018,  25 september ).  
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mogeli jkheden om in de toekomst nieuwe vormen van informati e- 

en communica tie techno logie in te zetten die nu nog in 

ontwikke li ng zi jn, maar de potentie hebben om de toegankeli jkheid 

van bepaalde typen instelli ngen voor mensen met een beperking 

te vergroten. Hierbi j valt te denken aan nieuwe vormen van 

audiogidsen en social computing , een vorm van ICT waarbi j de 

sociale context wordt meegenomen en op nieuwe mani eren naar 

interacti e wordt gekeken.35 

Zowel interna tionaa l als nationaa l hebben we niet veel 

wetenschappe li jke onderzoeken gevonden naar het vergroten van 

toeganke li jkheid . Veel onderzoeken naar het vergroten van de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met een 

beperking zi jn gebaseerd op casestudies . Dit zi jn 

prakti jkonderzoeken waarin is gekeken hoe in het geval van een 

specifieke instelli ng de toeganke li jkhei d kan worden vergroot of 

hoe voor een bepaald type beperking door instel li ngen 

belemmeri ngen kunnen worden weggenomen. Er zi jn ook 

onderzoeken waarin gekeken is naar verschi l lende casestudies en 

de lessen die hieruit kunnen worden geleerd. Enerzi jds ga at het 

daarbi j om lessen die instelli ngen helpen om de praktische 

toeganke li jkheid te vergroten. Anderzi jds gaat het om 

organisato ri sche aspecten die eraan bi jdragen om 

toeganke li jkheid te verankeren in het beleid en de 

uitvoeri ngsp rakt i jk van instelli ngen . Veel van de resultaten van 

deze onderzoeken zi jn verwerk t in handrei ki ngen .  

De belangri jks te bevindi ngen uit de onderzoeken die wij hebben 

bestudeerd zi jn: 

a.  Het vergroten van toeganke li jkheid is maatwerk 36;  

b.  Het vergroten van toeganke li jkheid is meer dan het 

implemente ren en naleven van regelgevi ng 37; 

                                                                 

35 Mart ins ,  C.  (2012),  Kosmas,  P.  et  al.  (2019 ).   
36 Carrizos a,  G.  et  al.  (2019 );  persoonli jk e communic at i e.  
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c. Het sociale aspect van toeganke li jkhei d is groot . Hierbi j gaat 

het om de bejegeni ng , geli jke behandeli ng en inclusie van 

mensen met een beperking. Dit vraagt betrokkenhei d van de 

hele organisati e en samenwerki ng met de doelgroep ;38 In het 

volgende hoofdstuk gaan we hierop in, in paragraaf 4.1.2 en 

paragraaf 4.2.2. 

d.  Universee l ontwerp is het streven. Universee l ontwerp wordt 

breed gedefiniee rd als het ontwerp van producten en 

omgevingen die door alle mensen zoveel mogeli jk kunnen 

worden gebruikt zonder de noodzaak van aanpassi ng of 

gespecialisee rd ontwerp .39 

e.  Er zi jn verschi l lende onderzoeken die zich specifiek richten op 

doorontwikke li ng en toepassing van informa tie - en 

communi ca tie technieken om toeganke li jkhei d van culture le 

instelli ngen voor mensen met verschi l lende typen beperking en 

te vergroten.40    

In Europa zi jn verschi l lende projecten die zich richten op inclusi e 

en toegankeli jkheid van cultuur. Onderzoeke rs Muscara en Sani 

geven een uitgebreid overzicht van projecten waarin aandacht is 

voor het toeganke li jk maken van culturee l erfgoed voor mensen 

met een beperking. De belangri jks te conclusie die zi j trekken is 

dat in veel van de Europese projecten met name aandacht is voor 

de fysieke toegankeli jkheid van mensen met een beperking. Er 

zi jn bovendien weinig projecten die primair gaan om 

toeganke li jkheid voor mensen met een beperking. In de meeste 

van de genoemde projecten is dit een (klein) onderdee l van het 

project.41   

                                                                                                                                                                                              

37 Braden,  C.  (2016 ).  Tresche r ,  H.  (2018 ).  
38 Onder andere: Feenstra ,  N.  (2019 );  
39 Braden,  C.  (2016 );  Muscara,  M. & C.  Sani (2019 ).   
40 Onder andere: Argyropou l os,  V.  et  al.  (2017);  Mart ins ,  C.  (2012 ).   
41 Muscara,  M. & C.  Sani (2019 ).  
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3.2 .4  Belemmeri ngen en behoeften van mensen met een beperking voor 

het bezoeken van een culture le instel li ng of voor de beoefeni ng 

van kunst .  

In de inventa risa ti e kwam weinig wetenschappe li jk of grootscha li g 

onderzoek naar boven dat specifiek gericht is op het in kaart 

brengen van de belemmeri ngen waar mensen met een beperking 

tegenaan lopen bi j het bezoek aan een culture le instelli ng . Dit 

geldt voor Nederland , maar ook interna ti onaa l. Toch is hier vri j 

veel over bekend dankzi j casestudi es en voorbeelden uit de 

prakti jk. De inhoude li jke bevindingen hebben wij verwerk t in 

hoofdstuk 4, waar wij specifiek ingaan op de belemmeri ngen voor 

mensen met een beperking bi j het bezoek aan een culture le 

instelli ng . 

Over de toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor 

beroepsbeoe fenaars met een beperking hebben wij weinig 

artikelen gevonden. Veel van de artikelen die wij zi jn 

tegengekomen in onze inventa risa tie  zi jn gericht op scholing en 

arbeidskansen en niet direct op de vraag wat de belemmeri ngen 

van beroepsbeoe fenaars zi jn om hun werk te kunnen tonen bi j 

reguliere culture le instelli ngen . In een onderzoek naar de 

belemmeri ngen die jonge beroepsbeoe fenaars met een beperking 

in Schotland ervaren, is dit wel meegenomen.42 Daarnaast hebben 

wij online artikelen en blogs gevonden van ervari ngsdeskundi gen 

waarbi j ingegaan wordt op de belemmeri ngen waar zi j mee te 

maken hebben. Deze belemmeri ngen bespreken wij inhoude li jk in 

hoofdstuk 6.    

Over de toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor 

cultuurbeoe feni ng hebben wij geen artikelen gevonden. 

Beschikbaar onderzoek richt zich met name op culture le 

instelli ngen die zich specifiek richten op mensen met een 

                                                                 

42 Lawrenc e,  M, & Birds  of Paradis e Theatre Company.  (2016).  
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beperking en niet op reguliere instelli ngen die werken aan 

inclusie f aanbod. Inhoude li jke informa tie die wij online hebben 

gevonden, hebben wi j verwerk t in hoofdstuk 6.   
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4 De belemmeringen voor 

mensen met een beperking om 

een culturele instelling te 

bezoeken. 

In dit hoofdstuk geven we gedeelteli jk antwoord op 

onderzoeksvraag 3: Wat zi jn belemmeri ngen voor mensen met een 

beperking bi j de toegang tot culture le instelli ngen en wat zi jn 

behoeften en suggesties om de toegankeli jkheid van culture le 

instelli ngen te verbeteren? We gaan in dit hoofdstuk specifiek in 

op het bezoek van mensen met een beperking aan een culture le 

instelli ng . In hoofdstuk 6 gaan we in op de beoefeni ng van kunst 

en cultuur en maken daar ook het onderschei d tussen 

beroepsbeoe fenaars en vri jeti jdsbeoe fenaars .  

De informa tie in dit hoofdstuk is afkomstig uit het 

li teratuuronderzoek , de klantreisbi jeenkomsten en de interviews 

met vertegenwoordige rs van mensen met een beperking en 

ervaringsdeskundigen. Ondanks dat we in dit onderzoek uitgaan 

van een ruim begrip van ‘mensen met een beperking’ zoals 

omschreven in het VN-verdrag Handicap43, hebben we over de 

ervaringen van enkele groepen meer informa tie opgehaald . Over 

de toegankeli jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met 

een verstande li jke beperking of een psychische beperking is 

weinig te vinden. Er zi jn wel studies over de toegankeli jkhe id van 

voorzieni ngen voor mensen met een verstande li jke beperking . 
                                                                 

43 Verenigde Nat ies  (2006).  Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap.  New York .  Zie ook:  ht tps : / /wet t en .ove rhe id . nl/ BWBV 0004045/ 2016 -

07-14#V erd rag_2.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
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Deze studies zi jn echter niet gericht op culture le instelli ngen.  Zie 

bi jvoorbee ld Trescher (2018).44 Hierdoor zi jn ook niet alle 

beperkingen even goed vertegenwoordigd in dit hoofdstuk . Dit is 

een aandachtspunt bi j het lezen van het hoofdstuk . 

Het hoofdstuk is opgedeeld in vier delen die de fasen van een 

bezoekers rei s bi j een culture le instelli ng beschri jven . De reis 

bestaat uit de onderdelen: oriëntati e en voorberei di ng , 

binnenkomst, het bezoek en na het bezoek. Voor elke fase van de 

reis beschri jven we de belemmeri ngen, behoeften en suggesties 

om de toegankeli jkheid te vergroten.  

4.1  Oriëntatie en voorbereiding . 

In de eerste fase bereiden mensen zich voor op het bezoek aan 

een culture le instelli ng . Mensen met een beperking ondervi nden 

belemmeri ngen bi j de informa tievoo rzieni ng op de website, het 

contact met medewerke rs , het boeken van een ticket, het vervoe r 

en de eindti jd .  

4.1 .1  Gebruiksvriende li jkheid van de website.  

Uit de li teratuurs tudie bli jkt dat informa tie over toeganke li jkheid 

niet alti jd goed vindbaar, incomplee t of onduideli jk is en dat deze 

vaak ontbreek t.45 Mensen willen weten of de locatie voor hen 

bereikbaar is, welke voorzieni ngen er zi jn en wat mogeli jk is. 46 Dit 

wordt bevestigd in gesprekken met zowel mensen die 

prikkelgevoe lig zi jn als mensen met een auditieve , visuele en 

fysieke beperking. Zo noemt een respondent:  

                                                                 

44 Tresche r,  H.  (2018).  Access ibi l i ty  for People with Cognit i ve Disabil i t i es :  An 

Internat i onal Literatu re Review and Empirical Intervi ew Study.  Journal of 

Educat ion & Soc ial Policy ,  5(3).  
45 Vink ,  K.  (2018);  Maat ,  V.  (2010);   Argyropoul os,  V.  & Kanari,  C.  (2015).    
46 Vink ,  K.  (2018).  ;  Adams, J.  (2018 ). ;  Maat ,  V.  (2010).  
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“Het is voor mij belangri jk dat de instel li ng helder is over wat zi j 

wel en niet kunnen bieden. Op basis van wat wél kan kunnen 

mensen zelf een beslissing nemen of een bezoek haalbaar is.”  

Bovenstaande wordt ook beaamd door Iris van Heesch, een 

ervaringsdeskundige bi j Stichting Onbeperk t Genieten. Zi j gaat in 

op de meerwaarde van goede informati evoo rzi eni ng voor mensen 

met een lage toleranti e voor prikkels en onzichtba re beperkingen :  

“Je kunt in de informati evoo rzieni ng op de website veel doen om 

ervoor te zorgen dat een grote groep besluit een bezoek te 

brengen. Dat doe je vooral door inzichte li jk te maken wat mensen 

kunnen verwachten . Het gaat daarbi j dus niet om fysieke 

veranderi ngen aan de culture le instelli ng , maar meer duideli jkheid 

waardoor je mensen een eerli jke keuze geeft.” 

Mensen die prikkelgevo e lig zi jn bevelen musea aan op hun 

website een melding te maken van prikkels in elke ruimte zoals de 

temperatuur , hoe druk het is op welk ti jdstip van de dag, hoelang 

je gemiddeld over een bezoek doet en waar de toi letten en 

eetgelegenheden zi jn. Het helpt om vooraf foto’s te kunnen zien 

van de ruimtes in het museum en de tentoons te l li ng . Op deze 

wijze weten zi j alvast wat zi j kunnen verwachten. Een andere 

mogeli jkhei d is het toevoegen van een Google Streetview op de 

website waarmee men alvast door het gebouw heen kan 

navigeren. Zo kun je bi jvoorbee ld Theate r Carré van binnen 

beki jken.47 De respondenten vinden het een positieve ontwikke li ng 

dat door de coronamaa trege len mensen vooraf een reserveri ng 

kunnen maken voor een ti jdslo t , zie ook paragraaf 4.3.1. 

                                                                 

47 ht tps : / /carre. n l/ pagi na/ ove r -c a rre .  
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Mensen met een fysieke beperking vertel len dat zi j op de website 

van een culture le instelli ng behoefte hebben aan informati e die 

uitgebreide r is dan ‘ rolstoeltoeganke li jk .’  Zi j hebben net als 

mensen met andere typen beperkingen bovendien behoefte aan 

informa tie over de locatie. Denk bi jvoorbee ld aan de aanwezigheid 

van een invalidepa rkee rp laa ts of een li ft.   

Mensen met een auditieve beperking geven aan regelmati g 

informa tie op de website over de aanwezi ge techniek te missen, 

zoals de ringleidi ng . In de klantrei sbi jeenkomsten vertel len de 

respondenten met een auditieve beperking dat zi j behoefte 

hebben aan een duideli jke vermeldi ng van een e-mailadres als 

alterna ti ef voor telefonisch contact. Als verbete rsugges tie noemen 

zi j het inbouwen van een chatfunc tie op de website voor nog 

snellere communica tie .  

Mensen met een visuele beperking zi jn geholpen wanneer zi j op 

een website kunnen navigeren met tabs. Zi j zi jn nameli jk 

afhanke li jk van het gebruik van het toetsenbord .  

Verbeteri ng van communi ca tie zit ook in het dichterbi j brengen 

van cultuur bi j mensen met een beperking . Zo vertelt Nynke 

Feenstra van stichti ng WatTelt!  dat zi j marketinga fde li ng en van 

culture le instelli ngen adviseren advertenties te promoten op 

platforms waar mensen met een beperking zich op bevinden, zoals  

dovenagenda .nl. Ook raden zi j aan fi lmpjes of foto’s op social 

media alti jd met onderti te li ng te plaatsen.   

4.1 .2  Contact met medewerke rs.  

Naast goed ingerichte websites, is er bi j mensen met een 

beperking ook behoefte aan getrainde, begripvo l le en vriende li jke 

communi ca tie - en boekingsmedewerke rs . Bi j het opnemen van 



 

 

 

 42 

telefoni sch contact is het bovendien belangri jk dat keuzemenu’ s 

goed verstaanbaar zi jn.48. Ook in de gesprekken en 

klantrei ssessies noemen respondenten deze belemmeri ngen en 

behoeften in het contact met medewerke rs van de culture le 

instelli ngen . Allereers t geven respondenten aan beter geholpen te 

zi jn wanneer medewerke rs over meer kennis van hun beperking 

beschikken. Een respondent licht dit toe:  

“In het contact met de medewerke r leg ik uit wat ik aan hulp nodig 

heb. Ik merk dat medewerke rs welwil lend zi jn, maar dat er vaak 

onwetendheid is. Vanuit hun eigen onmacht kunnen ze in de 

weerstand schieten. ” 

Een andere respondent geeft aan dat medewerkers soms in lichte 

paniek kunnen raken wanneer zi j vertelt over haar visuele 

beperking. Ze geeft als tip aan medewerke rs bezoekers te woord 

te staan zoals zi j zelf ook benaderd zouden willen worden.  

4.1 .3  Boeken van een ticket.  

Uit onderzoek in het Verenigd Koninkri jk bli jkt dat het boeken van 

tickets voor evenementen ingewikkeld is en een belemmeri ng 

vormt voor mensen met een beperking. Enerzi jds omdat het 

proces niet praktisch toegankeli jk is vormgegeven. Anderzi jds 

omdat bi j het boeken van een ticket met speciale toegang vaak 

veel onduideli jkheid is over wat mogeli jk is en wat wel en niet 

onder het ticket valt.49 

Het kiezen van een plek in het theate r is onder andere voor 

mensen met een auditieve en visuele beperking erg belangri jk . 

Over het algemeen heeft een plek op een van de eerste ri jen de 

voorkeur , maar dit kan verschi l len per type voorstel li ng . 

Tegeli jke r ti jd is de beleving van iedere persoon uniek, zo bli jkt 
                                                                 

48 Feenstra,  N.  (2010).  
49 Adams, J.  (2018 ).  
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wel uit het volgende voorbeeld . Een respondent met een visuele 

beperking vertelt dat ze ti jdens een balletvoo rste l li ng graag 

vooraan zi t zodat ze de beweging van de dansers kan horen. Een 

andere respondent met eveneens een visuele beperking 

reageerde daarop dat zi j het geluid van de snelle ademhali ng van 

dansers juist als onprettig ervaart .  

Een willekeuri ge plaatsing in het theater vormt een drempel voor 

mensen met een beperking:    

“Bij sommige theaters word je bi j het boeken van het ticket 

random ergens ingedeeld. Dat is niet fi jn!  Ik neem dan alti jd 

contact op met theate r, en leg uit dat vanwege mijn beperking het 

handig is als ik een vaste plek kri jg.”  

Respondenten noemen als aanbeve li ng voor culture le instelli ngen 

om bi j de ticketve rkoop een optie toe te voegen waarbi j er ruimte 

is voor toelichti ng wat voor extra ondersteuni ng gewenst is,  

bi jvoorbee ld de aanwezigheid van een gebarento lk . Ook noemen 

respondenten dat het mooi zou zi jn als er voor begeleiders tickets 

met een gereduceerd ticket verkri jgbaa r zi jn en dat voor mensen 

met een visuele en auditieve beperking voorin de zaal plekken zi jn 

gereservee rd waar zi j gebruik van kunnen maken. Het is bi j het 

reserveren van een plaats vooral belangri jk dat de culture le 

instelli ng en degene met een beperking bespreken wat voor 

degene met een beperking wenseli jk is en wat vanuit de culture le 

instelli ng mogeli jk is 

4.1 .4  Vervoer naar culture le instelli ng en kennis over eindti jd .  

Het is voor mensen met een visuele of fysieke beperking 

makkeli jke r om naar een culture le instelli ng te gaan wanneer deze 

dicht bi j een station is gelegen. Zi j zien op de website bovendien 

graag informa tie over de eindti jd van de voorste l li ng zodat zi j 
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vooraf speciaal vervoer kunnen regelen om terug naar huis te 

kunnen komen.  

4.2  Binnenkomst. 

In de tweede fase komen de bezoekers aan bi j de culture le 

instelli ng . Mensen met een beperking ondervi nden bi j de 

aankomst belemmeri ngen en geven suggesties voor de omgeving 

en ingang, sociale ontvangs t en bejegening door medewerke rs.  

4.2 .1  Omgeving en ingang culture le instelli ng .  

Voor mensen met een lichame li jke beperking kan de aankomst en 

binnenkomst vol belemmeri ngen zitten omdat de omgeving van de 

locatie niet over de benodigde fysieke voorzieni ngen beschikt . 

Enkele voorbeelden hiervan zi jn: het ontbreken van een 

invalide nparkee rp laa ts , te weinig ruimte om uit de auto te 

stappen, een grote afstand van de parkeerplaa ts naar de ingang, 

drempels en smalle paden op de weg naar de ingang, te stei le 

hellingen en moeili jk te openen deuren.  

Twee respondenten met een fysieke beperking geven de 

aanbeve li ng om ervari ngsdeskundi gen te betrekken wanneer 

culture le instelli ngen worden verbouwd :  

“Haal er mensen bi j die dageli jks met deze belemmeri ngen te 

maken hebben. Zi j hebben veel meer ideeën over hoe een gebouw 

aangepast kan worden.” 

Mensen met een beperking kunnen vervo lgens verschi l lende 

belemmeri ngen ervaren bi j de ingang van een culture le instel li ng . 

Het vinden van de ingang kan moeili jk zi jn door de architec tuur en 

vormgevi ng . In de li teratuur komt naar voren dat voor mensen met 

een visuele beperking materiaa l, kleurgeb ruik en contrast een 
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grote rol spelen.50 Een respondent met een visuele beperking 

benoemt de trap in oude gebouwen en de draaideuren voor 

mensen met blindenge leidehonden als extra obstakel. Een andere 

respondent met een visuele beperking geeft aan dat geleideli jnen 

in gebouwen kunnen helpen om de weg te vinden richting de zaal 

en de toi letten . 

Voor mensen met prikkelgevoe ligheid geldt dat het bi j de ingang 

moeili jk kan zi jn om veel verschi l lende zintuig li jke informa tie te 

fi lteren. Denk bi jvoorbee ld aan harde muziek, kleurri jke bordjes 

die de weg wijzen en een hoge temperatuur.  Dat kan voelen als 

kortslui ti ng in het hoofd, met lichame li jke (bi jvoo rbee ld 

misseli jkhei d , hoofdpi jn, uitputti ng ) en/of psychische klachten 

(bi jvoorbee ld paniek, black-out, psychose , boosheid) tot gevolg .51  

Meerdere respondenten met een fysieke beperking geven aan dat 

culture le instelli ngen bi j de bouw van li ften en de deuren in het 

gebouw rekening moeten houden met de draaicirkel van een 

rolstoel.  

In onderzoek staat beschreven dat wanneer mensen met een 

beperking via een zi jingang bi j een festival of een museum naar 

binnenkomen, dit afdoet aan de beleving .52  

4.2 .2  Sociale toegankeli jkheid en bejegening door medewerke rs.  

Wanneer er onbegrip en onkunde bli jkt bi j binnenkomst aan de 

culture le instelli ng van medewerkers , doet dit af aan de beleving 

van de bezoeker met een beperking en kan dit een belemmeri ng 

                                                                 

50 College voor de Rechten van de Mens (2019 ).  
51 Arnhems plat form chronisch z ieken en gehandic apt en (Apcg) (2020).  
52 College voor de Rechten van de Mens (2019 ).  
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zi jn voor een volgend bezoek.53 Veel respondenten hebben dan 

ook de behoefte om culture le instel li ngen, specifiek bi j 

binnenkomst , sociaal toegankeli jke r te maken. Een respondent 

zegt hierove r: 

“Zorg dat de ontvangs t van mensen met een beperking onderdeel 

is van de normale werkprak ti jk en geen uitzonderi ng  is waar 

slechts een beperkt aantal medewerke rs goed mee om weet te 

gaan.” 

Respondenten zi jn zich er wel van bewust dat niet alle 

beperkingen zichtbaar zi jn. Ze zien daarom ook een rol voor 

zichze lf om transparant over hun behoeften te zi jn. Niet alle 

respondenten geven aan dit te doen omdat ze bang zi jn voor de 

stempel die ze daarmee soms kri jgen.   

Mensen met een verstande li jke beperking geven aan vaak in ‘ jip- 

en-janneke taa l’  aangesproken te worden en dat als onprettig te 

ervaren. Ze adviseren culture le instelli ngen gebruik te maken van 

een taal die begri jpeli jk is voor iedereen.  

Mensen die prikkelgevoe lig zi jn vinden het belangri jk niet voor 

verrassi ngen te komen staan. Het helpt om uitleg te kri jgen over 

de route en locatie van de kassa, garderobe en toi letten. 

Verschi l lende respondenten die prikkelgevoe lig zi jn geven aan dat 

de coronamaa trege len de rust en het overzicht waar zi j  bi j 

binnenkomst naar op zoek zi jn positief beïnvloeden. Zo mogen er 

minder mensen tegeli jke r ti jd naar binnen en is er vaker sprake 

van één-op-één ontvangs t . Voor mensen die prikkelgevoe lig zi jn is 

sociale toeganke li jkheid het allerbelang ri jks t . Dit betekent begrip 

en gastvri jheid van de medewerke r. Dit is ook voor andere 

                                                                 

53 College voor de Rechten van de Mens (2019 ).  
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beperkingen belangri jk . Zo hoorden we dit bi jvoorbee ld ook terug 

bi j een respondent van de Landeli jke Federatie 

Belangenverenigi ngen (hierna : LFB).  

Respondenten met een visuele beperking noemen een goed 

voorbeeld waarbi j zi j bi j binnenkomst welkom werden geheten 

door een medewerke r die ook uitleg gaf over de architec tuur en 

historie van het gebouw.   

Respondenten met een auditieve beperking geven aan dat de 

garderobe niet alti jd een prettige plek is voor de uitgifte van de 

apparatuur voor de ringleiding . Zi j noemen de aanbeve li ng om dit 

op een andere rustige plek in de foyer te organiseren, waarbi j er 

ook medewerke rs aanwezi g zi jn die kennis hebben van de 

apparatuur. Ook is het voor mensen met een auditieve beperking 

van belang dat gidsen en medewerke rs hen aanki jken wanneer zi j 

praten.54 

Een algemene aanbeveli ng voor het wegnemen van 

bovengenoemde belemmeri ngen voor mensen met een beperking 

is training en bewustwordi ng bi j medewerke rs. Het is voor 

bezoekers van groot belang dat medewerke rs op de hoogte zi jn 

van voorzieni ngen en op gepaste manier omgaan met mensen met 

een beperking. 

4.3  Het bezoek. 

De derde fase gaat over het bezoek aan een voorste l li ng of 

tentoons te l l i ng in een culture le instelli ng . Over belemmeri ngen en 

verbetersugges ties ti jdens het bezoek van een culture le instelli ng 

hebben wij de meeste informa tie gevonden. In de paragraaf 

                                                                 

54 Vink ,  K.  (2019);  Argyropoul os,  V.  & Kanari,  C (2015) ;  persoon li jk e 

communica t i e.   
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hieronder gaan we eerst in op de fysieke inrichti ng en 

voorzieni ngen in culture le instelli ngen in het algemeen. In 

paragraaf 4.3.2 en 4.3.3 zoomen we in op de belemmeri ngen en 

verbetersugges ties van mensen met een auditieve en visuele 

beperking.  

4.3 .1  De inrichti ng van een culture le instelli ng .  

Uit het li teratuuronderzoek komen een aantal algemene 

bevindingen naar voren die gerelatee rd zi jn aan de  inrichti ng van 

een culture le instelli ng . Te denken valt aan moeili jk vindbare 

toi letten, obstakels in gangpaden, gebrek aan goede verlichti ng , 

slechte zichtbaa rheid van op- en afstapjes in donkere zalen, 

ongeli jke wanden en vloeren en te korte trapleuni ngen.55  

Uit het gesprek met blinden en slechtzi enden begri jpen we dat 

blindenge leidehonden niet op de roltrap mogen. De poten van de 

honden kunnen nameli jk vast komen te zitten. Respondenten 

adviseren culture le instelli ngen hierover na te denken bi j de 

inrichti ng van het gebouw. In bioscopen komt het bi jvoorbee ld nog 

regelmatig voor dat verdiepingen alleen bereikbaar zi jn via een 

roltrap . Hierdoor zi jn mensen met een visuele beperking 

afhanke li jk van medewerke rs of een medewerke rs li f t . Een 

respondent met een visuele beperking geeft de volgende 

suggesties om culture le instelli ngen fysiek toeganke li jker te 

maken:  

“Haal drempels weg, zorg voor goede belichti ng, instal lee r een li ft 

en maak trappen met bredere treden en leuni ngen . ” 

                                                                 

55 College voor de Rechten van de Mens (2019 ) ; Argyropoul os,  V.  & Kanari,  

C.  (2015 ).  
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In de bi jeenkomst met mensen die prikkelgevoe li g zi jn komt naar 

voren dat er in musea verschi l lende verbetermoge li jkheden zi jn 

voor de inrichti ng van het gebouw. Zo kan er meer rekening 

gehouden worden met de akoestiek en de hoeveelheid geluiden in 

één ruimte. Daarnaast werkt het goed als er een looproute is 

aangegeven en er de optie is om ti jdens de tentoons te l li ng naar 

een sti lterui mte of naar buiten te gaan. Een respondent vertelt :  

“Een mogeli jkheid om tussenti jds naar buiten te gaan is erg 

prettig. Dat laadt bi j mij de batteri j weer op” .  

4.3 .2  Voorzieni ngen voor mensen met een auditieve beperking .  

Bi j een bezoek aan theate rs en bioscopen wordt de 

toeganke li jkheid voor mensen met een auditieve beperking vaak 

beperkt door het gebrek aan of slecht werkende voorzieni ngen 

zoals de ringleidi ng .  Ringleidi ng zorgt ervoor dat slechtho renden 

met hun hoortoes te l het geluid van de sprekers of muziek in een 

theater , schouwburg of concertzaa l kunnen horen zonder dat zi j 

last hebben van storende omgevingsge luiden . Een respondent 

vertelt over twee negatieve ervaring en met de ringleiding in een 

theater :  

“Ik kreeg op papier een beschri jvi ng mee hoe ik de ringleidi ng 

moest gebruiken. Het was geen reguliere ringleidi ng , maar eentje 

met vier verschi l lende kanalen. Ik had geen idee en zat al in de 

zaal!  (…) Ik heb ook wel eens het geluid ontvangen van een 

voorste l li ng van een andere zaal. Toen ik een medewerke r 

vertelde dat de techniek niet werkte, werd laconiek gereageerd . 

Om mijzelf te beschermen ga ik eigenli jk niet meer naar het 

theater .”  
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Een andere respondent heeft juist een positieve ervaringen met 

de ringleiding . Zi j kon voorafgaand aan de voorstel l i ng de 

ringleidi ng testen. Dit goede voorbeeld is beschreven in paragraaf 

7.1.4.  

Mensen met een auditieve beperking kunnen bi j het bezoek aan 

culture le instelli ngen geholpen zi jn met onderti te li ng bi j beeld. 

Nynke Feenstra van WatTelt!  is van mening dat onderti te li ng 

standaard moet worden:  

“Onderti te li ng is nog niet veranke rd in de cultuursec to r. Vooral bi j 

Nederlands gesproken fi lms, videofragmenten of voorste l li ngen is 

hier weinig aandacht voor. Bi j onderti te li ng is het belangri jk dat de 

onderti te li ng in korte zinnen is geformulee rd en zo letterli jk 

mogeli jk is. Figuurli jk taalgebrui k of metaforen worden vaak niet 

begrepen. ”   

In de onderti te li ng helpt het mensen met een auditieve beperking 

bovendien door tekstue le beschri jvi ngen te geven van audio die 

niet zichtbaa r is. Voorbeelden zi jn: [GELUID VAN VOETSTAPPEN] 

of [PIEPEND RAAM] en [FLUITE NDE VOGELS].  

Uit de li teratuurs tudie komt naar voren dat mensen met een 

auditieve beperking in een museum vaak te maken hebben met de 

ontoeganke li jkheid van geluidsfragmenten via headsets en 

audiotours door het ontbreken van transcri p ten en 

ontoega nke li jkheid van video door het ontbreken van 

onderti te li ng . Ook kunnen tekstue le toelichti ngen ontoeganke li jk 

zi jn door woordkeuze en onvoldoende uitleg bi j concepten. De 

ontoeganke li jkheid van termen voor doven en slechtho renden 

ontstaa t volgens Nynke Feenstra onder andere doordat er (nog) 

niet voor alle termen een gebaar is. Samen met dove gidsen en 

het Nederlands gebarencentrum kunnen (nieuwe) gebaren worden 
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ontwikke ld voor veelgebruik te termen in de cultuursec to r en 

vervo lgens door een dove gids worden uitgelegd en overgedragen 

aan dove bezoekers .56  

Afhanke li jk van de mate van slechtho rendheden kunnen mensen 

met een auditieve beperking bi j het bezoek aan culture le 

instelli ngen naast ringleidi ng en onderti te li ng behoefte hebben 

aan een videotour met gebarentaa l, een dove gids, een 

gebarento lk of een schri jf to lk met tablet. Nynke Feenstra van Wat 

Telt!  vertelt over het verschi l tussen een dove gids en een 

gebarento lk . Een dove gids is doof, een gebarento lk niet. Een 

onderscheidend kenmerk van een dove gids is volgens Nynke 

Feenstra de representa tie van de doelgroep: 

“Met een dove gids voelt een doof persoon zichze lf 

gerepresentee rd . Je kunt het zien als een rolmodel functie . Doven 

en slechtho renden zien hierdoor dat ook zi j mogeli jkheden hebben 

om bi jvoorbee ld in het museum te werken. ” 

Ook een respondent met een auditieve beperking gaat in op deze 

toegevoegde waarde van representa tie  in het theater : 

“Bi j de musicals Soldaat van Oranje en All Stars spraken de 

acteurs even in gebarentaa l. Dan schiet mijn beleving omhoog! 

Maar ik ben mij ervan bewust dat we dit natuur l i jk niet van 

iedereen kunnen verwachten .” 

                                                                 

56 Feenstra,  N.  (2019);  Persoonli jk e communica t i e erva ri ngs desk undi ge met 

een audit ieve beperk i ng .  
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4.3 .3  Voorzieni ngen in culture le instell i ng voor mensen met een visuele 

beperking  

Met de li teratuu rs tudie hebben wij weinig informa tie gevonden 

over voorzieni ngen bi j culture le instelli ngen voor mensen met een 

visuele beperking. In de klantreis bi jeenkomsten en in de 

gesprekken met vertegenwoordi ge rs van mensen met een 

beperking zi jn wel veel ervaringe n van deze doelgroep opgehaald , 

voorname li jk voor een bezoek in het theater .   

De respondenten met een visuele beperking waren over een 

bezoek in het theater unaniem enthousias t over de activi tei ten van 

Stichting Komt het Zien! Deze stichti ng maakt theater - en 

festiva lbe levi ng mogeli jk voor mensen die blind of slechtziend 

zi jn. Onder andere door voorafgaand aan de voorstel li ng een 

‘Meet en Feel’  te organiseren. In de ‘Meet en Feel’  kunnen 

mensen met een visuele beperking kennismaken met de stemmen 

van de spelers, het decor en de attributen die gebruikt worden.  

Ti jdens de voorste l li ng biedt Stichting Komt het Zien!  live 

audiodescrip ti e . Audiodescrip tie is een techniek waarbi j een 

blindento lk tussen de dialogen door beschri j f t wat er te zien is.  De 

stem van de blindento lk is via een koptelefoon te horen.57 Een 

respondent zegt over de audiodescri p tie van Komt het Zien! .  

“Sinds ik een voorstel li ng met Stichting Komt het Zien!  heb 

bezocht weet ik pas wat ik heb gemist. Nu kri jg ik inhoude li jk veel 

beter mee wat er op het podium gebeurt. Zeker bi j voorste l li ngen 

waar nauwe li jks gesproken wordt heeft live audiodescrip ti e een 

grote meerwaarde .” 

Ti jdens de klantreis bi jeenkomsten waren respondenten te 

spreken over multisenso ri sche voorstel l i ngen. Dit zi jn 

                                                                 

57  www.komt hetz i en. nl.   
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voorste l li ngen waarbi j meerdere zintui gen aangesproken worden. 

Een respondent zegt hierover:  

“Bi j de musical de Lion King kwamen de acteurs door de zaal 

heen gerend en je hoorde de giraffes voorbi j jouw plek lopen 

richting het podium. Dat was zo gaaf!  Ook bi jzonder  dat dit dan 

niet een onderdeel in de voostel li ng is wat specifiek voor 

slechtzienden of blinden is toegevoegd , maar dat het echt 

onderdeel is van de voorstel li ng . ” 

Voor mensen met een visuele beperking geldt dat de plaatsing 

een sociale drempel op kan leveren in bioscopen en theaters , 

maar ook bi j optredens en festivals . Mensen met een beperking 

kri jgen vaak, vanuit praktische overwegi ngen, een plaats aan de 

zi jkant in de zaal met minder goed zicht. Dit kan een negatief 

effect hebben op de beleving en het gevoel van inclusie en 

geli jkheid .58 Het is bi j het reserveren van een plaats vooral 

belangri jk dat de culture le instelli ng en degene met een beperking 

bespreken wat voor degene met een beperking wenseli jk is en wat 

vanui t de culture le instelli ng mogeli jk is. Ti jdens de 

klantrei sbi jeenkomst gaven meerdere respondenten aan dat het 

bovendien lastig kan zi jn om naar de plek in de zaal te komen 

voordat de voorste l li ng begint. Dit heeft onder andere te maken 

met het feit dat stoel- en ri jnummer niet alti jd goed leesbaar zi jn 

op het ticket of al voor het begin van de voorstel li ng het licht 

gedempt staat. Oplossingen zi jn volgens de respondenten 

‘gereservee rd’ bordjes neerleggen of medewerke rs vragen om 

voor opening van de zaal de plek al op te zoeken. Ook benoemt 

een respondent als verbete rsugges ti e een begeleider van de 

locatie die je naar de zaal kan begeleiden.  

                                                                 

58 College voor de Rechten van de Mens (2019 ) ;  Persoonli jk e communic at i e 

erva ri ngs desk undi ge met een audit ieve beperk ing .  
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Naast het theater hebben we verschi l lende aanbeveli ngen 

opgehaald voor het bezoek aan museum. Zo hebben mensen met 

een visuele beperking behoefte aan tastbare informa tie zoals een 

replica. Ze wensen ook goed leesbare tekstue le informa tie  en 

audiotours met duideli jke beschri jvi ngen.  

4.4  Na het bezoek. 

De laatste fase beschri j ft de ervaringen van bezoekers na het 

bezoek aan een culture le instelli ng . Hieronder beschri jven we de 

belemmeri ngen, behoeften en suggesties ten aanzien van de 

ervaren prikkels, het herbeleven van het bezoek  en het geven van 

feedback.   

4.4 .1  Prikkels en herbeleven 

Respondenten die prikkelgevoe lig zi jn of een visuele beperking 

hebben adviseren culture le instell i ngen rekening te houden met de 

hoeveelheid prikkels na afloop van het bezoek. Zo kan (harde) 

achtergrondmuzi ek erg storend zi jn voor mensen met een visuele 

beperking wanneer zi j de zaal uitlopen.  

Mensen met prikkelgevoe li g hei d vertel len na het bezoek vaak moe 

te zi jn. De herbelevi ng komt bi j hen vaak een paar dagen na het 

bezoek aan de culture le instelli ng . De herbelevi ng kan bevorderd 

worden door informa tie en foto’s waar zi j na afloop van het 

bezoek nog eens naar kunnen ki jken.  

“Zo kan ik naderhand in mijn eigen tempo informa tie opzoeken 

over het onderwerp , de voorste l li ng of instelli ng . ” 
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4.4 .2  Geven van feedback is waardevo l. 

In het li teratuuronderzoek komt de vraag naar voren of mensen na 

een bezoek hun ervari ng goed kunnen delen of feedback kunnen 

geven. De respondenten die wij hebben gesproken geven aan dat 

zi j vaak na afloop een enquête invul len om hun ervaringen aan het 

bezoek aan de instelli ng terug te koppelen. Twee respondenten 

met een auditieve beperking benadrukken dat het belangri jk is om 

de culture le instell i ng feedback te geven over de ervari ngen bi j 

het bezoek:  

“Het beleid wordt op een andere plek in de organisati e gevormd. 

Het is daarom belangri jk dat ji j terugkoppe lt hoe ji j het bezoek 

hebt ervaren, anders kunnen ze ook niets veranderen . ” 

“Als ik mijn ervaringen deel, hoop ik dat ik daarmee het bezoek 

voor een volgende bezoeker met een auditieve beperking 

makkeli jke r en toegankeli jke r maak.”  
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5 Klantreizen in het theater.  

 

Zoals we eerder in hoofdstuk 3 constatee rden , vraagt het 

vergroten van toeganke li jkheid meer van culture le instelli ngen dan 

het implemente ren en naleven van regelgevi ng . Deze constateri ng 

kunnen we toelichten met behulp van de verschi l lende vormen van 

toeganke li jkheid zoals beschreven in hoofdstuk 1. Handreiki ngen 

en richtli jnen bieden culture le instelli ngen met name behulpzame 

handva tten voor de harde, ratione le aspecten van 

toeganke li jkheid . Bi jvoorbee ld de fysieke, digitale en financië le 

toeganke li jkheid . Verbetermoge li jkheden voor de zachte , 

emotione le aspecten van toegankeli jkheid zi jn daarentegen 

lastiger te vangen en vatbaarde r voor veranderi ng . Hierbi j gaat 

het vooral om de sociale toegankeli jkheid .  

 

Een belangri jke bouwsteen voor het vergroten van de sociale 

toeganke li jkheid is het leren kennen van de doelgroep en het 

opbouwen van een goede samenwerki ng . Ervaringsdeskundigen 

en belangenverenigi ngen weten immers het beste wat wel en niet 

werkt voor de doelgroep. Prakti jkvoo rbee lden uit de li teratuu r 

wekken de indruk dat ze bovendien graag meedenken over 

verbetermoge li jkheden . De vervolgs tap is het vertalen van de 

behoeften en verbetermoge li jkheden naar de eigen organisatie . 

Dit kan vragen om veranderi ngen in de organisati es tructu ur en 

interne processen van culture le instelli ngen, maar ook van het 

handelen van alle betrokken medewerke rs .59 We gaan hier in 

hoofdstuk 8 verder op in. 

 

Met behulp van de methodiek klantrei zen hebben we voor een 

bezoek aan het theater het eerste deel van de puzze l gelegd. 

Nameli jk het ophalen van de ervaringen en wensen van mensen 

met een visuele en auditieve beperking. In dit hoofdstuk leest u 
                                                                 

59 Onder andere:  Feenstra ,  N.  (2019 ).  
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meer over de methodiek klantrei zen, hoe wij tot de selectie van de 

klantrei s in het theater zi jn gekomen en wat de opbrengsten zi jn.     

5.1  De methodiek klantreizen . 

 

Klantrei zen is een bewezen methode om inzicht te kri jgen in de 

belevingswere ld van de klant. Dit doen we door niet het gesprek 

over, maar mét de klant te voeren. In dit onderzoek hebben we het 

overigens niet over klanten, maar over de bezoekers van of 

beoefenaars bi j een culture le instelli ng .  

 

We zetten de methodiek klantrei zen in om de momenten in kaart 

te brengen die bepalend zi jn voor de beleving van mensen met 

een beperking bi j de toegang van een culture le instell i ng . Het 

resultaa t zi jn concrete verbete rsugges ti es om de dienstve r leni ng 

beter af te stemmen op de doelgroep , maar ook meer inzicht in de 

goede voorbeelden en wat maakt dat zi j de beleving zo positief 

kleuren.  

 

5.2  Het selecteren van de klantreizen . 

 

De bevindi ngen en opbrengs ten uit de li teratuurs tudi e vormden 

het startpunt voor de uitvoeri ng en selectie van de klantrei zen. 

Uitgangspunt bi j de keuze van een klantrei s was een duideli jke 

focus ten aanzien van type beperking en culture le instelli ng .   

 

We selecteerden in eerste instantie de volgende klantrei zen: 

1.  Een bezoek aan het theater voor mensen met een visuele of 

auditieve beperking . De aanleiding voor het selecteren van 

deze klantreis is de weinige documenta tie die we gevonden 

hebben over theaters en vanwege het onvoorspe lba re 

karakter van een theater . De onvoorspe lbaa rheid van de 

inrichti ng en ruimte in het theater maakt dat een goede 
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voorbereidi ng op een bezoek aan het theater lastiger is dan 

bi jvoorbee ld een bezoek aan de bioscoop. 

2.  Een bezoek aan het museum voor hoog sensitieve en 

prikkelgevoe lige personen. Deze keuze is gebaseerd op de 

weinige documenta tie die wij vonden over de ervaringen en 

behoeften van de doelgroep hoog sensitieve en 

prikkelgevoe lige personen.  

3.  Het beoefenen van dans bi j een reguliere dansve reni gi ng 

voor mensen met een licht verstande li jke of fysieke 

beperking. De goede voorbee lden die we vonden over 

inclusieve dans zi jn nameli jk grotendee ls afkomstig van 

locaties of programma’ s die zich in het bi jzonder richten op 

mensen met een beperking. 

 

In verband met een te laag aantal aanmeldi ngen voor de 

klantrei zen gericht op het beoefenen van dans is besloten de 

bi jeenkomst te annuleren. Met behulp van telefoni sche interviews 

met danscursis ten en docenten zi jn op alterna tieve wijze de 

ervaringen en behoeften van de doelgroep opgehaald . Deze 

bevindingen zi jn verwerkt in hoofdstuk  6: de belemmeri ngen voor 

mensen met een beperking bi j cultuurbeoe feni ng .  

 

In totaal hebben wij twee fysieke klantrei sbi jeenkomsten voor de 

klantrei s in het theater georganisee rd . De klantreisbi jeenkomsten 

vonden plaats in Theater Kikker in Utrecht. In de 

klantrei sbi jeenkomsten spraken wij met ervaringsdeskundigen 

over hun beleveni ssen bi j verschi l lende theaters in Nederland. De 

fysieke aanwezighei d in Theater Kikker was bedoeld als decor en 

hielp naar zeggen van de deelnemers bi j het ophalen van de 

herinneri ngen. Bi j de bi jeenkomst voor mensen met een visuele 

beperking waren zes deelnemers aanwezig , waarvan twee 

slechtziend en en vier blinden. Twee deelnemers brachten een 

blindenge leidehond mee. Aan de bi jeenkomst voor mensen met 

een auditieve beperking namen vi jf deelnemers deel. Drie van 
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deze deelnemers zi jn slechtho rend en twee doof. Voor een bezoek 

aan het museum hebben wij een online klantreisb i jeenkomst 

georganisee rd voor hoog sensitieve en prikkelgevoe lige personen. 

Bi j deze bi jeenkomst waren vier deelnemers aanwezig . De 

deelnemers aan de klantrei sbi jeenkomsten zi jn geworven met een 

oproep via diverse kanalen van belangenverenigi ngen, 

brancheorgani sa ti es , het ministeri e van OCW en onze eigen 

organisatie . 

5.3  De klantreis opbrengst.  

 

Zoveel mensen, zoveel si tuaties , zoveel belevingen. 

Desalniettemi n is onze ervaring dat we met het ophalen van de 

ervaringen van circa tien personen per klantrei s een goed beeld 

kri jgen van de bepalende momenten voor de beleving . Voor een 

bezoek aan het museum hebben wij met slechts vier hoog 

sensitieve en prikkelgevoe lige personen gesproken. Wij hebben 

daarom besloten om de bevindingen uit deze klantrei sbi jeenkomst 

niet te verwerken in een klantrei s . De bevindingen zi jn wel terug 

te vinden in hoofdstuk 4: de belemmeri ngen voor mensen met een 

beperking bi j het bezoeken van cultuur.  

 

De gedeelde ervaringen van deelnemers ti jdens de 

klantrei sbi jeenkomsten in Theate r Kikker zi jn samengebracht in 

twee infographics. Deze staan op pagina 60 en 61. Op de eerste 

infographic volgen we de reis van Amin en Lara in het theater . 

Amin is blind en Lara slechtzi end . Op de tweede infographi c zien 

we de reis van Teun en Samira in het theater . Teun is doof en 

Samira slechtho rend . Amin, Lara, Teun en Samira zi jn fictieve 

personen en daarmee geen directe afspiegeli ng van de 

deelnemers bi j de klantreisbi jeenkomsten. De ervari ngen van de 

personages geven wel een goede indruk van de belangri jks te rode 

draden in de positieve en negatieve ervaringen die ti jdens de 

bi jeenkomsten naar voren zi jn gekomen. De reis in het theater is 
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op beide platen volgens de klantreisme thodi ek ingedeeld in vier 

fasen: de oriëntati e en voorbereidi ng , de binnenkomst in het 

theater , de theatervoo rs te l l i ng en het weer naar huis gaan. De 

fasen staan op de horizonta le as. Binnen deze fasen doen zich 

verschi l lende (in)direc te contactmomenten met het theater voo r. 

Deze contactmomen ten zi jn te vinden in de tekstblokken . De 

blauwe tekstblokken horen bi j Amin en Teun . De roze tekstblokken 

bi j Lara en Samira. Bovenaan elk tekstblok staat de meest 

bepalende emotie voor de desbetreffende fase benoemd. De 

emoties zi jn ook herkenbaar door de emoticons . De klantrei zen 

zi jn op de volgende pagina’s afgebeeld en vervo lgens in tekst 

uitgeschreven . Deze teksten bevatten dezelfde inhoud als de 

platen 

 

De klantrei zen represente ren de huidige ervaring en daarbi j 

behorende beleving van de deelnemers bi j een bezoek aan het 

theater . Er zi jn ti jdens de klantrei sworkshops een aantal goede 

voorbeelden genoemd. Deze zi jn verwerk t in hoofdstuk 7. 

Daarnaast zi jn er diverse verbetermoge li jkheden genoemd. Deze 

zi jn verwerk t in hoofdstuk 4. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 61 

 



 

 

 

 62 

 



 

 

 

 63 

Tekst afbeeldi ng 1. 

  

We kri jgen eerst een inki jkje in de leefwere ld van Teun en van 

Samira. Zi j hebben allebei een auditieve beperking , maar ervaren 

het theaterbezoek elk op een eigen manier.  

 

Teun stelt zich voor: “Ik ben Teun, 21 jaar en doof geboren. Ik 

kri jg vaak hulp van een gebarento lk .”  

Teun vertelt wat hi j ervaart ti jdens de verschi l lende fa ses van zi jn 

bezoek.  

 

ORIËNTA T IE EN VOORBERE ID ING.  

Teun is verbaasd en zegt: “Ik ben nog nooit naar het theater 

geweest. Dat leek mij lastig met mijn beperking . Maar laatst kwam 

ik erachte r dat er ook voorstel li ngen zi jn mét gebarento lk!  Ik heb 

meteen een kaartje gekocht.” 

 

BINNENK OMS T.  

Teun is verward en zegt:  “De meeste medewerkers wisten niet 

goed raad met mijn beperking . Het theater voelde als een doolhof. 

Uiteindel i jk wees iemand mij naar de zaal, mijn stoel en locatie 

van de gebarento lk.” 

 

THEATERV OORS TELL ING.  

Teun voelt erkenni ng en zegt: “De show kon ik optimaal beleven 

omdat de gebarento lk goed te zien was voor mij. Onverge te li jk 

was ook het moment dat de acteurs even in gebarentaa l 

overgingen.” 

 

WEER NAAR HUIS.  

Teun is hoopvol en zegt: “Bi j de uitgang deed ik wat ideeën in de 

feedback box. Ik hoop dat ik daarmee kan helpen om het theater 

nog inclusieve r te maken.” 
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Samira stelt zich voor: “Ik ben Samira, 21 jaar en slechtho rend 

geworden. Een hoortoes te l en schri jf to lk helpen mij.”  

Samira vertelt wat zi j ervaart ti jdens de verschi l lende fases van 

haar bezoek.  

 

ORIËNTA T IE EN VOORBERE ID ING.  

Samira is gefrustreerd en zegt: “Om een kaartje te reserve ren 

ging ik naar de website. Helaas bleef onduideli jk welke 

voorzieni ngen aanwezig zi jn, zoals de r ingleidi ng .” 

 

BINNENK OMS T.  

Samira voelt zich gekwetst en zegt: “De rumoerige lobby gaf 

stress. Ik kon medewerke rs moeili jk verstaan en toen ik mijn 

ondersteuni ngsappara tuur pakte, stuitte dit op vragende blikken.”  

THEATERV OORS TELL ING. Samira voelt zich ve rloren en zegt: 

“Ti jdens een voorstel li ng ben ik afhanke li jk van mijn apparatuur. 

Wanneer deze het begeeft voel ik me verloren. Ook vanavond was 

dit helaas het geval. In het vervolg neem ik het zelf mee.”  

 

WEER NAAR HUIS.  

Samira is verrast en zegt: “Ik was bli j verrast met de reactie van 

het theater op mijn feedback. Ze boden mij zelfs een gratis kaartje 

aan.” 

 

Tekst afbeeldi ng 2. 

 

We kri jgen nu een inki jkje in de leefwere ld van Amin en Lara. Zi j 

hebben allebei een visuele beperking, maar ervaren het 

theaterbezoek elk op een eigen manier. 

 

Amin stelt zich voor: “Ik ben Amin, 54 jaar en blind. Ik vertrouw 

volledig op mijn blindenge leidehond .”  
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Amin vertelt wat hi j ervaart ti jdens de verschi l lende fases van zi jn 

bezoek.  

 

ORIËNTA T IE EN VOORBERE ID ING.  

Amin is opgewonden en zegt “Vanwege mijn beperking zit ik liever 

vooraan in het theater . Hierdoor waren de kaartjes duur, maar 

gelukkig gaat mijn goedziende vrouw mee. Door haar kri jg ik alles 

uitstekend mee.” 

 

BINNENK OMS T.  

Amin is gefascinee rd en zegt: “Voor aanvang kregen we een 

beschri jvi ng over het theatergebouw. Er was zelfs een 'Meet & 

Feel' waarin ik de acteurs ontmoette en de kostuums kon 

aanraken.” 

 

THEATERV OORS TELL ING. 

Amin is geamuseerd en zegt: “Via een draadloze koptelefoon 

vertelde een blindento lk mij over de gebeurtenissen op het 

podium. De voorste l li ng kwam zo écht tot leven.”  

 

WEER NAAR HUIS. 

Amin is kri tisch en zegt: “Mijn vrouw las na afloop voor uit de 

informa tie fo lde r, maar een digitale luisterva rian t zou pas echt 

ideaal zi jn.” 

 

Lara stelt zich voor: “Ik ben Lara, 28 jaar en slechtzi end . Ik 

verlaat het huis niet zonder mijn taststok .”  

Laura vertelt wat zi j ervaart ti jdens de verschi l lende fases van 

haar bezoek.  

 

ORIËNTA T IE EN VOORBERE ID ING.  

Lara voelt zicht onzeker en zegt “Het theaterbezoek is een 

ondernemi ng . Tickets koop ik liever niet online, maar telefonisch. 
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Ook mag een voorste l li ng niet laat zi jn afgelopen, omdat ik 

afhanke li jk ben van het ov.” 

 

BINNENK OMS T. 

Lara is dankbaar en zegt: “De geleideli jnen in het theater geven 

mij een gevoel van overzicht. Ik ben bovendien enorm geholpen 

met een begeleider bi j het afleve ren van mijn jas en het halen van 

een drankje .” 

 

THEATERV OORS TELL ING. 

Lara is tevreden en zegt: “De voorste l li ng beki jk ik liever zonder 

begeleider, maar de hulp naar mijn plek is zeer welkom. Ik zat 

dicht bi j het podium. De geluiden waren daardoor goed hoorbaar. 

Prachtig!” 

 

WEER NAAR HUIS.  

Lara voelt zich betutte ld en zegt: “Van de muziek in de hal raakte 

ik gedesoriëntee rd . Helaas werd er door het personee l wat  

betutte lend op gereageerd toen ik dit aangaf.”  
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6 Belemmeringen voor mensen 
met een beperking bij 
cultuurbeoefening. 

In dit hoofdstuk gaan we in op de toeganke li jkhei d van culture le 

instelli ngen bi j de beoefening van kunst en cultuur. We maken 

daarin onderschei d tussen cultuurbeoe feni ng van mensen in hun 

vri je ti jd en door beroepsbeoe fenaars . We beantwoorden daarmee 

het nog ontbrekende onderdeel van onderzoeksvraag 3: Wat zi jn 

belemmeri ngen voor mensen met een beperking bi j de toegang tot 

culture le instelli ngen en wat zi jn behoeften en suggesties om de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen te verbeteren?   

We gaan in de eerste paragraaf van het hoofdstuk  in op 

belemmeri ngen voor beroepsbeoe fenaars met een beperking . In 

de paragrafen daarna beschri jven we in drie fasen de ervari ngen 

van mensen met een beperking wanneer zi j kunst en cultuur willen 

beoefenen. We putten daarbi j met name uit de informati e die we 

hebben opgehaald over mensen met een fysieke beperking of licht 

verstande li jke beperking bi j een dansles. De overige bevindi ngen 

komen uit de li teratuurs tudi e en intervi ews met medewerke rs en 

vertegenwoordige rs , van culture le instelli ngen en 

brancheve renigi ngen. 

6.1  Toegankelijkhe id van culturele instellingen  voor 

beroepsbeoefenaars met een beperking. 

Over de toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor 

beroepsbeoe fenaars hebben wij in de inventa risa tie van li teratuur 

niet veel gevonden. Het is wel een onderwerp dat speelt. Dit bli jkt 

uit het recent opgerichte ‘Arts & Disabi li ty Cluster’  binnen het 

samenwerki ngspro jec t ‘Europe Beyond Access’ van de Europese 

Unie. In dit Arts & Disabi li ty Cluster wordt voorgeste ld om budget 
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beschikbaar te stellen om belemmeri ngen voor geli jke participatie 

als beroepsbeoefenaar weg te nemen.60 Dat dit nu niet alti jd het 

geval is bli jkt uit de agenda die het cluster heeft opgesteld .  

Over de toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor 

beroepsbeoe fenaars met een beperking hebben wij een onderzoek 

en twee interne ta rti ke len gevonden. Veel van de onderzoeken die 

wij zi jn tegengekomen in onze inventa risa tie zi jn gericht op 

scholing en arbeidskansen en niet direct op de vraag wat de 

belemmeri ngen van beroepsbeoe fenaars zi jn om hun werk te 

kunnen tonen bi j reguliere culture le instelli ngen . In een onderzoek 

naar de belemmeri ngen die jonge beroepsbeoefenaars met een 

beperking in Schotland ervaren, is dit wel meegenomen. Hieruit 

komt naar voren dat zi j belemmeri ngen ervaren in het opvoeren of 

tentoons te l len van werk op evenementen en tentoons te l li ngen. 

Volgens de jonge beroepsbeoe fenaars zit dit onder andere in de 

wijze waarop ze door medewerkers van instelli ngen bejegend 

worden op het vlak van bi jvoorbee ld  capaciteiten, autonomi e, 

werkwijze en artistieke waarde. Ze ervaren bi j de medewerke rs 

bovendien een gebrek aan bewustzi jn en gevoeligheid voor de 

situatie en de benodigde voorzieni ngen.61 

De artikelen ‘Making Stages Accessible’ en ‘Het is niet makkeli jk 

om een gehandicapte muzikant te zi jn’  laten zien dat geli jke 

toegang van podia voor beroepsbeoefenaars met een beperking 

niet vanze lfsp rekend is.62 Zo komt in het artikel over muzikanten 

naar voren dat podia vaak niet toeganke li jk zi jn voor rolstoelen of 

mensen met krukken. Beroepsbeoefenaars moeten zoeken naar 

locaties waar zi j kunnen optreden en worden in veel gevallen vaak 

                                                                 

60 Panagiot a ra,  B. ,  Evans,  B.  & Pawlak,  F.  (2019 ).   
61 Lawrenc e,  M, & Birds  of Paradis e Theatre Company.  (2016).  
62 Watson,  D.  (2016);  Rafae li,  J.S.  (2015 ).  
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letterli jk op het podium geti ld.63 In het Engelsta lige artikel wordt 

het voorbeeld van een toeganke li jk podium uitgewerk t. In dat 

voorbeeld is het podium toegankeli jk , maar fysiek is het theate r 

niet goed toeganke li jk . Het zi t vol hindernissen : de repeti tieruimte 

is verzonken en de hal heeft een afstap die genomen moet worden 

om bi j de li ft te kunnen komen. Alles moet daarom toegankeli jk 

gemaakt worden met hellingen. Die hellingen vormen juist ook een 

uitdaging voor mensen met een beperking. De conclusie  en 

aanbeve li ng die hieruit volgt is dan ook dat wanneer je een ruimte 

toeganke li jk maakt, het hele gebouw toeganke li jk moet worden. 

Om daar te komen dienen culture le instel li ngen samen te werken 

met beroepsbeoe fenaars met een beperking en te ki jken hoe de 

ruimtes voor hen toegankeli jk gemaakt kunnen worden.64 

Aanpassingen kunnen veel geld kosten, maar kleine locaties 

kunnen met beperkte uitgaven en kleine verander i ngen in beleid  al 

veel doen om de toeganke li jkhei d te verbeteren. Ook 

informa tieve rs trekki ng , communica tie en bejegening kunnen 

hieraan bi jdragen. 65  

6.2  Toegankelijkhe id van verenigingen en cursussen voor 

cultuurbeoefen ing. 

Over de toeganke li jkheid van culture le centra en verenigi ngen 

voor cultuurbeoe feni ng voor mensen met een beperking zi jn 

weinig onderzoeken gepublicee rd . Wel zi jn er verschi l lende 

handreiki ngen om de toeganke li jkhei d te vergroten en hebben we 

uit gesprekken informati e hierove r verzam e ld . Uit onze 

inventa risati e van beschikbare li teratuur komt naar voren dat er 

met name veel onderzoek is gedaan naar cultuu rbeoe feni ng in de 

vorm van therapie en dagbesteding . Ons onderzoek richt zich 

echter niet op therapie , maar op de toeganke li jkhei d van reguliere 

                                                                 

63 Rafael i,  J.S.  (2015).  
64 Watson,  D.  (2016);  Rafae li,  J.  S.  (2015).  
65 Lawrenc e,  M, & Birds  of Paradis e Theatre Company.  (2016).  
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culture le instelli ngen voor mensen met een beperking . Hierover is 

weinig te vinden. In de gesprekken met ervari ngsdeskundi gen 

komt wel de behoefte hieraan duideli jk naar voren.  

In verschi l lende gesprekken is door ervaringsdeskundige n 

genoemd dat zi j belang hechten aan het benaderen van 

toeganke li jkheid voor mensen met een beperking, vanui t een 

sociaal model en niet vanui t een medisch model.  

In het sociale model wordt geen onderschei d gemaakt tussen 

mensen met een beperking en mensen zonder beperking . 

Belemmeri ngen voor cultuur komen volgens het sociaal model 

voort uit de samenlevi ng en niet vanuit mensen met een 

beperking. Samen vormen zi j de samenlevi ng en de samenlevi ng 

Op https:/ /www.i nc lusienieuwes ti j l .nl /bee ldvormi ngsmode llen/ 

worden de volgende definities gegeven: 

 

Medisch model: ‘Het medisch model is in het Westen veruit de 

populairs te visie op een handicap sinds de jaren ’70. Een 

functiebeperki ng wordt beschouwd als een afwijking die door 

dokters, hulpver leners en andere deskundigen zoveel mogeli jk 

geminimali see rd moet worden. Revalida tie staat centraa l ’ . 

 

Sociaal model: ‘Sociale modellen maken een onderschei d 

tussen functiebeperki ng en handicap . Iemand kan een beperking 

hebben van één of andere lichame li jke of geesteli jke functi e , 

een handicap wordt dit pas wanneer de samenlevi ng drempels 

opwerpt, ontoeganke li jk is, geen geli jke kansen biedt. Sociale 

modellen stellen een inclusieve samenlevi ng voorop. Dit is een 

samenlevi ng die zich aanpast aan personen met een handicap . 

Mits de nodige aanpassingen kunnen ze [mensen met een 

beperking] terecht in het gewoon onderwi js , de regulie re 

arbeidsmark t enzovoort’ . 

https://www.inclusienieuwestijl.nl/beeldvormingsmodellen/
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moet voor iedereen even toegankeli jk zi jn. In het medisch model 

worden mensen met een beperking gezien als een aparte groep in 

de samenlevi ng waarvoor speciale voorzieni ngen moeten worden 

getroffen zodat zi j kunnen deelnemen aan de samenlevi ng . De 

Alliantie VN-verd rag Handicap, bestaande uit Ieder(i n ) , LFB, Mind 

en Per Saldo heeft over dit verschi l in benaderi ng 

voorlichti ngsmateri aa l gemaakt, onder meer een fi lmpje met Mari 

Sanders en een ‘praatplaa t’ .66 De boodschap hiervan is dat 

toeganke li jkheid begint bi j het denken vanuit het sociale model en 

het loslaten van het medische model.  

6.3  De belemmeringen voor mensen met een beperking voor het 

deelnemen aan (dans)lessen .   

In de volgende paragrafen beschri jven we in drie fasen de 

ervaringen van mensen met een beperking wanneer zi j kunst en 

cultuur willen beoefenen. We putten daarbi j met name uit de 

informa tie die we hebben opgehaald over mensen met een fysieke 

beperking of licht verstande li jke beperking bi j een dansles .  

6.3 .1  Oriënta tie en voorbereidi ng 

In deze eerste fase beschri jven we hoe mensen met een 

beperking zich oriënteren en voorbereiden op het beoefenen van 

kunst of cultuur , met in het specifiek het volgens van een dansles . 

Allereers t gaan zi j op zoek naar een geschikte dansles en 

vervoe r. Voor docenten is het daarnaast een uitdaging om 

cursisten te werven.  

Zoeken van geschikte (dans)lessen .  

Uit zowel de li teratuur als de gesprekken die wij gevoerd hebben 

bli jkt dat voor de deelname aan kunst- en cultuur lessen of 

lidmaatschap van een verenigi ng, net als voor het bezoek aan 

                                                                 

66 ht tps : / /niets ove ronsz onde rons. n l/s oc i aa lm odel / .  
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bijvoorbee ld een museum, het gebrek aan informa tie mensen met 

een beperking kan belemmeren. Uit de veldverkenni ng naar 

cultuurpa rtici pa tie van chronisch zieke kinderen en jongeren bli jkt 

dat hun deelname wordt belemmerd door gebrek aan informati e 

voor ouders over de mogeli jkheden van culture le centra.  Hier 

wordt op bi jvoorbee ld websites vaak niet op ingegaan.67  

In de interviews geven mensen met een licht verstande li jke 

beperking aan niet alti jd zelf op het interne t te zoeken naar een 

plek voor deelname aan kunst of cultuur vanwege ingewikke lde 

teksten. Zi j vragen dan bi jvoorbee ld een woonbege leide r om hulp. 

Een andere drempel voor deze doelgroep kunnen de financië le 

middelen zi jn. Bi j het kiezen van een dansvereni gi ng letten de 

respondenten vooral op eerdere ervaring en van de dansverenigi ng 

met mensen met een beperking:  

“Vaak zi jn er goede intenties, maar de kennis is er niet alti jd. (…) 

Het is belangri jk dat docenten ook medisch onderlegd zi jn en 

weten wat ze moet doen als er iets ti jdens de les gebeurt .”  

Bi j het kiezen van een dansverenigi ng is daarnaas t de fysieke 

toeganke li jkheid belangri jk . In het contact met dansscho len 

hebben wij geconsta tee rd dat zi j vaak nog niet 

rolstoeltoeganke li jk zi jn omdat de oefenzaa l alleen bereikbaar is 

via een trap. 

Werving cursisten en bekendheid dansen .  

Dansdocenten geven aan dat cursisten met een beperking 

voorname li jk via mond-op-mondrec lame binnenkomen . Werving 

van deze doelgroep is vaak lastig vanwege de angst om te gaan 

dansen. Een dansdocent legt uit:   

                                                                 

67 LKCA (2019).  
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“Wij zi jn als verenigi ng zelf verantwoorde li jk voor het vinden van 

cursisten. Om mensen met een beperking te kunnen bereiken, 

hebben we contacten bi j sociale werkplaa tsen, woongroepen en 

woonvoorzieni ngen. Om dit te verbeteren zou het fi jn zi jn om als 

dansverenigi ng in de werving gefaci li teerd te worden om nog beter 

toegang tot de doelgroep te kri jgen.”  

Alle dansdocenten die wij spraken zi jn van mening dat er meer 

bekendheid moet komen voor dansen voor mensen met een 

beperking.  

Vervoer naar de dansles toe. 

Alle respondenten zi jn het unaniem eens dat het vervoer voor 

mensen met een beperking op dit moment zorgt voor 

belemmeri ngen om dans te beoefenen. Zo is er wel aangepast 

vervoe r, maar kunnen mensen dit vaak niet al voor een langere 

ti jd van tevoren reserveren. Cursisten moeten wekeli jks opbellen 

om te zorgen dat zi j opgehaald worden voor hun dansles.  

Een aanbeve li ng van respondenten aan dansverenigi ngen is om 

bi j de parkeerplekken rekening te houden met genoeg ruimte voor 

aangepast vervoe r.  

6.3 .2  Het bezoek. 

In de tweede fase beschri jven we de belemmeri ngen , behoeften 

en suggesties van cursisten en docenten voor het beoefenen van 

een dansles. Deze paragraaf richt zich op de ervaringen van de 

dansles zelf.  

Plez ier en meedoen tijdens les. 

 

Zowel de docenten als de cursisten benadrukken dat cursisten 

met een beperking het contact met anderen als erg prettig 

ervaren. Bi j sommige lessen sluiten er ook vri jwi l lige rs aan. 
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Cursisten ki jken bovendien uit naar de lessen zodat zi j iets 

nieuws kunnen leren. De dansdocenten leggen uit dat het voor 

mensen met een licht verstande li jke beperking prettig is als er 

veel herhali ng is en het tempo niet te hoog ligt. Een cursist 

bevestigt dit:  

 

“Ik wi l graag duideli jkheid ti jdens de dansles en dat ze het stapje 

voor stapje uitleggen. Bi jvoorbee ld eerst je linkerbeen naar 

achteren en dan je rechter . Op een rustig tempo zodat iedereen 

het kan oppakken. Mijn dansleraa r doet ook alles voor, dat is fi jn!”  

 

De cursisten die wij gesproken hebben zi jn erg positief over de 

lessen. Ook docenten benadrukken dat de ervaringen van 

cursisten met een beperking erg positief zi jn. Een dansdocent legt 

uit dat zi j een open sfeer probeert te creëren in de les zodat 

mensen kunnen aangeven wat zi j fi jn vinden ti jdens de les :  

 

“Het is belangri jk dat er ruimte is voor iemands beperking . Oo k 

omdat niet elke beperking zichtbaa r is!”  

 

Ook een goede omgang en bejegening van de deelnemers met 

een beperking zi jn belangri jk volgens deze docent:   

”Docenten moeten de cursisten als gewone mensen benaderen. 

Wel is het belangri jk dat je de lesstof op maat maakt voor de 

doelgroep.”  

Verschillende behoeftes en niveaus.  

 

Respondenten benadrukken dat er een grote diversiteit aan 

behoefte is binnen de doelgroep van mensen met een licht 

verstande li jke of fysieke beperking. Een belangri jk aandachtspunt 

is dat er bi j de doelgroep die dans beoefent grote verschi l len zi jn 

tussen de niveaus waarop zi j di t kunnen beoefene n. Een cursist 
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vertelt dat ze wel een voorstander is van gemixte groepen bi j de 

dansles:  

 

“Het maakt mij niet uit bi j wie ik in de groep zit. Iedereen heeft 

wel wat [lees: een beperking] . ”  

 

Dansdocenten geven aan in beginners lessen vaak voor een mix 

van cursisten met en zonder een beperking te kiezen. Zodra 

cursisten doorstromen en de niveaus te veel van elkaar aan 

verschi l len spli tsen ze de groep.  

6.3 .3  Na het bezoek. 

Deze laatste fase gaat in op de ervaringen van mensen met een 

fysieke en lichtve rstande li jke beperking na de dansles als de 

cursisten weer thuis zi jn.  

Nagenieten van de les en het contact. 

Volgens docenten kunnen cursisten nog een lange ti jd nagenieten 

van een les. Dat wordt ook bevestigd door de cursisten. Zo vertelt 

een cursist met een licht verstande li jke beperking:  

“Als ik weer thuis ben, denk ik nog vaak terug aan de nieuwe 

dingen die ik heb geleerd! ”  

Een andere cursist benoemt de waardevo lle contacten die ze aan 

het dansen overhoud t:  

“Het is ook gezellig met elkaar na de dansles. Zo drinken we vaak 

samen nog een drankje . ”  

Vervoer naar huis. 

Net als in hoofdstuk 4 over de belemmeri ngen na het bezoek aan 

een culture le instelli ng , geven de respondenten aan moeili jkheden 

te ondervi nden met het vervoe r terug naar huis . Bi j de 
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respondenten die wij spraken lag dit vooral aan de afhanke li jkheid 

van speciaal vervoer. Als oplossing proberen cursisten en 

docenten soms samen te reizen.  

7 Goede voorbeelden. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 4 en 

5: Wat zi jn de goede voorbeelden uit de prakti jk  op het gebied van 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen en wat maakt ze een 

succes volgens mensen met een beperking? Goede voorbeelden 

zi jn voorbeelden uit de prakti jk of uit de li teratuur die door 

mensen met een beperking als positief zi jn ervaren en die een 

oplossing bieden voor de in dit onderzoek geïdenti fi cee rde 

belemmeri ngen.  

Om deze onderzoeks vragen te beantwoorden is het hoofdstuk 

opgedeeld naar type instelli ng . In het eerste deel van het 

hoofdstuk gaan we in op voorbeelden van wat werkt om de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor bezoekers te 

vergroten . Dit doen we voor festiva ls , bioscopen en fi lmthea te rs , 

musea en podia. Hiermee dekken we niet het hele veld , maar wel 

de meest bezochte culture le instelli ngen. De goede voorbee lden 

die voor deze instelli ngen gelden, kunnen ook voor de kleinere en 

minder bekende type instell i ngen zoals galerieën van waarde zi jn. 

In het tweede deel van het hoofdstuk gaan we vervo lgens in op 

wat werkt om de toeganke li jkhei d van het aanbod van 

cultuurbeoe feni ng voor mensen met een beperking te vergroten . 

In dit hoofdstuk hebben we naast de goede voorbeelden bi j 

culture le instelli nge n aandacht voor ini tiatieven die de goede 

voorbeelden borgen of verspreiden . De goede voorbeelden en 

initiatieven zi jn opgehaald met de documentens tudi e , in 

gesprekken met (vertegenwoordi ge rs van) mensen met een 

beperking, medewerke rs of vertegenwoordige rs van culture le 
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instelli ngen en brancheve renigi ngen en ti jdens de 

klantrei sworkshops.  

 

7.1  Goede voorbeelden van wat werkt om de toegankelijkhe id voor 

bezoekers met een beperking te vergroten.   

7.1 .1  Festivals .  

 

Wij hebben de volgende goede voorbeelden van festiva ls 

gevonden waar rekening gehouden wordt met de toeganke li jkhei d 

voor mensen met een beperking: 

a.  Festival Circolo; 

b.  De Parade; 

c.  Festival Oerol; 

d.  Theater fes ti va l Bouleva rd .  

 

In de gesprekken met (vertegenwoordige rs van) mensen met een 

beperking komt naar voren dat met name een aantal kleinscha lige 

festiva ls aandacht heeft voor toeganke li jkhei d. Zo zi jn er bi j 

Festival Oerol op Tersche lli ng voorstel l i ngen die 

rolstoeltoeganke li jk zi jn. Bi j Theate r fes ti va l Bouleva rd in Den 

Bosch zi jn er voorstel li ngen met gebarento lk en audiodescri p tie . 

De goede voorbeelden bi j Festival Circolo en de Parade zi jn in 

tekstblokken hieronder uitgewerk t.  

                                                                 

68 ht tps : / /www.k omt het z i en. nl/ .  

Festival Circolo 

Dit festival in Ti lburg heeft voor mensen met een visuele 

beperking een voorste l li ng die voorzien is van audiodescri p tie  

en een ‘Meet en Feel’ , verzorgd door de Stichting Komt het 

Zien!68. Daarnaast zi jn bi j Festival Circolo vri jwel alle 
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Naast bovengenoemde goede voorbeelden is er een initiatief 

vanui t de Coali tie voor Inclusie (Margit van Hoeve) en Marianne 

Dijkshoorn, specialist toegankeli jkhei d . Samen met 

festiva lo rganisa to ren, brancheve renigi ngen uit de 

evenementenbranche en de doelgroep ontwikke len zi j een 

routekaa rt om festivals inclusie f te maken. Betrokkenheid van de 

organisato ren en samenwerki ng met de doelgroep creëert begrip 

bi j alle parti jen over wat nodig en mogeli jk is voor festiva l-

toeganke li jkheid . Deze overige parti jen zi jn betrokken bi j de 

ontwikke li ng : VNG, LKCA, Ieder( In) en diverse gemeenten. De 

routekaa rt is gebaseerd op de verschi l lende fases van de 

organisatie van een festival en start al met het informeren van 
                                                                 

69 ht tps : / /c irc us web. nl/ c i rc us -voo r -bli nden -en -s l ec htz i enden -op - fes t i val -

c ircolo/ .  
70 ht tps : / /www. doo f. n l/ uit -en -t hui s t i ps / theat e r fes t i val -de -pa rade -

voors t el l i ngen -geba rent ol k / .  

voorste l li ngen toeganke li jk met een rolstoe l .69 

De Parade 

Bij dit rondrei zende theater fes ti va l is  bi j een aantal 

voorste l li ngen een tolk Nederlandse Gebarentaa l aanwezig voor 

dove en slechthorende mensen. Ook kunnen zi j gebruik maken 

van ‘Pluk een Tolk’.  Dit houdt in dat er verscheidene tolken 

aanwezig zi jn op het terrein en beschikbaar zi jn om mee te 

nemen naar een voorste l li ng naar keuze . Er is een Schri jfto lk 

aanwezig en Tolken Nederlandse Gebarentaa l. De medewerke rs 

van de bar en kassa van De Parade kri jgen vooraf een korte 

cursus met basisgebaren, zodat er makkeli jke r gecommunicee rd 

kan worden.70 
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festiva lbezoeke rs vóór de ticketve rkoop. Door de coronapandemie 

wacht de Coali tie voor Inclusi e op een geschikt moment, wanneer 

er weer grootscha lige festivals worden georganisee rd om de 

routekaa rt te presente ren.71 

We hebben geen goede voorbeelden of ini tiatieven gevonden van 

(kunst)beurzen. 

7.1 .2  Bioscopen en fi lmthea ters .  

 

Een goed voorbeeld van bioscopen en fi lmthea ters waar rekening 

gehouden wordt met de toeganke li jkheid voor mensen met een 

beperking is de gelegenhe idscoa li tie van Pathé Nederland , Vue 

Nederland en Kinepolis Group die zich in 2016 vormde naar 

aanleiding van de rati ficati e van het VN-Verdrag Handicap door 

Nederland . De gelegenhei dscoa li ti e sprak af een gezamenli jke 

inspanni ng te leveren om te waarborgen dat het bioscoopbedri j f 

een geli jke behandeli ng , service en kwali teitsni veau kan 

aanbieden aan Nederlanders met een motorische, visuele , 

auditieve of verstande li jke beperking. In onderstaand kader is 

uitgelicht hoe Pathé werkt aan het toeganke li jke r maken van de 

locaties. 

                                                                 

71 ht tps : / /coa lit ievoo r i nc l us i e. nl/ in f orm at ie -ove r -

inc lus ie/ them anet we rk / fes t i vals -en -evenem ent en/ .  

Pathé  

 

Pathé verbete rt enerzi jds de fysieke toeganke li jkhei d door elke 

zaal te voorzien van vaste rolstoelp lekken en automatische 

deuren te monteren. Anderzi jds wordt er door aanpassingen in 

de service ook gewerkt aan de sociale toegankeli jkhei d . Door 

kleine handeli ngen zoals het aangeven van een pinautomaa t, 
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Een ander goed voorbee ld van toeganke li jkhei d binnen deze 

branche is Pleinbioscoop Rotterdam. Pleinbioscoop Rotterdam 

organiseert speciale avonden waar doven, slechtho rende n en 

horenden elkaar ontmoeten. Er is bi jvoorbee ld muziek met een 

muziekto lk en drankjes kunnen besteld worden in gebarentaa l.  

 

Om de toeganke li jkhei d te vergroten , verspreid t De Nederlandse 

Vereniging van Bioscopen en Fi lmthea te rs (NVBF ) informa tie over 

producten en voorzieni ngen onder haar leden, onder andere op 

basis van eigen tools en communi ca tie too lki ts van MKB 

Toeganke li jk . Voorbeelden van voorzieni ngen voor mensen met 

een auditieve beperking zi jn:  

a.  Ringleidi ng ;  

b.  Het cinema connect systeem van Sennheiser. Met het 

cinema connec t systeem kunnen bezoekers door middel van 

een app op een smartphone of tablet het geluid naar hun 

eigen behoeften aanpassen. Daarnaast kan het geluid 

verstuu rd worden naar een koptelefoon of implantaat en ook 

kunnen onderti te ls getoond worden;  

c.  De app 'Subcatch' . Subcatch is een nieuwe app waarbi j de 

onderti te li ng in de app automati sch geli jkloop t met het beeld 

op het grote bioscoopdoek.  73    

 

Voor mensen met een visuele beperking is er bi j bioscopen en 

fi lmthea te rs ook audiodescri p tie . Er zi jn verschi l lende 

Audiodescrip tie aanbieders zoals : 

a.  Sennheise r (cinema connect systeem ); 

b.  Earcatch; 

c.  Nederlandse onderti te li ng (DCP).  
                                                                 

72 ht tps : / /www.mk bt oegank el i jk .n l/ e rva ri ngen/ pat he -t oegank e li j khe i d -van -

onze-bi osc open -is -een -be l angr i jk - spee rpunt / .  
73 ht tps : / /subc atc h. nl / .  

maar ook door managers een training aan te bieden over hoe 

om te gaan met mensen met een beperking .72 
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Earcatch is een app om fi lm en televisie toegankeli jk te maken 

voor mensen met een visuele beperking door middel van vooraf 

opgenomen audiodescrip tie . Het script wordt ingesproken door 

een professione le stemacteur. De audiodescri p tie is gratis te 

downloaden en af te spelen via de Earcatch app en synchronisee rt 

automati sch met het geluid in de bioscoop of van de televisie of 

computer. Een compleet overzicht van fi lms en series die 

beschikbaar zi jn staat op de website van Earcatch.74  

Om de digitale toegankeli jkheid te vergroten kunnen bioscopen en 

fi lmthea te rs gebruik maken van de Zelfscan Toeganke li jkhei d .75 

Dit is een voor iedereen gratis te gebruiken website. Met behulp 

van een aantal automatische tests wordt een indicatie gegeven 

over de digitale toeganke li jkheid van een website of webshop voor 

mensen met een beperking. De Zelfscan Toeganke li jkheid test niet 

op alle internat iona le toeganke li jkheidsc ri te ria en geeft dus geen 

volledig beeld van de digitale toegankeli jkhei d . De Zelfscan 

Toeganke li jkhei d is ontwikke ld door thuiswi nke l.o rg , de 

brancheorgani sa ti e voor webwinke ls , in samenwerki ng met 

Stichting Accessibi li ty en MKB-Neder land .76  

 

Voor het verbete ren van de fysieke toeganke li jkheid kan de MKB-

Tool Drempelhulp ingezet worden. Dit is een hulpmidde l voor het 

geli jk maken van drempels. Bedri jven kunnen hiermee hun pand 

toeganke li jk maken voor rolstoe len, rollato rs , kinderwagens, 

buggy’s en scootmobie len. 

 

Op www.mkb toeganke li jk .nl worden goede prakti jkvoo rbee lden 

gedeeld. Via deze website wordt ook trainingsmate riaa l verspreid 

waarmee bi jvoorbee ld medewerke rs kunnen leren hoe zi j in een 

                                                                 

74 ht tps : / /ea rc atc h. n l/ .    
75 ht tps : / /zelfsc ant oegank el i jk hei d. t hu is w inke l. o rg/ .  
76 ht tps : / /www. mk bt oegank e li j k . nl/ n ieuws/z el fsc an -om -t oeganke li jk hei d -

webs ite- te -beoo rdel en/ .  

http://www.mkbtoegankelijk.nl/
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bioscoop of fi lmthea te r goed om kunnen gaan met iemand met een 

beperking. 

7.1 .3  Musea en erfgoed.  

 

Wij hebben de volgende goede voorbeelden van musea en erfgoed 

gevonden waar rekening gehouden wordt met de toeganke li jkhei d 

voor mensen met een beperking: 

a.  Van Abbemuseum;  

b.  Ri jksmuseum;  

c.  Tweede Kamer in Den Haag;  

d.  Van Gogh Museum;  

e.  Koninkli jke musea voor Schone Kunsten van België; 

f .  Tropenmuseum in Amsterdam; 

g.  Ri jksmuseum Oudheden in Leiden; 

h.  Cobra Museum.  

 

Bovengenoemde musea bieden programma’ s en voorzieni ngen 

voor verschi l lende beperkingen . Het programma ‘Van Gogh op 

Gevoel’  in het Van Gogh museum is specifiek gericht op mensen 

met een visuele beperking en hun familie en vrienden. In het 

programma mogen bezoekers modellen en voorwerpen aanraken 

en is er gewerkt met geur en geluid. Het Koninkli jke museum voor 

Schone Kunsten van België maakt gebruik van pi lot bezoeken met 

ervaringsdeskundigen en vormt partnerschappen met verenigi ngen 

voor mensen met een beperking. Bi j het Tropenmuseum in 

Amsterdam zi jn assistenti e honden en blindenge lei dehonden 

toegestaan en kri jgen begeleiders gratis entree . De aanpak en 

voorzieni ngen in Het Van Abbemuseum en het Ri jksmuseum zi jn 

uitgelicht in onderstaande tekstblokken.   

Van Abbemuseum. 
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Het programma ‘Onbeperk t van Abbe’ van het Van Abbemuseum 

in Eindhoven is een goed voorbeeld van het vormgeven 

van toeganke li jkheid . Het museum heeft met de lanceri ng van 

het project ‘Special Guests’ in 2014 bewust ingezet op het 

verbeteren van de toeganke li jkheid . Een aantal voorzie ni ngen 

die de toeganke li jkhei d voor bezoekers vergro ten zi jn: 

a.  De bezoeker kan op de website met een tab navigeren . De 

website heeft ook een voorlees func tie via een ReadSpeaker . 

De ReadSpeaker maakt een audioversie van teksten op 

webpagina’s . Op elke pagina wordt duideli jk aangegeven 

hoe men per e-mail of telefoon contact kan opnemen voor 

meer informa tie . Wanneer er sprake is van extra kosten voor 

speciale programma’ s wordt dit ook aangegeven. Een 

begeleider mag gratis mee naar binnen. De inrichti ng en 

informa tie op de website over de toeganke li jkhei d en 

aanwezige voorzieni ngen zi jn getest door Stichti ng 

Accesibi li ty en ervari ngsdeskundi gen;  

b.  Voor mensen met een visuele beperking zi jn er interactieve 

multi -zi n tuige li jke rondleidi ngen. Er zi jn kunstwerken die 

mogen worden aangeraak t en voelrep lica ’ s . Ook wordt 

gebruik gemaakt van geur, smaak, muziek en li teratuur. 

Hiernaas t is het museum samen met de blinde ontwerpe r 

Simon Dogger bezig de indoor-navi ga tie app TIK-TIK verder 

te ontslui ten voor iedereen;   

c.  Voor mensen met een auditieve beperking zi jn er 

rondleidi ngen door een tentoons te l li ng in het museum in de 

Nederlandse gebarentaa l. Deze worden gegeven door dove 

rondleide rs . Er is ook ringleiding aanwezig ;  

d.  Voor mensen met dementie en Alzhei mer en hun 

mantelzorge rs zi jn er interac tieve rondleidi ngen onder de 

ti tel ‘Onverge te li jk Van Abbe’ ;  

e.  Onder de ti tel ‘Spraakmakend Van Abbe’ biedt het museum 

interacti eve rondleidi ngen aan mensen met afasie als gevolg 
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van hersenle tse l. Deze rondleidi ngen zi jn in samenwerki ng 

met de doelgroep en ervaringsdeskund ige ontwikke ld ; 

f .  In samenwerki ng met de stichting ‘onbeperk t genieten’ 

worden prikkelarme museumbezoeken georganiseerd voor 

mensen met bi jvoorbee ld autisme, een chronische ziekte of 

hooggevoe li gheid . Hierin wordt tegemoetgekomen aan 

specifieke wensen van de diverse groep bezoekers die hier 

behoefte aan hebben;  

g.  Mensen die niet fysiek het museum kunnen bezoeken, 

kri jgen een visuele rondleidi ng via een robot met camera ; 

h.  Er is een app ontwikke ld voor patiënten en 

ziekenhuisbezoeke rs om kennis te maken met de collectie. 

Het museum werkt hierbi j samen met het Radboudumc. 

Rijksmuseum. 

 

In het Ri jksmuseum zi jn verschi l lende goede initiatieven : 

a.  Er zi jn al jaren rondleidi ngen in gebarentaa l in 

samenwerki ng met stichting Wat Telt!  en er komt een 

videotour. De videotour wordt ook in tekst aangeboden voor 

slechtho renden;  

b.  In het Ri jksmuseum kennen alle mensen op de vloer tien 

gebaren; 

c.  Elk plaatje in het museum is omschreven in audiodescri p tie . 

Dit hoor je eerst en dan de reguliere audiotour;   

d.  Er is een fi lmpje gemaakt door een dovenrond lei de r over de 

gezichtsui td rukki ngen van Rembrand t. Zi j vertelt het op een 

manier die ook toeganke li jk is voor mensen die die geen 

gebarentaa l kunnen. Dit is gemaakt samen met een 

ervaringsdeskundige met een auditieve beperking.  

e.  Voor prikkelgevoe lige en hoog sensitieve mensen zi jn er 

prikkelarme avonden. Alles is dan rustiger. Er worden 
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Tot slot zi jn er musea met initiatieven voor hoog sensitieve en 

prikkelgevoe lige mensen. In sommige musea worden prikkelarme 

museumbezoeken en autismevriende li jke rondleidi ngen 

georganisee rd . Het Dolhuys besteedt in wisselexposi ti es aandacht 

aan Outsider Art77. Dat wi l zeggen kunst buiten het officiële 

kunstci rcui t , vaak gemaakt door onder meer mensen met een 

verstande li jke of mentale beperking. Dit hebben ze ook gedaan in 

de Hermitage . In 2017-2018 had de Hermitage de tentoons te l li ng 

Nieuwe Meesters van het Outside r Art Museum waarbi j ruim 70 

van dit soort typen ‘niet-gepo li js te kunst’  werden getoond gemaakt 

door mensen met een verstande li jke beperking of  psychia trische 

achtergrond. 

7.1 .4  Podia.  

 

Wij hebben de volgende goede voorbeelden van podia gevonden 

waar rekening gehouden wordt met de toeganke li jkhei d voor 

mensen met een beperking: 

a.  Het Nationa le Theater ; 

                                                                 

77 Outs ider Art  wordt  s teeds bekender onder bezoeke rs  van musea.  De term 

is  bedacht  door de Engelse kunsthis to ric us Roger Cardina l in 1972,  aldus 

Museum van de Geest  Dolhuys (2020).  Kort  daarvoo r had de Franse 

kunstenaa r Jean Dubuf fe de term ‘Art  Brut ’,  wat  ‘rauwe kunst ’ betekent  in het  

leven geroepen.  

minder kaarten verkocht. Er wordt getraind personee l 

ingezet en de lichten worden gedimd.  

f .  Om bewustwordi ng over beperkingen te creëren zi jn er 

beperkingenpakken . Elke medewerke r doet een rondlei di ng 

door het museum in een beperkingenpak . Als een 

medewerke r dit pak draagt is alles zwaarder. De 

medewerke r ziet minder en hoort minder. De medewerke rs 

gaan ook in een rolstoel door het museum om dit te ervaren.  
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b. Tivoli  Vredenburg ; 

c.  Poppodium 013 in Ti lburg ; 

d.  Theatergeze lschap Vis à Vis. 

 

Ervaringsdeskundigen met een fysieke beperking noemen op het 

gebied van toeganke li jkheid bi j podia Poppodium 013 in Ti lburg 

als goed voorbeeld . Op de website zi jn kaarten verkri jgbaar voor 

een platform voor mensen met een fysieke beperking . Daar is  

goed zicht op het podium. Deze kaarten zi jn voor een regulie re 

pri js verkri jgbaa r.78 Ervaringsdeskundi gen met een auditieve 

beperking noemen Tivoli  Vredenburg als goed voorbee ld bi j podia 

vanwege het aanbieden van een Phonak-Hanger. De Phonak-

Hanger communi ceert met de gehoorappara tuur van 

slechtho rende n. Voorafgaand aan de voorste l li ng is het mogeli jk 

om te testen of de Phonak-Hanger gekoppeld is aan het eigen 

toestel. Het goede voorbeeld bi j Het Nationa le Theater is 

uitgelicht in het volgende tekstblok .  

                                                                 

78 ht tps : / /www. 013. nl/ bez oek e rs i n fo / t oegank e li jk he i d.  

Het Nationale Theater. 

 

Het Nationa le Theater is gestart met HNT Onbeperk t om ook 

mensen met een beperking theater te laten zien, horen en 

voelen. Voorbeelden van toegankeli jkheidsmi dde len die het 

theater aanbiedt zi jn: 

a.  Voor blinden en slechtzi enden is er audiodescri p tie en een 

Meet & Feel in samenwerki ng met Stichti ng Komt het zien!  

b.  Voor mensen met een hoge prikkelgevoe li ghei d zi jn er 

prikkelarme voorste l li ngen door licht, geluid en tempo aan te 
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Een goed initiatief voor het toegankeli jke r maken van 

podiumkuns ten is de landkaart inclusieve podiumkuns ten van het 

LKCA. Het LKCA houdt een overzicht bi j van goede voorbeelden 

van inclusieve podiumkuns ten . Op de landkaart geven zi j aan 

waar en hoe mensen met een beperking voorste l li ngen kunnen 

bi jwonen of mee kunnen doen aan kunst lessen of andere culture le 

activi tei ten81. In de volgende paragraaf gaan we verder in op de 

goede voorbeelden die er zi jn voor het vergroten van 

toeganke li jkheid bi j cultuurbeoe feni ng .  

7.2  Goede voorbeelden van wat werkt om de toegankelijkhe id van 

het aanbod van cultuurbeoefen ing voor mensen met een 

beperking te vergroten.     

 

We hebben de volgende goede voorbeelden gevonden waarbi j in 

het aanbod van cultuurbeoe feni ng rekening gehouden wordt met 

de toegankeli jkheid voor mensen met een beperking :  

a.  Kiem Theate r ; 

b.  Misiconi; 

c.  DanceAble. 

Het Kiem Theate r is een goed voorbeeld van een sociaal-culture le 

ondernemi ng voor mensen met een verstande li jke beperking . Deze 
                                                                 

79 Bij  een FM-systeem kan een zender worden aanges lo t en op geluidsb ronnen 

zoals  een microfoon of een ringleid i ngssyst eem. De ontvange r kan om de 

nek worden gehangen (‘hals lus ’ ).  De ontvange rs  hebben een volum ek nop om 

zelf het  geluidsn i veau te kunnen regelen.   

80 ht tps : / /www. hn t . nl/ voo rs t e l l ingen/ t hem as/ 216/ HNT onbep e rk t / .  
81 Marinel l i ,  C & Herschoe,  L.  (2019).  Landkaa rt  Inc lus ieve podiumk unst en.  

LKCA.  

passen en is er een sti lterui mte beschikbaar ; 

c.  Voor doven en slechtho renden zet het theater onder andere 

gebarento lken, schri jf to lken en FM gehooronders teuni ng79 

in.80  
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sociaal-culture le ondernemi ng ondersteun t organisaties zoals 

zorgins te l li ngen of het speciaal onderwijs in het opzetten en 

uitvoeren van kunstzi nnige projecten met mensen met een 

beperking en afstand tot de samenlevi ng.82 Misiconi is een 

professionee l en inclusie f dansgeze lschap  waar dansers met en 

zonder beperking samenkomen op de dansvloe r. De inclusieve 

werkwijze waar Misiconi gebruik van maakt is gedeeld in het boek  

‘Unload to upload’  van directeur en oprichter Joop Oonk. Het 

goede voorbeeld bi j DanceAble is uitgelicht in ond erstaande 

tekstblok . 

 

 

Een goed initiatief voor het toegankeli jke r maken van 

cultuurbeoe feni ng is de Stichting Special Arts Nederland . Special 

Arts brengt in kaart welke aanbieders van kunstac ti vi tei ten voor 

mensen met een handicap in Nederland aanwezig zi jn.83   

                                                                 

82 ht tps : / /k iemt hea te r. c om/.  
83 ht tps : / /www.s pec i al a rt s . nl/ 317468/k unst aanb i eders . htm l.  

DanceAble  

 

Een driedaags festiva l dat op uiteenlopende manieren de 

aandacht op de inclusiedans richt, onder andere door 

dansworkshops aan te bieden voor mensen met een beperking. 

Met DanceAble wil Holland Dance Festival de boodschap 

overbrengen dat dans voor iedereen is . Ook voor de mensen die 

denken dat dansen vanwege hun beperking niet voor ze is 

weggelegd . Naast het driedaagse festival zi jn er wekeli jkse 

danslessen voor mensen met en zonder beperking en worden er 

trainingen verzorgd om dansdocenten te laten wennen aan het 

werken met een inclusieve doelgroep .  
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8 Culturele instellingen aan de 

slag met toegankelijkheid. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 6: 

Hoe wordt toeganke li jkheid voor mensen met een beperking op dit 

moment gemeten bi j culture le instelli ngen? Deelvragen die hierbi j 

worden beantwoord zi jn: Wat verstaan culture le instelli ngen onder 

toeganke li jkheid? En: Wordt de Code Diversiteit & Inclusie actief 

toegepast door culture le instelli ngen om de toeganke li jkhei d van 

hun diensten te bevorderen? Hierbi j wordt ook ingegaan op 

belemmeri ngen die worden ervaren door culture le instelli ngen . 

Daarnaast wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven op 

onderzoeksvraag 7: Wat verwachten culture le instelli ngen van 

mensen met een beperking wanneer zi j de instelli ng bezoeken? 

Hoe is de communica tie geregeld? Om deze vragen te 

beantwoorden hebben we in aanvulli ng op li teratuur - en 

documentstudi e de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en 

Fi lmthea te rs (NVBF), Cultuurconnec tie , het Ri jksmuseum, het Van 

Abbe Museum, de Nederlandse Associatie voor Podiumkuns ten 

(NAPK) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festiva ls 

(VNPF) geraadpleegd . 

8.1  Toegankelijkhe id volgens culturele instellingen . 

Als startpunt is het belangri jk om te weten wat culture le 

instelli ngen verstaan onder toegankeli jkheid .  
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Verschillende typen toegankeli jkhe id .  

Onze respondenten hebben het allemaa l over fysieke 

toeganke li jkheid , bereikbaarhei d van voorzieni ngen en digitale 

toeganke li jkheid .  

Een aantal respondenten benoemt ook expliciet de financië le 

toeganke li jkheid . Mensen met een beperking hebben gemiddeld 

genomen minder werk en daardoor mogeli jk minder te besteden, 

dan is bi jvoorbee ld een museum best duur. Dit bli jkt ook uit de 

publicatie van Veer et al. (2013). Uit dit onderzoek bli jkt dat 

mensen met een chronische ziekte of beperking minder te 

besteden hebben in vergeli jki ng tot de rest van de bevolking .Ook 

maken zi j extra kosten als gevolg van ziekte. Begeleiders mogen 

bi j sommige musea gratis naar binnen. Voor de mensen met een 

beperking zelf is het museum niet gratis. Het is ook lastig om te 

bepalen wanneer iemand een beperking heeft. De financiële 

belemmeri ng geldt ook bi j het beoefenen: mensen hebben soms 

het geld niet om deel te nemen. Bi j kinderen (met of zonder 

beperking) kan het een belemmeri ng zi jn dat ouders geen geld 

hebben. Veel gemeenten hebben regelingen voor mensen met een 

lager inkomen. Die zi jn niet alti jd goed bekend. 

Over informa tieve toeganke li jkheid wordt aangegeven dat het 

vooral belangri jk is om als culture le instel li ng aan te geven wat 

wel en wat niet kan. Sociale toegankeli jkhei d komt ook terug in de 

gesprekken. Hiervoor wordt ingezet op het trainen en informeren 

van personee l. Zie ook paragraaf 8.2. 

Catheli jne Denekamp, werkzaam bi j het Ri jksmuseum , geeft aan 

dat toegankeli jkhei d ook betekent dat iemand met een beperking 

zichze lf herkent in de collectie , andere bezoekers en in het 

personee l. Dit is representa tieve toeganke li jkheid : 
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“Ik ben ervan overtuigd dat als we meer personee l met beperking 

zouden hebben, ook op managementni veau, we nog veel snelle r 

toeganke li jk zouden zi jn voor iedereen en dat ook uitstra len."  

Inclusie betekent ook meer mensen met een beperking op het 

podium of die conserva to r zi jn. Mensen met een beperking of 

handicap zie je niet vaak in kunst . Je ziet zelden een schi lderi j 

met iemand die niet kan lopen. De schi lder Avercamp was 

waarschi jnli jk doof. Hi j schi ldert heel specifieke taferelen . Men 

denkt dat hi j zo gedetai lleerd schi ldert omdat hi j doof was of 

omdat hi j visueel sterker ontwikke ld is door zi jn doofheid . Rodin 

en Monet waren slechtzi end . 

Representa ti eve toegankeli jkhei d levert voordelen op voor zowel 

mensen met als mensen zonder beperking. Er komen leuke dingen 

uit de rondleidi ngen voor slechtzienden die ook bi j de reguliere 

rondleidi ngen worden gedaan. Zo schreef een slechtziende vrouw  

een verhaa l over De Nachtwacht. De vrouw stelde hiervoor vragen 

aan een curator . Voor mensen zonder visuele beperking is dit ook 

interessant , omdat op deze manier een interessant verhaa l 

ontstaa t. 

Marleen Hartjes , werkzaam bi j het Van Abbemuseum, voegt aan 

de vormen van toeganke li jkheid volgens de Code Diversitei t en 

Inclusie (programma, publiek, personee l, partners ) de p van 

pronkstuk en de p van persoonli jk toe. Pronkstuk gaat over de 

collectie . Een collectie ontleent betekenis aan hoe erover gedacht 

wordt. De reflectie wordt ieder jaar opnieuw gedaan. Er worden 

verhalen verteld bi j de collectie . Deze verha len zi jn nu anders dan 

vroeger. Collecties zi jn een tool om toeganke li jke r en inclusieve r 

te zi jn. Met een inclusieve collectie kun je ook veel sneller 

stappen maken dan bi jvoorbee ld via inclusie f personee l. Iedere 

vacature is een kans om mensen inclusie f te werven. Er zi jn 

alleen niet vaak vacatures en daarom gaat dit heel traag. De p 
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van persoonli jk gaat over de rol die iedereen heeft in het 

toeganke li jk maken van het museum.  

Saartje Oldenburg , werkzaam bi j het Nationa le Theater, wi jst 

specifiek voor het theater op het belang van artistieke 

toeganke li jkheid . Ze vertelt dat de artistieke toeganke li jkhei d 

bepaald wordt door de mate waarin voorzieni ngen voor mensen 

met een beperking zoals gebarentaa l en audiodescri p tie integraa l 

onderdeel zi jn van de voorste l li ng . Als voorbeeld noemt Saartje 

Oldenburg een gebarento lk die ti jdens het repeteren van de 

voorste l li ng al meedraait: 

“De gebarento lk komt in dat geval niet op een aparte plek op het 

podium te staan, maar is daadwerke li jk onderdee l van de 

voorste l li ng.” 

Bi j het ontwikke len van een voorstel li ng waar de tolk onderdeel 

van is worden ook de tolkgebruike rs betrokken. Dat is belangri jk 

omdat de tolk er is voor de gebruikers. 

Wij hebben in het onderzoek naar aanleidi ng van een suggestie 

van de begeleidingscommissie mentale toeganke li jkheid 

toegevoegd . Ook dit wordt herkend . De mentale toeganke li jkheid 

is een ervaren toeganke li jkheid van de bezoeker. Voorwaarde 

hiervoo r is dat alle andere vormen van toeganke li jkheid op orde 

zi jn.   
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Universeel ontwerp versus maatwerk.  

Universee l ontwerp is het streven. Zie paragraaf 3.2.3.84 Dit 

betekent bi jvoorbee ld dat iemand met een beperking  via dezelfde 

ingang als iedereen naar binnen kan. Vanuit praktische 

overwegi ngen wordt er toch ook soms gekozen voor maatwerk en 

specifieke voorzieni ngen en programma’ s . In sommige gevallen 

vergroten specifieke voorzieni ngen en maatwerk de 

toeganke li jkheid . 

In musea wordt de beweging gemaakt van specifieke programma’ s 

op specifieke momenten naar een meer universee l ontwerp . Vaak 

is dat heel goed mogeli jk . Mensen in een rolstoel kunnen 

bi jvoorbee ld makkeli jk een inclusie f programma volgen. Daarnaast 

zi jn er bepaalde groepen mensen met specifieke behoeften. Voor 

hen kan het wel nodig zi jn om andere programma’s te bieden. 

Mensen met autisme hebben bi jvoorbee ld soms hele specifieke 

voorwaarden voor een fi jne museumerva ri ng .  

Een rondleidi ng ontwikke ld voor blinden en slechtzienden kan ook 

voor goedziende bezoekers leuk en interessan t zi jn.  Maar dit gaat 

bi jvoorbee ld wel vaak langzamer waardoor je bi j veel minder 

werken sti l kunt staan. Dit komt doordat in een rondleidi ng voor 

blinde en slechtzi ende bezoekers alles wordt beschreven en er 

soms gelegenheid wordt geboden dingen aan te raken.  

Culture le instelli ngen zi jn nog aan het ontwikke len. Zo is er in het 

Ri jksmuseum nu een speciale plattegrond waar de li ften 

bi jvoorbee ld nog net wat duideli jke r staan aangegeven. Het 

uiteinde li jke streven is één plattegrond voor iedereen.  

Bi j het beoefenen van cultuur wordt ook vaak nog gekozen voor 

maatwerk . Bi j voorkeur kunnen mensen met een beperking 

meedoen in een les voor iedereen. De mate van en hoevee lhei d 

                                                                 

84 Braden,  C.  (2016 ).  
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van beperkingen zorgen ervoor dat lessen soms langer duren en 

dat het complexe r kan zi jn om te organiseren. Bi j de een moet je 

het vertalen, de ander heeft het in brai lle nodig. Het is soms 

makkeli jke r om een speciale les te organiseren voor mensen met 

dezelfde beperking . In een één-op-één situatie kan ook 

makkeli jke r worden geschake ld .  

Inclusie en toegankeli jkhe id in de beoefening van kunst kan ook 

worden bevorderd door specifieke programma’ s gericht op mensen 

met een beperking open te stellen voor een divers en breed 

publiek.85 

Conclude rend kunnen we stellen dat de stap van maatwerk naar 

universee l ontwerp nog groot, maar wel in beweging is. Nynke 

Feenstra van stichti ng Wat Telt!  zegt hierove r: 

“Natuur li jk is het streven om alle groepen in hun behoeften te 

voorzien. Het gevaar is alleen dat we te veel tegeli jke r ti jd wi llen 

doen of dit als organisatie s niet grondig genoeg aanpakken. Mijn 

advies aan culture le instelli ngen is te kiezen voor een stap voor 

stap benadering ” .  

8.2  Toepassing Code Diversite it en inclusie. 

De Code Diversitei t en Inclusie wordt door alle respondenten 

onderschreven. Dit gaat van het vergroten van het bewustzi jn van 

de belemmeri ngen voor mensen met een beperking, de 

keuzemoge li jkheden verrui men en inclusie f denken in de sector 

bevorderen tot aan volledige geli jkwaardi ghei d en zelfs tandigheid 

nastreven. Wel wordt benoemd dat het toegankeli jk maken van 

diensten voor mensen met een beperking vaak geen expliciet 

speerpunt is in het beleid. Belangenverenigi ngen in de culture le 

sector zi jn actief bezig met het verspreiden van kennis en 

                                                                 

85 Sanchez -G uer re ro,  A.  R.  (2016 ).  
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bewustwordi ng omtrent de code middels actieplannen 86, debatten 

en trainingen .  

De interpre ta tie van de code en het ambitieni veau ligt dus nog wat 

uit elkaar. Ook in de mate waarin de code wordt toegepast zi jn 

verschi l len zichtbaa r . Dit is mede afhanke li jk van de missie en 

visie van de instelli ng . Onze respondenten hebben geen duideli jk 

beeld van de mate waarin de Code Diversitei t en Inclusie bi j de 

afzonder li jke culture le instel li ngen wordt toegepast. Voor zover 

bekend bi j de respondenten wordt dit niet bi jgehouden.  

Culture le instelli ngen vinden de code belangri jk , maar voelen op 

dit moment door de coronacri sis en kosten niet geli jk de urgenti e 

om hier als instel li ng mee aan de slag te gaan. Het is belangri jk 

daarbi j te benoemen dat er ook een positief effect is van corona, 

nameli jk de nieuwe vormen van toegankeli jkheid op afstand 

waarmee ervaring is opgedaan. Voor mensen die niet makkeli jk 

fysiek een museum kunnen bezoeken is bi jvoorbee ld de optie van 

een online rondleidi ng heel fi jn en zi j zouden dit graag 

behouden.87 

Psychische kwetsbaarheid , verstandeli jke beperkingen, hoog 

sensitivite it en prikkelgevoe lighe id  onderbelich t. 

In de bestaande handreiki ngen is er vooral veel aandacht voor 

fysieke beperkingen. In de li teratuur die wij hebben doorgenomen 

is de meeste aandacht voor mensen met een visuele of auditieve 

beperking. Over belemmeri ngen die mensen met een psychische 

of verstande li jke beperking ervaren, hebben wij minder informa tie 

kunnen vinden. Wij zien dit terug in de prakti jk bi j culture le 

instelli ngen . Er is vaak aandacht voor mensen met een fysieke of 

met een zintui ge li jke beperking. Zo geeft de Nederlandse 
                                                                 
86 Zie bi jvoo rbeel d Act ieplan Toegank e li jk hei d Poppodi a,  evenem ent en ,  

muz iek loca t i es  & fes t ivals .  

87 Zie ht tps : / /s tudi o -i nc lus i e. nl /k enn is / 7 -t i ps -voo r -m us ea-na -c o rona/ .  
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Vereniging van Bioscopen en Fi lmthea te rs (NVBF) aan dat 

bioscopen daar concreet in de dageli jkse prakti jk iets voor kunnen 

doen. De aandacht voor psychische beperkingen , (licht) 

verstande li jke beperkingen , hoog sensitieve en prikkelgevoe lige 

mensen bli jft achter. Hier zi jn nog relatief weinig initiatieven voor.  

De Nederlandse Associatie voor Podiumkuns ten (NAPK) benoemt 

dat er de afgelopen jaren meer aandacht is gekomen voor 

prikkelarme voorste l li ngen voor mensen die hoog sensitief of 

prikkelgevoe lig zi jn. De NVBF geeft aan dat er ook bioscopen zi jn 

die maatwerk bieden aan bezoekers met een andere beperking 

dan fysiek of zintuige li jk .  

Door culturele instellingen ervaren belemmeringen . 

In de opdracht en het verlangen om inclusie f en toeganke li jk te 

zi jn, ervaren instelli ngen op beleidsni veau en in de uitvoeri ng en 

vormgevi ng belemmeri ngen . Deze zi jn in de eerste instanti e 

samen te vatten in kosten en kennis. In grote li jnen zi jn er vier 

punten die culture le instelli ngen kunnen belemmeren in het 

vergroten van hun toeganke li jkheid . Dit bli jkt uit de li teratuur. 

Deze vatten we hier kort samen: 

1.  De kosten van aanpassi ngen en van voorzieni ngen. Zo kunnen 

fysieke aanpassingen aan een locatie of de inzet van 

technische hulpmidde len hoge kosten met zich meebrengen, 

bi jvoorbee ld bi j monumen ten.88 

2.  Het gebrek aan kennis van wet- en regelgevi ng en van 

effectieve implementati e . Deze kennis van wet- en 

regelgevi ng en van wat nodig is voor een goede vertali ng naar 

de prakti jk ontbreek t vaak.89   

                                                                 

88 Georgi eva,  D.  (2016).  Rethingk i ng access ibi l i ty  to cultural heritage:  

sens ing archaeol ogy.  Modern Conservat i on,  2016(4 ),  pp.  91 -105 ;  Muscara,  

M. & Sani,  C.  (2019).   
89 Vink ,  K.  (2019) .  
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3. Ervaren spanni ng tussen de invul li ng van de functi e van de 

instelli ng en de opdracht om toeganke li jk te zi jn. Culture le 

instelli ngen kunnen een zekere wri jving ervaren tussen hun 

opdracht om te tonen, bewaren en presente ren en de opdracht 

en doelstel li ng om dit voor iedereen op een geli jke en 

toeganke li jke wijze te doen. Dit bli jkt soms heel letter li jk bi j 

herinneri ngsp laa tsen en archeologi sche plaatsen, omdat van 

deze plekken vaak wordt aangenomen dat ze niet zomaar 

kunnen worden aangepast ; 

4.  Tegenstri jdi ghei d in behoeften van mensen met een 

beperking. Denk bi jvoorbee ld aan goed licht en duideli jk 

geluid. Voor sommige mensen is gedempt licht wenseli jk, 

terwijl anderen beter geholpen zi jn met helder licht.     

 

Er wordt steeds meer kennis gedeeld en er zi jn ondersteunende 

instelli ngen waardoor het gebrek aan kennis een steeds minder 

groot probleem vormt. In paragraaf 9.2 belichten we een aantal 

ondersteunende organisati es die de culture le instelli ngen kunnen 

helpen om toeganke li jke r te worden. De tegenstri jdige behoeften 

zien we terug in dat er speciale programma’s worden 

georganisee rd voor mensen met een bepaalde beperking .   

In de prakti jk wordt vooral het gebrek aan budget herkend als een 

ervaren belemmeri ng geven respondenten aan. Er zi jn echter 

mogeli jkheden die helemaa l niet duur zi jn of zelfs gratis. Er zi jn 

binnen culture le instel li ngen veel snelle aanpassingen die niet 

veel geld hoeven te kosten zoals deurkli nken en jashaakjes op de 

juiste hoogte.90 Bovendien geldt dat als je iets nieuws meteen 

                                                                 
90 In een garde robe dient  minstens een aantal haken op een hoogte van ca 

1.200mm boven de vloer aanwezi g te z i jn.  Hoger is  onberei kbaa r.  Zie ook 

Werkgroep Toegank el i jk hei d de Fryske Marren (2018).  Toegank e li jk  bouwen 

voor iedereen.  Daarnaast  z i jn er spec iale  haken die kunnen worden 

toegepast  aan s taande kapstokken.  Dit  maakt  het  voor mensen in een 

rols toel mogeli jk  om zelf hun jas  op te hangen.  Zie ook Hermeta (2017 ).  Tips  
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inclusie f ontwerp t, je achtera f geen extra kosten hebt om het aan 

te passen. Gastvri jhei d is ook heel belangri jk . Dat hoeft ook niet 

veel te kosten, om je medewerkers te trainen. In aanvulli ng hierop 

zi jn er in de prakti jk culture le instelli ngen, waaronder 

concertza len, musea en bioscopen die gevestigd zi jn in een oud of 

monumentaa l pand dat moeili jk toeganke li jk is .  

8.3  Verwachtingen en communicatie . 

De verwachti ngen die de culture le instel li ngen hebben van 

mensen met een beperking verschi l len per instelli ng . Ook de 

communi ca tie verschi l t . Zie ook hoofdstuk 4. Mensen met een 

beperking bellen vaak of ki jken op de website om te ki jken of het 

haalbaar is om culture le instelli ng te bezoeken of om iets te 

beoefenen. Bi j sommige instelli ngen is het telefoonnummer niet of 

moeili jk te vinden. Er zi jn instelli ngen met een duideli jke website , 

maar geregeld is de website niet goed toegankeli jk  en is niet voor 

alle type beperkingen terug te vinden wat wel en niet mogeli jk is . 

Het is voor de instelli ngen belangri jk om te weten wat de persoon 

met een beperking nodig heeft. Dan is het wel belangri jk dat de 

                                                                                                                                                                                              

voor toegank eli jk hei d.  Voor mensen in een rols toel is  het  gewenst  dat  de 

deurk l ink  z ich bevindt  op ongevee r 900 tot  1200 mil l imete r vana f de grond.  

Voor andere voorbee l den om de toegank el i jk hei d van gebouwen aan te 

passen denk aan:   

-  Tekst  op inform at i ebo rden z ichtbaar en leesbaa r maken door aandacht  

te schenken aan de plaats ,  de groot te en h et  contras t  van de let ters  

met  de achtergrond.  Tevens verg root  voelba re inform at i e de 

toegank eli jk hei d voor de groep die de inform at ie kan ‘ lezen’ en 

verbet e rt  dit  hun oriëntat i e van de ruimte.  

-  Het  aanbrengen van een contras tk l eu r bi j  pl inten,  koz ijnen en 

l ichtschake laa rs .  Dit  maakt  oriënt at i e voor mensen met een visuel e 

beperk i ng makkeli jke r.   

-  Lockers  toegank el i jk  maken voor rols toel ers  door een central e 

bedieni ng via een display ,  welke ook te bedienen is  vanu it  een 

z it tende pos it ie (Hermet a,  2017).  
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culture le instelli ng ook toegankeli jk is en makkeli jk te bereiken is. 

Het is handig als mensen ver van tevoren aangeven wat ze nodig 

hebben. Soms is dit ook echt noodzake li jk . Als er bi jvoorbee ld een 

tolk of begeleider nodig is, dan duurt het even om dit te regelen.  

De deelnemers van de klantrei zen benoemden ook dat zi j graag al 

in een vroeg stadium contact hebben met de culture le instelli ng 

om aan te geven wat zi j ti jdens de voorste l li ng nodig hebben.  

Het NAPK en de VNPF benoemen dat er binnen de groepen met 

mensen met een beperking grote verschi l len zichtbaa r zi jn in 

hoeverre mensen als pleitbezorge r actief hun behoeften en 

wensen kenbaar maken. Het NAPK en de VNPF zien mensen met 

een beperking als gesprekspartne r om culture le instelli ngen 

toeganke li jker en inclusieve r te maken. Wel wordt aangegeven dat 

het niet alti jd makkeli jk is om mensen met een beperking te 

bereiken en uit te nodigen om mee te denken ove r het beleid ten 

aanzien van de toeganke li jkheid van de instelli ng . De NAPK 

noemt als aanbeveli ng dat het bereiken van de doelgroep meer 

via gemeenten zou kunnen lopen. Tegeli jke r ti jd is dit ook lastig 

omdat er in elke gemeente ander beleid van toepassing is. Soms 

hebben gemeenten een lokaal gehandicap tenp la tfo rm maar dat is 

niet alti jd het geval. Soms hebben landeli jke organisat ies van 

mensen met een beperking ook lokale of regionale groepen of 

vertegenwoordige rs . 

In het algemeen wordt assertivi tei t verwacht van mensen met een 

beperking. Dit geldt nog meer voor minder bekende of niet 

zichtba re beperkingen. Dit kan erin resulte ren dat minder 

assertieve mensen geen culture le instelli ngen bezoeken of minder 

cultuur beoefenen. 

Bi j één-op-één lessen kan iemand met een beperking wel naar de 

docent stappen. De docent weet dan vaak wel een aanpassing .  
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De culture le instelli ngen zien dat mensen met een beperking nog 

onvoldoende worden bereikt. In Nederland wonen circa 4,5 

miljoen mensen met een beperking.91 Dit is een groep potentië le 

cultuurbezoeke rs en beoefenaars die nog niet allemaa l worden 

bereikt en bediend en waar nog kansen liggen voor culture le 

instelli ngen .92 Waarom het niet lukt om dit publiek te bereiken, is 

een centrale vraag in alle overdenki nge n met betrekking tot de 

verbredi ng van publiek. 

                                                                 

91 Hulsche r,  J.  (2019 ).  Hoeveel mensen hebben een beperk i ng in Nederl and?  

92 Zie ook Toekoms t Cultuurbel e i d (2020).  Cultuu rbest el /  Deel 2.  Priorite it en 

voor herz ieni ng van beleid /  Een inc lus ief beleid,  een groter bereik  
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9 Aanbevelingen. 

In paragraaf 9.1 doen we aanbeve li ngen aan culture le instelli ngen 

om toeganke li jker te worden. In paragraaf 9.2 belichten wij een 

aantal ondersteunende organisaties die de culture le instel li ngen 

daarbi j kunnen helpen. Tot slot doen wij aanbeveli ngen aan het 

ministerie van OCW over het meten van de toegankeli jkheid .  

9.1  Aanbevelingen aan culturele instellingen om toegankeli jker te 
worden. 

Een groot struikelb lok voor inclusie is de onbewuste uitslui ti ng of 

onbekendheid met beperkingen.  

Veel musea hebben bi jvoorbee ld een brai llekaa rt bi j de entree. 

Een minderhei d van de mensen met een visuele beperking kan 

brai lle lezen. En deze mensen kunnen ook baat hebben bi j 

audiovoo rzieni ngen als ze niet daarnaas t een auditieve beperking 

hebben. Mensen die vanaf latere leefti jd een auditieve beperking 

hebben beheersen niet alti jd Nederlandse gebarentaa l en hebben 

dan meer aan schrift .  

Bewustwording en betrokkenheid op organisatien iveau.  

Om een toegankeli jke instelli ng te worden is actieve 

betrokkenhei d van alle medewerke rs nodig. Dit zorgt voor 

draagkracht en daadkracht in de uitvoeri ng .93 Er zi jn verschi l lende 

mogeli jkheden om hier invul li ng aan te geven. Hier volgt een 

opsomming van suggesties en aanbeveli ngen 94: 

1.  Ken het VN-verd rag Handicap, de Nederlandse regelgevi ng en 

de correcte invul li ng van toeganke li jkhe i dsvoo rzi eni ngen ;  

                                                                 

93 Feenstra,  N.  (2019 );  Braden,  C.  (2016).  
94 Vink ,  K.  (2018) ;   Argyropoul os,  V.  & Kanari,  C.  (2015);   Sanchez -G uer re ro,  

A.  R.  (2018 );  Starr,  R.E (2016 ).   



 

 

 

 102 

2. Train medewerkers op alle niveaus in de organisatie , van 

baliemedewerke rs en bevei ligers tot administra tie en directie;  

3.  Werk samen met belangenvereni gi ngen, maatschappe li jke 

organisaties en (organisa ti es van) ervaringsdeskundigen;  

4.  Maak beleid inclusie f. Neem toegankeli jke programma’ s als 

integraa l onderdeel op in beleid en beperk het niet tot 

eenmalige evenementen; 

5.  Maak toeganke li jke voorzieni ngen een integraa l onderdeel van 

de prakti jk en niet als bi jkomstigheid ; 

6.  Ga bi j verbouwi ngen en de opzet van tentoons te l li ngen en 

evenementen uit van een unive rsee l ontwerp . Universee l 

ontwerp wordt breed gedefinieerd als het ontwerp van 

producten en omgevingen die door alle mensen zoveel 

mogeli jk kunnen worden gebruikt zonder de noodzaak van 

aanpassing of gespecialisee rd ontwerp . Dit houdt in de 

prakti jk in dat locaties functi onee l zi jn, met goede toegang en 

dat bi j alle onderdelen is nagedacht over alle aspecten van 

toeganke li jkheid voor een zo breed mogeli jk publiek in termen 

van mogeli jkheden en beperkingen. Betrek hierin ook 

ervaringsdeskundigen. 

Bewustwordi ng betekent ook dat medewerke rs zich ervan bewust 

zi jn dat niet iedereen met een beperking zomaar benaderd wil 

worden ti jdens een bezoek aan een culture le instelli ng .   

In bi jlage C staat een tabel waarin aangegeven is in welke 

documenten informati e te vinden is over een bepaald type 

beperking, toeganke li jkhei d of type instelli ng .    

Kennis van de doelgroep en nauwe samenwerking.  

Het tweede kernpunt om toegankeli jkhe id vanuit organisati eni veau 

te vergroten is zorgen dat je de doelgroep kent en een goede 
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samenwerki ng met hen opbouwt.95 Deze aanbeveli ng wordt in de 

li teratuur specifiek gedaan voor kinderen en jongeren met een 

chronische aandoeni ng bi j het beoefenen van kunst in de vri je ti jd, 

maar kan breder getrokken worden.96 Dit wordt bevestigd door de 

respondenten die werkzaam zi jn bi j belangenverenigi ngen in de 

culture le sector. Zo noemt de Vereniging Nederlandse Poppodia 

en -Festivals (VNPF) dat klantrei zen kunnen worden ingezet om 

de beleving en het perspectie f van de doe lgroep centraal te 

zetten. Op basis van hun ervaringen kunnen culture le instel li ngen 

praktische wijzigingen doorvoeren. 

Goede kennis van de doelgroep en een goede samenwerki ng  kan 

op verschi l lende manieren worden vormgegeven . Hieronder volgt 

een korte opsomming van mogeli jkheden 97: 

1.  Analyseer de bezoekerse rva ri ng van mensen met een 

beperking om kennis over de toeganke li jkheid van je instelli ng 

te vergroten en te ontdekken waardoor de  ervaring van 

mensen met een beperking wordt beïnvloed . Dit kan 

bi jvoorbee ld met een klantrei s , maar ook gewoon door na 

bi jvoorbee ld een voorste l li ng naar de ervaringen te vragen;  

2.  Onderzoek de behoeften, interesses en verwachti ngen van 

mensen met een beperking;  

3.  Ga relaties aan met (lokale ) belangenverenigi ngen, 

maatschappe li jke organisati es en ervaringsdeskundi gen, 

zodat de doelgroep regelmati g aanwezig is;  

4.  Promoot speciale projecten gebaseerd op samenwerki ng , 

zodat nieuwe manieren van werken kunnen ontstaan op basis 

van dialoog, oefening en cocreatie.  

5.  Beloon inbreng van ervaringsdeskundi gen (financ iee l) .  

                                                                 
95 Feenstra,  N.  (2019 ).  

96 LKCA (2019) .  

97 Argyropoul os ,  V.  et  al.  (2015 );  Sanchez -G uer re ro,  A.  R.  (2016);  Starr,  R.  

E.  (2016).   
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Culture le instelli ngen die inzetten op het vergro ten van hun 

toeganke li jkheid voor mensen met een beperking doen er goed 

aan toeganke li jkheid en inclusie een uitgangspunt te maken in 

beleid en uitvoeri ng van de organisatie . Ook specifiek in het 

financië le beleid.  

De aanbeve li ng die in de li teratuur het meest naar voren komt is 

dat het nemen van beslissingen over toeganke li jkheid het best in 

samenwerki ng met bezoekers met een beperking kan worden 

gedaan. Dit is ook conform het VN-verd rag handicap , waarmee 

landen onderschri jven dat ‘personen met een handicap in de 

gelegenheid moeten worden gesteld actief betrokken te zi jn bi j de 

besluitvo rmi ngsprocessen ove r beleid en programma’ s , met 

inbegrip van degenen die hen direct betreffen’ 98. 

We zien in de prakti jk bi jvoorbee ld bi j het Ri jksmuseum dat dit 

ook gebeurt . Dat mensen met een beperking worden betrokken om 

dingen te testen of om aan te geven waar verbete ri ng  nodig is. 

Ook in de bioscopenbranche wordt benoemd dat het structuree l in 

gesprek zi jn met ervaringsdeskundigen belangri jk is.  

Culture le instelli ngen leren gaandeweg . Het verdient dan ook de 

aanbeve li ng om onderli ng samen te werken en kennis te delen.  

9.2  Ondersteunende organisaties.    

We belichten hierna een aantal ondersteunende organisaties die 

de culture le instell i ngen kunnen helpen om toeganke li jker te 

worden.  

                                                                 
98 Verenigde Nat ies  (2006 ).  Verdrag inzak e de rechten van personen met een 

handicap.  New York .  
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STUDIO i. 

STUDIO i is een initiatief van het Stedeli jk Museum Amsterdam en 

het Van Abbemuseum in Eindhoven. De organisatie wil een 

duurzame impuls geven aan de toeganke li jkhei d en inclusie in het 

culture le veld. Culture le instelli ngen kunnen voor inspiratie, 

kennis en advies voor het vergroten van toeganke li jkheid terecht 

bi j STUDIO i.99   

Wat Telt! 

Wat Telt!  is een organisatie die zich inzet voor de verbindi ng 

tussen organisaties en mensen met een auditieve beperking . De 

organisatie zet zich in voor een toegankeli jke en inclusieve 

samenlevi ng . Samen met Foam, een fotomuseum in Amsterdam, 

biedt Wat Telt!  structuree l in 16 musea programma’ s aan in de 

Nederlandse Gebarentaa l. De organisati e gaat uit van het 

standpun t dat toeganke li jkheid tot stand komt van twee kanten, 

nameli jk uit een samenwerki ng van de instelli ng en van de 

doelgroep.100 

Stichting Onbeperkt Genieten.  

Stichting Onbeperkt Genieten biedt een training op maat, 

expertise en begeleiding . Daarnaast hebben ze  vri jwi l ligers die 

ingezet kunnen worden voor de begeleiding en ondersteuni ng . 

Naast de realisatie van meer prikkelarme mogeli jkheden in de 

reguliere programma’ s van theaters, musea en concert loca ti es 

organiseren ze (aangepas te) prikkelarme activi tei ten in 

samenwerki ng met culture le instel li ngen.  

 

                                                                 

99 Zie ht tps : / /s tud io - i nc l us i e. nl/ .   
100 Zie ht tps : / /www. wat te lt . o rg/ .   

https://studio-inclusie.nl/
https://www.wattelt.org/
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Onbeperkt Eropuit. 

 

Culture le instelli ngen kunnen een test laten doen door De 

Zonneb loem. Dit project heet Onbeperk t Eropuit. Zi j sturen 

mensen met een lichameli jke beperking langs om te testen op de 

toeganke li jkheid . Daarna kri jgt de culture le instelli ng een verslag 

wat er allemaa l wel en niet goed is en tips hoe je dat kunt 

verbeteren. Dit is gratis voor de culture le instel li ng . 

 

Zelfscan Toegankelijkhe id . 

 

Het testen van de toeganke li jkhei d van de website van een 

instelli ng kan worden getest met de Zelfscan Toeganke li jkheid .101 

Dit is een eerste stap en geeft een globale indruk. Het heeft de 

voorkeur om de website uitvoeri g te laten testen door 

ervaringsdeskundigen en vakdeskundigen . Er zi jn ook 

adviesbureaus op het gebied van toeganke li jk ontwerpen en 

bouwen van websites. (Deze adviesbureaus zi jn er ook 

bi jvoorbee ld voor de gebouwde omgeving .) 

 

LKCA. 

LKCA (Landeli jk Kennisins ti tuut Cultuureducat ie en Amateurku ns t) 

zet zich in om de aandacht voor cultuureduca tie , 

cultuurbeoe feni ng en de toeganke li jkhei d van cultuur te vergroten. 

Een voorbeeld hiervan is de landkaart inclusieve podiumkuns ten 

zoals te lezen in paragraaf 7.1.4.  

 

KIEM Theater. 

Zoals in paragraaf 7.1.4. is uitgewerk t, is het Kiem Theate r ook 

een goed voorbee ld van een initiatief dat organisa ties ondersteunt 

om toeganke li jker te worden. Dit doen zi j door organisati es te 

                                                                 

101  ht tps : / /www. mk b. nl /n i euws/z e l fsc an -om -t oegank el i jk hei d -webs it e -t e-

beoorde l en .  
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helpen bi j het opzette n en uitvoe ren van kunstzi nni ge projecten 

met mensen met een beperking en afstand tot de samenlevi ng .102  

9.3  Aanbevelingen aan het minister ie van OCW voor het meten 
van toegankeli jkhe id . 

Op dit moment zi jn culture le instel li ngen nog niet erg actief in het 

monitoren en meten van de toeganke li jkhei d van culture le 

instelli ngen . Uit de gesprekken volgen onderstaande 

aanbeve li ngen voor het inrichten van een mogeli jke monitor en het 

meten van toeganke li jkheid .  

a. Nulmeting . Voor een goede vergeli jki ng is een nulme ti ng 

nodig. Een nulme ti ng is een cruciaal element in elk monitori ng - en 

evalua tiekader. De nulme ti ng wordt uitgevoerd voordat een 

bepaalde taak wordt gestart om de interventi everanderi ngen te 

onderzoeken . Het is een basis voor het vergeli jken van de situatie 

voor en na de intervent ie voor een specifieke taak. Op deze wijze 

kan worden gemeten welke doelen culture le instel li ngen stellen en 

in hoeverre ze zi jn behaald.  

b. Maak gebruik van internationa le voorbeelden . Door de 

meerderheid van de respondenten wordt genoemd dat het 

Nederlandse overheidsbe leid ten aanzien van toegankeli jkheid 

voor deze doelgroep achterloop t ten opzichte van andere landen. 

Dit is terug te zien in hoe ver culture le instelli ngen zi jn. 

Respondenten maken onder andere de vergeli jki ng met de 

Verenigde Staten. Ki jk bi jvoorbee ld naar het Metropoli tan Museum 

of Art. Ze hebben hier meerdere medewerke rs toeganke li jkhei d .  In 

de Verenigde Staten is het recht op toeganke li jkhei d van 

gebouwen en evenemen ten vastgelegd in de grondwe t. Een 

vervo lgs tap op dit onderzoek zou zi jn om een interna tiona le 

vergeli jki ng te maken zodat kan worden vastgeste ld hoe ver de 

culture le sector in Nederland is ten opzichte van andere landen.  
                                                                 

102 ht tps : / /k iemt heat e r.c om/.  
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c. Ruimte voor verschil len tussen culturele instell ingen . 

Het is belangri jk dat de monitor ruimte geeft aan de verschi l len 

tussen de instelli ngen. Doordat culture le instelli ngen in 

verschi l lende velden actief zi jn, kunnen zi j niet alti jd op basis van 

dezelfde indicatoren103 worden beoordeeld.  

d. Rol van brancheorganisa ties . Bi j het meten van 

toeganke li jkheid kunnen brancheve renigi ngen een belangri jke rol 

spelen. Brancheorganisa ties kunnen meedenken welke indicatoren 

opgenomen moeten worden in de monitor en hoe er tussen 

culture le instelli ngen onderli ng vergeli jki ngen kunnen worden 

gemaakt. Het is goed om te ki jken of kan worden aangeslo ten bi j 

bestaande vragenli js ten en de vragen te laten checken do or 

experts inclusie . Een beknopte vragenli js t heeft de voorkeur.  De 

vragenli js t kan het best via branchevereni gi ngen worden uitgeze t. 

Wanneer monitori ng vanui t brancheorgani sa ties wordt 

gestimulee rd is de respons naar verwachti ng hoger. Een 

vragenli js t creëert ook bewustwordi ng . Handreiki ngen kunnen 

worden aangeboden naar aanleiding van de (uitkomsten van de) 

vragenli js t .  

Aandachtspunt bi j het monitoren is dat het voldoen aan 

regelgevi ng niet het enige is. Er komt veel meer ki jken bi j 

toeganke li jkheid . Toeganke li jkhei d omvat de reis van een 

bezoeker of beoefenaar van de oriëntati e op het bezoek vanui t 

huis tot en met de herinne ri ng aan het bezoek of het beoefenen 

na thuiskomst. Het gaat daarbi j ook om de mentali tei t en het 

bewustzi jn van de medewerke rs . Vee l aspecten van 

toeganke li jkheid zi jn niet meetbaar vastgelegd in regelgevi ng van 

de instelli ng . Sommige aanpassingen zi jn groots en opvallend 

terwijl ze niet het gewenste effect hoeven te hebben. Anderzi jds 

                                                                 

103 Een indicator is  een meetbare parame te r waarmee in beeld kan worden 

gebrach t  hoe het  gesteld is  met  de toeganke li jk hei d.  Een voorbeel d van een 

indicato r is  of de jashaak jes op de juis te hoogte z it ten.   
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kunnen kleine, minder zichtba re aanpassi ngen , zoa ls 

beschikbaarhei d van gewenste begeleiding , een grote positieve 

bi jdrage aan de toeganke li jkhei d hebben.  

Het toetsen van een culture le instelli ng op verschi l lende vormen 

en aspecten van toeganke li jkhei d kan aldus gesprekspartne rs 

daardoor het best door naar de ervaringen van mensen met een 

beperking te vragen. Het moet wel gaan om representa tieve 

groepen en organisaties van ervaringsdeskundi gen die kennis 

hebben van gedeelde ervaringen, richtli jnen en regelgevi ng . Dit 

gebeurt al door verschi l lende parti jen, zoals het Oogfonds , De 

Zonneb loem en WatTelt .  

  



 

 

 

 110 

10 Samenvatting. 

In dit hoofdstuk worden de zeven onderzoeksvragen beknopt 

beantwoord : 

1.  Welke relevante regelgevi ng , richtli jnen en handreiki ngen zi jn 

er al op het gebied van toegankeli jkhei d bi j culture le 

instelli ngen voor mensen met een beperking?  

2.  Welke (inter)nati ona le onderzoeken zi jn al gedaan over 

toeganke li jkheid bi j culture le instelli ngen voor mensen met een 

beperking en wat zi jn hiervan de belangri jks te bevindi ngen?  

3.  Wat zi jn belemmeri ngen voor mensen met een beperking bi j de 

toegang tot culture le instelli ngen en wat zi jn behoeften en 

suggesties om de toegankeli jkheid van culture le instelli ngen te 

verbeteren?  

4.  Wat zi jn de goede (prakti jk )voo rbee lden op het gebied van 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met 

een beperking? Voor welke belemmeri ngen bieden de goede 

voorbeelden een oplossing? 

5.  Wat maakt de ‘best-prac ti ces ’ opgehaald in fase 1 een succes 

vanui t het perspectief van mensen met een beperking en 

culture le instelli ngen?  

6.  Hoe wordt toeganke li jkheid voor mensen met een beperking op 

dit moment gemeten bi j culture le instelli ngen?  

a.  Wat verstaan culture le instel li ngen onder 

toeganke li jkheid?  

b.  Wordt de Code Diversiteit & Inclusie actief toegepast door 

culture le instelli ngen om de toeganke li jkheid van hun 

diensten te bevorderen?   

7.  Wat verwachten culture le instelli ngen van mensen met een 

beperking wanneer zi j de instelli ng bezoeken? Hoe is de 

communi ca tie geregeld?  
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10 .1  Relevante regelgeving , richtlijnen en handreikingen . 

 

In deze paragraaf geven we antwoord op onderzoeksvraag  1. 

 

Het VN-verd rag Handicap en de Wet geli jke behandeli ng op grond 

van handicap of chronische ziekte (WGBH/C Z) , zi jn ons inziens de 

belangri jks te wet- en regelgevi ng als het gaat om toegankeli jkheid 

van culture le instelli ngen voor mensen met een beperking. 

Tezamen borgen zi j het recht op geli jke toegang. 

 

Digitale toeganke li jkheid is veranke rd door het Besluit Digitale 

Toeganke li jkhei d .104 De te implemente ren standaard is al van 

toepassing en houdt in dat alle websites en mobiele applicaties 

toeganke li jk moeten zi jn. Doel is mensen met een 

functiebeperki ng betere toegang te geven tot digitale 

dienstve r leni ng van de overhei d.105 

 

We hebben drie algemene richtli jnen gevonden voor het vergroten 

van de toegankeli jkheid voor mensen met een beperking , 

nameli jk : ‘Toegankeli jkheid en vergunningve rlening evenementen 

en festivals ’ , ‘ Inrichting van bal ies, loketten, recepties en 

spreekkamers ’ , Rolstoeltoegankeli j ke toi letruimten en 

doucheruimten ’ . Deze richtli jnen beschri jven algemene 

uitgangspunten die gelden voor een toeganke li jke omgeving . Alle 

drie de richtli jnen zi jn terug te vinden op de website van de 

organisatie Bouw Advies Toeganke li jkhei d.106  Deze richtli jnen zi jn 

heel praktisch en duideli jk over welke specifieke aanpassingen 

gemaakt kunnen worden om de toegankeli jkheid te vergroten.  

Naast de benoemde richtli jnen en handrei ki ngen is er de Integ ra le 
                                                                 

104 ht tps : / /wet t en. ove rhe i d. nl/ BWB R0040936 /2018 -07 -01.   

105 ht tps : / /www. vng reali sa t i e. nl / roadm ap/ bes l ui t -d i git a le - toegank el i jk he i d-

overhei d.  

ht tps : / /www. pa rl em ent ai rem on it o r. nl/ 9353000/ 1/ j 9vv ij 5epm j 1ey 0/ vk i4au13y hz

b.   
106 Zie www.bat ut rec ht . nl/ .   

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040936/2018-07-01
https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/besluit-digitale-toegankelijkheid-overheid
https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/besluit-digitale-toegankelijkheid-overheid
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vki4au13yhzb
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vki4au13yhzb
http://www.batutrecht.nl/
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Toeganke li jkhei d standaard (ITstandaard ). Dit is de interna tionaa l 

erkende standaard voor toeganke li jk bouwen in Nederland. In 

deze standaard zi jn de algemene toeganke li jkhei ds rich t li jnen e n 

-normen omgewerkt naar bouwtechnische eisen, die worden 

toegepast bi j het ontwerpen en realiseren van integraal 

toeganke li jke projecten.107  

We hebben 16 relevante handreiki ngen gevonden die culture le 

instelli ngen ondersteuni ng bieden bi j het toegankeli jke r maken 

van hun organisati e voor mensen met een beperking . De 

handreiki ngen variëren in insteek van een algemene en praktische 

benadering tot een hele specifieke benadering vanui t een bepaald 

type culture le instelli ng of een specifieke beperking. De meest 

brede is de Code Diversitei t & Inclusi e . Dit is eigenli jk een 

gedragscode , maar kan ook gebruikt worden als handreiki ng.  In 

bi jlage C is een overzicht opgenomen van de handrei ki ngen 

waarin is aangegeven op welke type instelli ng en welke beperking 

de handreiki ng zich richt.  

10 .2  Kennis uit (inter)na tiona le onderzoeken.  

 

In deze paragraaf geven we antwoord op onderzoeksvraag 2. We 

geven in deze paragraaf aan welke informatie , documenta tie en 

handreiki ngen aanwezig dan wel afwezig zi jn over de 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met een 

beperking. We vatten dit samen voor de verschi l lende typen 

toeganke li jkheid , culture le instelli ngen en beperkingen. We gaan 

daarna in op de belangri jks te bevindingen.  

10 .2 .1  Kennis over typen toeganke li jkheid . 

In dit onderzoek ki jken we naar de vormen van toeganke li jkheid 

zoals gedefinieerd in de Code Diversitei t en Inclusie en in 

aanvulli ng daarop ki jken we naar praktische en organisatori sche 

                                                                 

107 ht tps : / /www. pbtc ons ult . nl/ ont we rp ric ht l i j nen / its t andaa rd/ 213 / 56 / . 
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toeganke li jkheid en mentale toeganke li jkheid . Over de praktische 

en organisato rische toegankeli jkhei d  van culture le instel li ngen 

voor mensen met een beperking is de meeste documenta tie  te 

vinden en over mentale toegankeli jkheid de minste. In de meeste 

handreiki ngen en richtli jnen is aandacht voor de fysieke 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor me nsen met een 

beperking. In slechts een beperkt aantal handrei ki ngen en 

richtli jnen wordt aandacht gegeven aan de financië le 

toeganke li jkheid van culture le instelli ngen voor mensen met een 

beperking. Dit is overigens een vorm van toegankeli jkheid die ook 

kan spelen bi j mensen zonder een beperking. 

10 .2 .2  Kennis over toegankeli jkhe id van typen culture le instelli ngen . 

Over de toeganke li jkheid van musea zi jn de meeste documenten, 

handreiki ngen en voorbeelden te vinden. De minste documenta tie 

is te vinden over kunstbeoefeni ng in de vri je ti jd en 

cultuureduca ti e. Hiervoo r zi jn wel handreiki ngen en richtli jnen 

beschikbaar. Er is weinig documenta tie over de toeganke li jkheid 

van culture le instelli ngen zoals bioscopen en theaters . Er is wel 

een aantal algemene handreiki ngen en richtli jnen die goed 

toepasbaar zi jn voor dit type instelli ngen. De minste 

documenta ti e , handreiki ngen en richtli jnen zi jn te vinden voor 

archieven en galerieën. Voor archieven biedt digitale 

toeganke li jkheid veel mogeli jkheden . Een archief als fysieke 

instelli ng kan ook gebruik maken van handreiki ngen voor musea. 

Over de toeganke li jkheid van culture le instelli ngen om zelf cultuur 

te beoefenen met een beperking hebben wij weinig artikelen 

gevonden.  

10 .2 .3  Kennis over toegankeli jkhe id van culture le instelli ngen per type 
beperking. 

Over het algemeen gaan de documenta ti e , handreiki ngen en 

richtli jnen over de toeganke li jkhei d van culture le instelli ngen voor 

mensen met een beperking vanui t universee l oogpunt. In de  
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meeste documenten is er geen specifieke focus op een type 

beperking. De documenta tie , handreiki ngen en richtli jnen waar 

een type beperking centraa l staat bi j de toeganke li jkheid van 

culture le instelli ngen richten zich voorname li jk op fysieke en 

zintui ge li jke beperkingen, met in het bi jzonder een visuele 

beperking. Dit heeft vermoede li jk te maken met de zichtbaa rheid 

van dit type beperkingen . De minste documenta tie , handreiki ngen 

en richtli jnen zi jn te vinden over de toegankeli jkheid van culture le 

instelli ngen voor mensen met een verstande li jke beperking of een 

psychische beperking. Ook over mensen met hoogsensit i vi tei t of 

prikkelgevoe ligheid is relatief weinig te vinden. 

10 .2 .4  Belangri jks te bevindingen uit (interna ti onaa l) onderzoek  

De belangri jks te bevindi ngen uit de onderzoeken die wij hebben 

bestudeerd zi jn: 

1.  Wanneer het gaat over de implementa tie bli jkt dat wet- en 

regelgevi ng het risico met zich meebrengt dat het gaat om 

‘verplichte’ aanpassingen en niet alti jd om het creëren van 

een inclusieve en voor iedereen even toeganke li jke 

omgeving .108 In de schaduwrapportage bi j de rapportages van 

het CRM en de Alliantie VN-verd rag staat dat wanneer 

culture le instelli ngen op papier de toegankeli jkheid geregeld 

hebben, zi j in de prakti jk tegen nieuwe drempels aan kunnen 

lopen. Voor een goede uitvoeri ng is structure le samenwerki ng 

met mensen met een beperking gewenst. 

2.  Ontoeganke li jkhei d van gebouwen en openbare ruimte en de 

onvei ligheid door obstakels op gedeelde ruimte in steden 

belemmeren mensen met een fysieke of zintuige li jke 

beperking in deelname aan het culture le leven.109  

3.  Universee l ontwerp is het streven. Universee l ontwerp wordt  

breed gedefiniee rd als het ontwerp van producten en 

                                                                 

108 Code Dive rs it e it  en Inc lus ie;  Starr,  R.E.  (2016).   
109 All iant ie VN-ve rd rag Handicap (2019 ).   
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omgevingen die door alle mensen zoveel mogeli jk kunnen 

worden gebruikt zonder de noodzaak van aanpassi ng of 

gespecialisee rd ontwerp .110 

10 .3  Belemmeringen , behoeften en suggesties verbeteren 

toegankeli jkhe id .  

 

In deze paragraaf geven we antwoord op onderzoeksvraag  3: Wat 

zi jn belemmeri ngen voor mensen met een beperking bi j de 

toegang tot culture le instelli ngen en wat zi jn behoeften en 

suggesties om de toegankeli jkheid van culture le instelli ngen te 

verbeteren? We gaan eerst in op belemmeri ngen bi j het bezoeken 

van een culture le instelli ng . Daarna gaan we in op beoefenen van 

cultuur als beroepsbeoe fenaar en als vri jeti jdsbeoe fenaar . 

10 .3 .1  Bezoeken van een culture le instelli ng  

Mensen met een beperking ervaren vaak belemmeri ngen ti jdens 

de oriëntatie fase en voorbereidi ng van een bezoek aan een 

culture le instelli ng of een live evenement zoals een concert. De 

belemmeri ngen worden met name ervaren doordat informa tie over 

de toegankeli jkheid , bereikbaarheid en het boeken van tickets 

slecht vindbaar, incomplee t of niet aanwezi g is op bi jvoorbee ld de 

website of bi j een boekingsmedewerke r , en/of omdat de website 

zelf niet alti jd toeganke li jk is . Er is behoefte aan duideli jke 

informa tie en goede communica ti e . De informati ebeho e fte 

verschi l t . Zo is het voor mensen die prikkelgevoe lig zi jn belangri jk 

om te weten hoevee l prikkels er zi jn in de ruimtes en op welk 

ti jdstip van de dag het rustig is. Voor mensen met zintuige li jke 

beperkingen is bi jvoorbee ld informa tie over de aanwezige 

techniek belangri jk . Ook kan het helpen om Google Streetview op 

de website toe te voegen waarmee mensen vast het gebouw 

kunnen verkennen. Bi j een voorste l li ng is het belangri jk om de 

                                                                 

110 Braden,  C.  (2016 );  Muscara,  M. & C.  Sani (2019 ).   
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eindti jd te weten zodat mensen het vervoe r terug kunnen plannen. 

Bi j het boeken van een ticket is het fi jn als er een specifieke plek 

gereservee rd kan worden.   

Bi j binnenkomst ervaren mensen met verschi l lende beperkingen 

ook verschi l lende belemmeri ngen. Voor prikkelgevoe lige mensen 

kunnen er bi j de ingang te veel prikkels zi jn door drukte. Bi j 

fysieke beperkingen ervaren mensen belemmeri ng door het 

ontbreken van een invalidenparkeerp laats , te weinig ruimte om uit 

de auto te stappen, een grote afstand van de parkeerplaa ts naar 

de ingang, drempels en smalle paden op de weg naar de ingang, 

te stei le hellingen en moeili jk te openen deuren.  Voor mensen met 

een blindenge leidehond kan een roltrap of draaideur lastig zi jn. 

Het is voor alle bezoekers met een beperking van groot belang dat 

medewerke rs op de hoogte zi jn van voorzieni ngen en op gepaste 

manier omgaan met mensen met een beperking. 

In bioscopen en theaters geldt dat mensen met een auditieve of 

visuele beperking vaak belemmeri ngen ervaren. Dit komt 

bi jvoorbee ld door het gebrek aan of slecht werkende 

voorzieni ngen voor doven en slechtho renden (zoals onderti te li ng 

en ringleiding ), de plaats in de zaal en slechte zichtbaarheid van 

op- en afstapjes in donkere zalen.  

Respondenten die prikkelgevoe lig zi jn of een visuele beperking 

hebben adviseren culture le instell i ngen rekening te houden met de 

hoeveelheid prikkels na afloop van het bezoek. 

10 .3 .2  Beoefenen van cultuur als beroepsbeoefenaar en als 

vri jeti jdsbeoe fenaar . 

 

Er is weinig bekend in de li teratuu r over de mogeli jkheden en 

belemmeri ngen voor beroepsbeoe fenaars met een beperking . Het 

artikel ‘Making Stages Accessible’ laat wel zien dat geli jke 

toegang van podia voor beroepsbeoefenaars met een beperking 
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niet vanze lfsp rekend is. Theate rs zi jn lang niet alti jd goed 

toeganke li jk . De repeti tieruimte is bi jvoorbee ld moeili jk 

bereikbaar. De behoefte en suggestie is om als culture le instelli ng 

samen te werken met beroepsbeoefenaars met een beperking en 

te ki jken hoe de ruimtes voor hen toeganke li jk gemaakt kunnen 

worden.111   

 

Ervaringsdeskundigen geven aan dat zi j voorkeur hebben voor 

een sociaal model en niet een medisch model. In het sociale 

model wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een 

beperking en mensen zonder beperking . Samen vormen zi j de 

samenlevi ng en de samenlevi ng moet voor iedereen even 

toeganke li jk zi jn. In het medisch model worden mensen met een 

beperking gezien als een aparte groep in de samenlevi ng 

waarvoo r speciale voorzieni ngen moeten worden getroffen zodat 

zi j kunnen deelnemen aan de samenlevi ng . De Alliantie VN-

verdrag Handicap , bestaande uit Ieder(i n) , LFB, Mind en Per 

Saldo heeft over dit verschi l in benaderi ng voorlichti ngsmateri aa l 

gemaakt, onder meer een fi lmpje met Mari Sanders en een 

‘praatplaa t’ .112 

 

Wij hebben in het onderzoek ingezoomd op danslessen voor 

mensen met een verstande li jke of een fysieke beperking . Uit 

zowel de li teratuur als de gesprekken die wij hebben gevoerd met 

dansdocenten en cursisten bli jkt dat het gebrek aan informatie 

mensen met een beperking kan belemmeren te gaan dansen. 

Vanuit dansdocenten horen we dat zi j vooral mensen werven via 

mond-op-mondrec lame. Het zou helpen als er meer bekendheid 

kwam over de mogeli jkhei d om te gaan dansen met een beperking. 

Een andere belemmeri ng is de afhanke li jkheid van speciaal 

vervoe r . Dit is mogeli jk maar kan niet ver van tevoren 

                                                                 

111 Watson,  D.  (2016) .  
112 ht tps : / /niets ove ronsz onderons .n l/s oc i aa lm ode l/ .  
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gereservee rd worden. Ook is er behoefte aan ruime 

parkeerplekken. Voor de dansles zelf is het belangri jk dat het 

goede tempo wordt aangehouden en dat de dansdocent de 

leerlingen op een goede manier bejegent.  

10 .4  Goede (praktijk)voorbee lden om toegankeli jkhe id te vergroten. 

 

In deze paragraaf geven we beknopt antwoord op 

onderzoeksvraag 4 en 5.  

Op basis van de bestuderi ng van documenten geven we aan wat 

goede voorbeelden zi jn en voor welke belemmeri ngen dit een 

oplossing biedt. Wat maakt deze voorbeelden tot een succes?  We 

lichten een aantal voorbeelden uit. De voorbee lden zi jn een 

succes omdat ze inspelen op de behoeften van mensen met een 

beperking. 

10 .4 .1  Voorbeelden festivals . 

Festival Circolo (Ti lburg ) heeft voor mensen met een visuele 

beperking een voorste l li ng die voorzien is van audiodescri p tie en 

een ‘Meet en Feel’ , verzorgd door de Stichti ng Komt het Zien!  

Daarnaast zi jn bi j Festival Circolo vri jwe l alle voorste l li ngen 

toeganke li jk met een rolstoel. 

Bi j De Parade, een rondreizend theater fes ti va l, is b i j een aantal 

voorste l li ngen een tolk Nederlandse Gebarentaa l aanwezig  voor 

mensen doven en slechthorenden. Ook kunnen zi j gebruik maken 

van ‘Pluk een Tolk’ . Het is dan mogeli jk om een eigen gebarento lk 

mee te nemen. De medewerke rs van de bar en kassa kri jgen 

vooraf een korte cursus met basisgebaren.113 

                                                                 

113 ht tps : / /www. doo f. n l/ uit -en -t hui s t i ps / theat e r fes t i val -de -pa rade -

voors t el l i ngen -geba rent ol k / .  



 

 

 

 119 

Festivalcoö rdi na to ren kunnen in de toekomst gebruik maken van 

de routekaart van de Coali tie Inclusie . Deze kaart geeft inzicht in 

waar mensen met een beperking behoefte aan hebben. 

10 .4 .2  Voorbeelden bioscopen. 

De Earcatch app stelt mensen met een visuele beperking in staat 

audiodescrip ti e te gebruiken ti jdens Nederlands ta lige fi lms die 

vanaf september 2015 zi jn uitgebrach t. Dit is een app om fi lm en 

televisie toeganke li jk te maken voor mensen met een visuele 

beperking, door middel van vooraf opgenomen audiodescrip ti e . 

Om de audiodescri p tie te maken wordt eerst een script 

geschreven, waarin ti jdens de pauzes in de dialoog de visuele 

elementen uit de fi lm worden beschreven (zoals de personages , 

gezichtsui td rukki ngen , plaatsbepa li ng en ontwikke li ngen in de 

verhaa lli jn) . Dit script wordt vervo lgens ingesproken door een 

professione le stemacteur. Zo wordt gezorgd voor een fi jne 

beleving voor de gebruiker. De audiodescrip ti e is gratis te 

downloaden en af te spelen via de Earcatch -app en 

synchronisee rt automatisch met het geluid in de bioscoop of van 

je televisie of compute r.114  

Om de toeganke li jkhei d te vergroten verspreid t De Nederlandse 

Vereniging van Bioscopen en Fi lmthea te rs (NVBF) informa tie over 

producten en voorzieni ngen onder haar leden, zoals onder andere 

apps en ringleidi ng . 

10 .4 .3  Voorbeelden musea, monumenten en erfgoed. 

Wij lichten een aantal goede voorbeelden van musea die voor veel 

verschi l lende groepen iets doen of voor een groep heel veel doen. 

Er zi jn meer goede voorbeelden dan de  voorbeelden die hier 

worden benoemd. Over monumenten en erfgoed hebben wij geen 

                                                                 

114 ht tps : / /earc a tc h. nl/ pagi na/ voo r_pe rs / .  
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specifieke goede voorbeelden gevonden. Dat betekent niet dat die 

er niet zi jn. 

Het Van Abbemuseum heeft om te beginnen een goed 

toeganke li jke website. Eventue le extra kosten worden duideli jk 

vermeld en een begeleider mag gratis mee naar binnen. Het Van 

Abbemuseum houdt rekening met verschi l lende beperkingen. Voor 

mensen met een visuele beperking zi jn er bi jvoorbee ld 

voelrep lica’s . Er zi jn rondleidi ngen specifiek voor mensen met een 

auditieve beperking in de Nederlandse Gebarentaa l, voor mensen 

met dementie en Alzheimer en voor mensen met afasie als gevolg 

van hersenle tse l. Ook zi jn er prikkelarme museumbe zoeken voor 

mensen met bi jvoorbee ld autisme, een chronische ziekte of 

hooggevoe li gheid . Mensen die niet fysiek het museum kunnen 

bezoeken, kri jgen een visuele rondleidi ng via een robot met 

camera. De rondleidi ngen zi jn in samenwerki ng met de doelgroep 

en ervaringsdeskund ige n ontwikke ld .  

Ook in het Ri jksmuseum zi jn er verschi l lende goede initiatieven. 

Er zi jn rondleidi ngen in Nederlandse Gebarentaa l en er komt een 

videotour. De videotour wordt ook in tekst aangeboden voor 

slechtho renden. Elk plaatje in het museum is omschreven in 

audiodescrip ti e . Voor prikkelgevoe lige en hoog sensitieve mensen 

zi jn er prikkelarme avonden. In het Ri jksmuseum kennen alle 

mensen op de vloer tien gebaren. Ze gaan ook allemaa l een keer 

in een beperkingenpak door het museum om beperkingen zelf te 

ervaren en zich hiervan bewust te worden. 

10 .4 .4  Voorbeelden Podia. 

Ervaringsdeskundigen met een fysieke beperking noemen op het 

gebied van toeganke li jkheid bi j podia Poppodium 013 in Ti lburg 

als goed voorbeeld . Op de website zi jn kaarten verkri jgbaar voor 

een minderva lidenp latfo rm met goed zicht op het podium. Deze 

kaarten zi jn voor een reguliere pri js verkri jgbaa r.    
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Ervaringsdeskundigen met een auditieve beperking noeme n Tivoli  

Vredenburg als goed voorbee ld bi j podia vanwege het aanbieden 

van een Phonak-Hanger. De Phonak-Hanger communicee rt met de 

gehoorappara tuur van slechtho renden . Voorafgaand aan de 

voorste l li ng is het mogeli jk om te testen of de Phonak -Hanger 

gekoppeld is aan het eigen toestel.  

Het Nationa le Theater voorzie t in audiodescri p tie en een Meet & 

Feel in samenwerki ng met Stichting Komt het zien! Voor mensen 

met een hoge prikkelgevoe ligheid zi jn er prikkelarme 

voorste l li ngen door licht, geluid en tempo aan te passen en is er 

een sti lterui mte beschikbaar . Voor doven en slechtho renden zet 

het theater onder andere gebarento lken, schri jf to lken en FM 

gehooronders teuni ng115 in.   

10 .4 .5  Voorbeelden bi j het beoefenen van kunst. 

Misiconi en DanceAble zi jn goede voorbeelden van organisat ies 

die zich richten op inclusieve danslessen dus voor mensen met en 

zonder beperking. Hiervoor is het vooral belangri jk dat de 

docenten goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Daar worden 

ze dan ook in getraind .  

10 .5  Meten toegankelijkhe id en verwachtingen van bezoekers met 

beperking. 

 

In deze paragraaf geven we beknopt antwoord op 

onderzoeksvraag 6 en 7.   

 

                                                                 

115 Bij  een FM-systeem kan een zender worden aanges lo t en op 

geluidsb ronnen zoals  een geluids i ns ta l l at i e,  microfoon of een 

ringlei di ngssy st eem. De ontvange r kan om de nek worden gehangen 

(‘hals lus ’) .  De ontvange rs  hebben een volum ek nop om zelf het  geluidsni veau 

te kunnen regelen.  
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Voor zover bekend bi j de respondenten wordt er niet structuree l 

bi j culture le instelli ngen gemeten hoe toeganke li jk de instelli ng is 

voor mensen met een beperking.  

 

De respondenten herkennen zich in de vormen van 

toeganke li jkheid zoals benoemd in de Code Diversiteit en Inclusi e . 

Een aantal respondenten geeft wel aan dat er ook nog een heel 

ander aspect is aan toegankeli jkhei d . Zi j voegen toe dat om 

toeganke li jk te zi jn het belangri jk is dat mensen met een 

beperking zich kunnen herkennen in de kunst of in de makers. Dit 

kan in het theater bi jvoorbee ld door een tolk onderdee l te laten 

zi jn van een toneels tuk . In het museum kan dit bi jvoorbee ld door 

schi lderi jen tentoon te stellen met iemand met een beperking erop 

of gemaakt of toegelicht door iemand met een beperking . Dit is 

evengoed ook een verri jki ng voor mensen zonder beperking. 

Daarnaast kan het prettig zi jn dat mensen zich herkennen in het 

personee l. Het is belangri jk om mensen met een beperking ook in 

dienst te nemen. Daarmee laat je als culture le instelli ng zien dat 

je inclusie serieus neemt. En het is belangri jk dat het personee l 

getraind is in de omgang met mensen met een beperking . Vooral 

de bejegening is een belangri jk aspect.    

 

De respondenten staan achter de Code Diversiteit & Inclusie . 

Deze wordt in verschi l lende mate toegepast. Zo zien we dat er wat 

meer aandacht is voor fysieke en zintuige li jke beperkingen en dat 

de aandacht voor mensen met een verstande li jke of psychische 

beperking of voor mensen die hoog sensitief of prikkelgevoe lig 

zi jn soms achterb li jf t . Enkele respondenten geven als advies om 

toch te starten met het toeganke li jk maken van de culture le 

instelli ng voor één type beperking en vanuit daar verder te 

werken.  

 

We zien ook dat er een beweging wordt gemaakt van maatwerk 

naar universee l ontwerp . Ook dit verschi l t wel tussen instel li ngen. 
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Het is ook niet alti jd goed mogeli jk . Bepaalde doelgroepen vragen 

toch om maatwerk . Mensen met autisme hebben bi jvoorbee ld soms 

hele specifieke voorwaarden voor een fi jne museumerva ri ng .  

 

De respondenten zien heel erg het nut van het gesprek met 

ervaringsdeskundigen. Het is voor hen belangri jk dat mensen met 

een beperking aangeven wat ze nodig hebben. De communi ca ti e 

is bi j verschi l lende culture le instelli ngen verschi l lend geregeld. 

Een goed toeganke li jke website is belangri jk . De toegankeli jkheid 

van je website kan globaal getoetst worden met de MKB 

zelfscan116 (snel en eenvoudig ) of door ervaringsdeskundigen 

(grondige r) .    

 

  

                                                                 

116 ht tps : / /www. mk b. n l/ ni euws/z e l fsc an -om -t oegank el i jk hei d -webs it e -t e -

beoorde l en .  
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A. Onderzoeksverantwoording. 

A.1  Fasering van het onderzoek. 

Het onderzoek is opgedeeld in twee fasen: 

a.  Fase 1. Inventa ri sa tie . Ti jdens de eerste fase hebben wij een 

uitgebreide li teratuurs tudi e uitgevoerd , die uit drie onderdelen 

bestaat. In de li teratuurs tudie hebben we ons gericht op:  

i .  Inventa risa ti e en beschri jvi ng van de belangri jks te 

bevindingen van onderzoeken die al gedaan zi jn op het 

gebied van toeganke li jkheid bi j culture le instelli ngen voor 

mensen met een beperking; 

i i .  Inventa risa ti e en beschri jvi ng van belemmeri ngen voor 

mensen met een beperking betreft toegankeli jkheid van 

culture le instelli ngen en de behoeften en suggesties om 

de toegankeli jkheid van culture le instelli ngen te 

verbeteren; 

i i i .  Inventa risa ti e en beschri jvi ng van de goede voorbeelden 

op het gebied van toeganke li jkheid van culture le 

instelli ngen voor mensen met een beperking ; 

iv.  Het in kaart brengen van relevante richtli jnen, 

handreiki ngen en regelgevi ng op het gebied van 

toeganke li jkheid bi j culture le instelli ngen voor mensen 

met een beperking. 

Het is belangri jk om op een gestructuree rde manier de 

geselectee rde documenten te verzame len en te analyse ren . 

Daarom hebben we gebruik gemaakt van een li teratuurkader . 

In dit kader wordt li teratuur ingedeeld naar soort 

toeganke li jkheid , beperking en type culture le instelli ng . Ook 

werd genoteerd over welke periode de onderzoeksresulta ten 

gaan en welke mate van betrouwbaarheid aan het onderzoek 

toe te wijzen was. Op deze manier was duideli jk herleidbaar 
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waar de informa tie vandaan komt. De opbrengs ten van de 

li teratuuri nventa risati e is te vinden in bi jlage  C.  

b.  Fase 2. Verdieping. In de tweede fase van het onderzoek zi jn 

de belangri jks te bevindingen uit de eerste onderzoeks fase  

verdiepend in kaart gebracht en geduid. In deze fase hebben 

we de ervaringen, ontwikke li ngen , goede voorbeelden en 

belemmeri ngen opgehaald vanui t het perspectie f van 

vertegenwoordige rs van mensen met een beperking, 

ervaringsdeskundigen en medewerkers van culture le 

instelli ngen en brancheve renigi ngen . Dit deden we met 

klantrei s bi jeenkomsten en gesprekken. Ook is met 

verdiepend li teratuuronderzoek aanvullende li teratuur 

verzame ld en zi jn de kennislacunes uit de 

li teratuuri nventa risati e gevuld .  

 

Middels de methodiek klantrei zen hebben we mensen met een 

beperking bi j ons onderzoek betrokken. Dit is een bewezen 

methode om inzicht te kri jgen in de belevingswere ld van de 

klant. In dit onderzoek spreken we niet over de klant, maar 

over de bezoeker van of beoefenaar bi j een culture le 

instelli ng .  

 

De bevindi ngen en opbrengs ten uit fase 1 vormden het 

startpunt voor de uitvoeri ng en selectie van de klantrei zen. 

Uitgangspunt bi j de keuze van de klantrei zen was dat het pad 

een duideli jke focus heeft ten aanzien van een type beperking 

of culture le instelli ng . Met de klantreis  methode streefden we 

dus niet naar een zo groot mogeli jke variëteit zoals bi j de 

li teratuurs tudie in fase 1, maar bakenden we juist af.  

 

In totaal hebben we drie klantrei s bi jeenkomsten 

georganisee rd . Twee gericht op de klantrei s in het theater 

voor mensen met een auditieve beperking of visuele 
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beperking. Bi j de derde klantreis bi jeenkomst stond de 

beleving van mensen die prikkelgevoe li g  zi jn centraa l bi j het 

bezoek aan een museum. In paragraaf 5.2 is beschreven hoe 

wij tot deze selectie gekomen zi jn.  

 

De klantreis bi jeenkomsten leverde n de volgende resulta ten 

op: 

i .  Een visualisa ti e van de klantreis in het theater vanui t het 

perspectief van bezoekers met een visuele of auditieve 

beperking;  

i i .  Inzich t in de momenten die bepalend zi jn voor de beleving 

van bezoekers bi j een theate r en museum. Respectieve li jk 

voor mensen met een auditieve of visue le beperking en 

voor mensen die prikkelgevoe lig zi jn. Hierbi j hebben wij 

zowel aandacht gehad voor de momenten die de beleving 

uitgesproken positief kleuren, als voor de belemmeri ngen 

die worden ervaren.  

In de gesprekken met vertegenwoordi ge rs van mensen met 

een beperking, ervari ngsdeskundi gen en medewerke rs van 

culture le instelli ngen en brancheve reni gi ngen zi jn relevante 

bevindingen uit het li teratuuronderzoek voorgelegd . Er is in de 

gesprekken aandacht geweest voor het benoemen van de 

succesfac toren bi j goede voorbeelden. In de gesprekken met 

medewerke rs van culture le instelli ngen en 

brancheve renigi ngen hebben we ook gevraagd naar het meten 

van toeganke li jkheid , de inzet van de Code Diversiteit & 

Inclusie en de verwachti ngen van mensen met een beperking 

wanneer zi j een culture le instelli ng bezoeken. In bi jlage A.3 is 

een overzicht van de respondenten te vinden die wij hebben 

gesproken. 
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A.2  Invloed van uitbraak van het coronavirus op het onderzoek . 

Momentee l doet zich in Nederland (en de rest van de wereld) een 

zeer uitzonder li jke situatie voor. De landeli jke richtli jnen en 

maatregelen van het kabinet om de uitbraak van het coronavi rus 

in te dammen raken ons allemaal. Voor alle fases van het 

onderzoek geldt dat wi j onze werkzaamheden hebben aangepast 

aan de richtli jnen van het kabinet. Dat betekent dat we de 

meerderheid van de onderzoeksac ti vi tei ten op dusdanige manier 

hebben uitgevoerd zodat er zo min mogeli jk fysiek contact hoefde 

plaats te vinden. 

Vanwege de coronamaa trege len zi jn de interviews met cursiste n, 

docenten, ervari ngsdeskundi gen en medewerke rs van culture le 

instelli ngen en brancheorganisati es telefonisch of online via MS 

Teams afgenomen. 

A.3  Overz icht respondenten. 

 

In onderstaande tabellen geven we de overzichten van de 

respondenten uit de klantreisb i jeenkomsten en gesprekken .  

 

Tabel 1: Responden ten klantre isbi jeenkomsten 

 

1 Ervaringsdeskundige Auditieve beperking  

2 Ervaringsdeskundige Auditieve beperking 

3 Ervaringsdeskundige Auditieve beperking 

4 Ervaringsdeskundige Auditieve beperking 

5 Ervaringsdeskundige Auditieve beperking 

6 Ervaringsdeskundige Visuele beperking 

7 Ervaringsdeskundige Visuele beperking 

8 Ervaringsdeskundige Visuele beperking 

9 Ervaringsdeskundige Visuele beperking 

10 Ervaringsdeskundige Visuele beperking 

11 Ervaringsdeskundige Visuele beperking 

12 Ervaringsdeskundige Prikkelgevoe li g 

13 Ervaringsdeskundige Prikkelgevoe li g 

14 Ervaringsdeskundige Prikkelgevoe li g 

15 Ervaringsdeskundige Prikkelgevoe li g 
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Tabel 2: Responden ten cursisten en dansdocenten 

1 Cursist Licht verstande li jke beperking 

2 Cursist Licht verstande li jke beperking 

3 Cursist Fysieke beperking 

4 Cursist Fysieke beperking 

5 Dansdocent Fysieke beperking 

6 Dansdocent en bestuurs lid 

belangenverenigi ng 

Fysieke beperking  

7 Dansdocent117 en voorzit te r 
belangenverenigi ng 

 

 

 

Tabel 3: Responden ten vertegenwoordi ge rs van mensen met een 
beperking en ervaringsdeskundigen bi j 

belangenverenigi ngen 

1 Studio Platform voor 
Inclusi vi tei t en Wat Telt!  Nynke Feenstra  

2 Oogverenigi ng Kirsten Veldhoen 

3 Nationale theater Saartje Oldenburg 

4 LFB Henk van Dijk 

5 LFB Jeanet Wardenier 

6 LFB Rietje Oomen 

7 Onbeperk t genieten Iris van Heesch 

8 Adviseur Toeganke li jkhei d Marianne Dijkshoorn 

 

Tabel 4: Responden ten medewerke rs en vertegenwoordigi ng van 

culture le instelli ngen en brancheorgani sa ties  

1 

Rijksmuseum 

Catheli jne Denekamp, 
manager 

Toeganke li jkhei d /Inc lusi vi tei t 

2 
Van Abbe Museum 

Marleen Hartjes , projectleide r 
multi  sensory museum 

3 Nederlandse Associatie 

voor Podiumkuns ten 
(NAPK) 

Iris Daalder, senior 
beleidsmedewerke r  

4 Vereniging Nederlandse 
Poppodia en -Festiva ls 

(VNPF) 

Berend Schans, 

bestuurssecre ta ris 

5 Cultuurconnec ti e Jan Brands, directeur 

6 Nederlandse Vereniging van 
Bioscopen en Fi lmthea te rs 

Jan Huib Pannenkoek senior 
beleidsmedewerke r118 

                                                                 
117 Alle drie de docenten hebben erva ri ng met lesgeven aan mensen met een 

fys ieke beperk i ng en aan mensen met een l icht  vers tandel i jk e beperk i ng.  

118 Niet  mee gesprok en,  al leen contact  gehad via de e -mail.  
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(NVBF)  

 

A.4  Leden van de begeleidingscommiss ie . 

 

Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissi e , 

bestaande uit de volgende leden: 

a.  Ingeborg van der Pi jl (ministeri e van VWS);  

b.  Jodie in ’ t Groen (ministe rie van OCW);  

c.  Josefiene Poll (LKCA) (tweede helft van het onderzoek) ;  

d.  Natascha van der Pauw Kraan (OCW);  

e.  Wies Roosenboom (LKCA) (eerste helft van het onderzoek);  

f .  Wim Burggraa f (ministeri e van OCW);  

g.  Wouter Bolier (Ieder(i n )) . 
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te zi jn.  

Sanchez-Guerre ro , A. R. (2018). 

Collabora ti ve artistic practices for 

cultura l accessibi li ty . 

       X   X  X X X X X      X 

Starr, R.E. (2016). Accessibi li ty 

Practices & The Inclusi ve Museum. 
       X       X        X 

Trescher, H. (2018). Accessibi li ty for 

People with Cognitive Disabili ties. 
        X           X    

Veenstra , A. (2018). Qua 

toeganke li jkheid is Nederland nog een 

ontwikke li ngs land .  

     X  X  X              

Vink, K. (2018). Het belevingsrapport.  X  X   X        X    X      

Watson, D. (2016). Making stages 

accessible. 
X        X X        X     X 
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Tabel 2. Opbrengst van inventa ri sa tie van handrei ki ngen en richtli jnen 

 Type toeganke li jkhei d Type instel li ng Type beperking 
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Handreikingen gericht op bezoek  

Atti tude is everythi ng (z.d.) . DIY Access 

Guide. […] 
        X X             X 

Code Diversiteit en Inclusie         X        X      X 

Cock, M. et al. (2018). State of Museum 

Access 2018.  
             X   X X X X    

Dewitte, J. et. Al. (2009). OngeZIE Ne 

Rijkdom […] 
X X X   X  X       X      X   

Di jkshoorn, M. (2018). Maak je event 

toeganke li jk voor iedereen.  
        X     X         X 

Heesch, I. van (2019). Prikkelarm & 

Cultuur.  
       X X X   X X X       X  

Haug, J.J.M. (2011). Toeganke li jkheid en 

vergunni ngver leni ng evenementen & 

festiva ls .  

X  X X          X    X   X   

Hériard, P., red. (2013). Musea en 

mensen met een beperking - Praktische 
X  X   X X X X      X   X  X X X  
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toeganke li jkheidsgi ds .  

LMC (2017). Museum Open U.  X X X X  X  X       X   X X X X   

University of Thessaly , Greece, et al. 

(2017). Best Practices Guide (Inte l lec tua l 

Output 7 (IO7)) .  

     X  X       X      X   

Zet et al. (2013). Dorpshuis zonder 

drempels.  
X X X   X  X         X X X X X   

Handreikingen gericht op beoefening  

De Visscher, K. (z.d.). Creative Inclusi on 

in Adult Education (C.I.A .E .) Guidelines .  
       X        X       X 

LKCA (2020). Agenda inclusi eve 

podiumkuns ten 2020-2024. 
       X  X      X       X 

Trienekens , S. et. Al. (2018). 

Handreiki ng voor succesvo lle inclusieve 

cultuurpro jec ten.  

        X       X       X 

Tulleneers , R. (2008). Toeganke li jke 

cultuur. Een handleidi ng voor een 

cultuurpa rtici pa tiep ro jec t.   

        X X      X       X 
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vzw Toeganke li jkhei dsbureau (2005). 

Cultuur zonder drempels […] 
       X X       X       X 

Richtlijnen                       X 

Haug, J.J.M. (2012). Inrichti ng van 

balies, loketten, recepties en 

spreekkamers .  

X     X           X X     X 

Haug, J.J.M. (2020). 

Rolstoe ltoeganke li jke toi letrui mten & 

doucheruimten.  

X                X X      

LFB et al. (2018). “Wensen” voor nieuwe 

gebouwen en voor de woonomgevi ng .  
X X      X  X  X X  X X  X   X   

 


