


DOSSIER

CULTUUR

ZONDER

GRENZEN

SELECTIEFSEPTEMBER 2018 27

Elk zichzelf respecterend festival heeft een rolstoelplatform

en steeds vaker stelen gebarentolken de show tijdens

concerten. Deelnemen aan het culturele leven was nog

nooit zo gemakkelijk voor mensen met een beperking.

En toch is er nog werk aan de winkel.
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Wat is er mogelijk

met een beperking?  

Wég

met

die
drempels



Ben je blind, slechtziend, doof of slechthorend of heb je een

motorische of verstandelijke beperking, dan zijn er anno

2018 talloze mogelijkheden om toch mee te genieten van een

concert, expo of theatervoorstelling. Culturele instellingen

houden steeds meer rekening met bereikbaarheid en toe-

gankelijkheid (denk: verhoogde platformen en aangepast

sanitair), maar het gaat veel verder dan dat. Al gehoord van

ringleiding en voelstoelen, bijvoorbeeld? Of van audio-

beschrijvers en festivalbuddy’s? Het zijn stuk voor stuk

slimme hulpmiddelen die de culturele scene zo toegankelijk

mogelijk moeten maken. 

Screening

Verschillende organisaties zetten zich in voor culturo’s met

een beperking. Zo is er Inter, een expertisecentrum dat vor-

mingen over toegankelijkheid geeft, overheden adviseert en

onderzoek doet naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaande-

ren. Op cultureel gebied ondersteunt Inter organisatoren om

hun voorstellingen en evenementen toegankelijk te maken.

Daarvoor zetten ze onder andere audiobeschrijvers en geba-

rentolken in en voorzien ze assistenten. 

Coördinator Bart Parmentier startte exact twintig jaar

geleden met het aanbieden van toegankelijkheidsvoorzienin-

gen. Het begon met een kleine tent op festival Dranouter die

dienst deed als verzorgingsruimte, intussen staat Inter per fes-

tival met zo’n veertig assistenten klaar. “We zorgen ervoor dat

de omgeving toegankelijk is en dat mensen met een beper-

king het festival op een gelijkwaardige manier kunnen bele-

ven. Dat doen we met hellingen, aangepast sanitair,

oplaadpunten voor de rolstoel en noem maar op. Daarnaast

bieden onze assistenten extra ondersteuning. Iemand kan

hulp vragen om zich van het ene podium naar het andere te

verplaatsen, bij een toiletbezoek of een douche. We helpen

ook mensen met een licht verstandelijke beperking die soms

nood hebben aan extra info of opvang bij onvoorziene

gebeurtenissen.”  

De laatste twintig jaar is er veel veranderd, maar er is nog

veel werk, stelt de coördinator. “De info over hoe toegankelijk

een plaats is, moet nog makkelijker te vinden zijn. Maar het

belangrijkste is dat culturele instanties zich engageren. En ook

het delen van expertise is echt nodig. Vaak is het door onwe-

tendheid dat organisaties niet toegankelijk zijn. Nog niet

iedereen is vertrouwd met audiobeschrijving, bijvoorbeeld, of

met ringleiding, een systeem waarbij het geluid van een optre-

den rechtstreeks naar een hoorapparaat gestuurd wordt.” 

Verschillende musea en theaters doen al een beroep op

Inter en er wordt verder overlegd met de Vlaamse overheid

en de minister van Cultuur. “Ondertussen is er ook onze Toe-

gankelijk Vlaanderen-databank, waar we info verzamelen

over alle culturele centra die we screenden. Het is belangrijk

dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan het culturele

leven. Wij zijn er voor iedereen die daarbij ondersteuning

nodig heeft.”

Op wieltjes

Wie al eens met een kinderwagen door een stad wandelde,

weet dat de voetpaden er niet altijd even goed bij liggen. Stel

je even voor dat je met de rolstoel dan aan sightseeing wil

doen. Tram nemen, expo bezoeken, iets gaan drinken,…

Begint het al te duizelen? Geen nood, dankzij On Wheels

kunnen rolstoelgebruikers de belangrijkste Vlaamse steden

op wieltjes verkennen. In 2015 ontwikkelde de vzw met steun

van Stad Gent een app waarmee ze kunnen zien welke win-

kels, horecazaken, parkeerplaatsen, sanitair en bezienswaar-

digheden voor rolstoelen toegankelijk zijn. Voor veel

personen met een beperking betekent dat een grotere vrijheid

en onafhankelijkheid. Of zoals een gebruiker van de app stelt:

“echt fijn om te weten waar ik met de rolstoel terecht kan,

minder rare gezichten die me aanstaren als ik zelf binnen

geraak zonder hulp!”

Voor de app werden al twee Gentse themawandelingen

volledig op toegankelijkheid gescreend en vorig jaar publi-

ceerde Visit Gent een toeristische kaart voor bezoekers in een

rolstoel. Die bevat in vijf talen toegankelijkheidsinfo over

openbare ruimtes, vervoer en bezienswaardigheden. Enkele

weken geleden bracht ook Visit Antwerpen een rolstoelvrien-

delijke kaart uit. Die kwam tot stand met de hulp van Simon

Verbruggen, een Antwerpenaar die zelf al rollend door het

leven gaat. Hij verzamelde heel wat nuttige info, van de inte-

ressantste plekken en leukste bars tot veilige oversteekplaat-

sen en de meest toegankelijke toiletten van de stad. Dat alles

werd in een overzichtelijk plan met twee toeristische routes

gegoten. Een eerste route vertrekt van het Centraal Station

en eindigt op de Grote Markt. Een tweede route gaat van de

Grote Markt tot aan het Eilandje, waar het terras op de

negende verdieping van het MAS bereikbaar is met een

rolstoel. 

Duidelijke communicatie 

Zo’n app of kaart met betrouwbare info is bijzonder welkom,

want vaak komt de werkelijkheid voor mensen met een

beperking niet overeen met de beschreven voorzieningen.
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Dé uitdaging om cultuur toegankelijker te maken voor ieder-

een, is dan ook duidelijkere informatie aanbieden en een goed

overzicht van wat kan. Bart Parmentier van Inter merkt op dat

organisatoren namelijk weleens vergeten om vooraf te com-

municeren over de toegankelijkheid van hun evenement:

“Het is zonde dat ze al die inspanningen doen zonder ze te

vermelden. Alles begint bij duidelijke communicatie, zowel

voor de organisatoren als de bezoekers met een beperking.” Er

bestaan gelukkig best wat organisaties die activiteiten voor

mensen met een beperking bundelen, vaak per regio, zoals

VFG (voor personen met een handicap en chronisch zieken)

en dyNAHmiek (voor personen met een niet aangeboren her-

senletsel). Wie los van deze belangenbehartigers te weten wil

komen welke activiteiten er zijn, moet de informatie halen bij

de culturele instellingen zelf. Er wordt momenteel ook verder

gesleuteld aan een widget die helpt bij het zoeken naar toegan-

kelijke activiteiten op uitinvlaanderen.be. 

Lekker voorspelbaar

Maar soms is dat niet genoeg. Voor mensen met autisme bij-

voorbeeld is er nood aan meer specifieke ingrepen. Autisme is

minder zichtbaar, maar komt wel frequent voor: in België zijn

er ruim 80.000 mensen met de beperking. Zij verwerken zin-

tuiglijke prikkels als losse informatie waardoor het moeilijk is

om er een logisch geheel van te maken. Dat is al een eerste

drempel om aan cultuur te doen. Ook kunnen ze zich moei-

lijk een voorstelling maken van iets dat niet aanwezig is. Een

onbekende plek bezoeken gaat dus vaak gepaard met stress. 

Sien Depoortere startte daarom Toerisme voor Autisme.

Met de blog wil ze mensen met autisme en hun gezinnen met

tips en tricks een stressvrije daguitstap bezorgen. Tegelijk wil

ze ook de pijnpunten van de toeristische sector in Vlaanderen

blootleggen. Als student Psychologie liep ze stage bij kinderen

met autisme, nadien boog ze zich voor haar masterproef over �
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“Organisaties moeten

meer expertise delen.

Vaak is het door

onwetendheid dat ze

niet toegankelijk zijn”
Bart Parmentier, coördinator van Inter



toegankelijk toerisme. “Mensen met autisme zijn beperkt in

hun sociale leven, maar als je de juiste aanpassingen doet,

bloeien ze open”, vertelt ze. Sien ontwikkelde visuele stappen-

plannen voor onder meer het Gravensteen en het Museum

voor Natuurwetenschappen. “Mensen met autisme hebben

nood aan structuur. Als je een uitstapje plant, kan je op voor-

hand de fiche op onze site bekijken en zo weten welke stappen

je zal doorlopen. Naast de voorbereiding is ook de communi-

catie en bewegwijzering ter plaatse belangrijk. Alles moet dui-

delijk en eenvormig uitgelegd staan. Een plattegrond

meegeven is ook een handige tool.”

Haar visuele stappenplannen werden getest door twintig

gezinnen en waren een succes. Vanuit de doelgroep bleek er

een grote vraag naar te zijn en Toerisme Vlaanderen toonde

ook meteen interesse, want er bestond nog niets, aldus de ini-

tiatiefneemster. Intussen werkt ze samen met tal van partners.

Op haar blog biedt Sien ook een platform aan toeristische

organisaties die zich toespitsen op mensen met autisme. Zo

kunnen ze met 2Move op zomervakantie in Mallorca, gaan

skiën in Zwitserland of cruisen in Amerika. 

Ook musea en theaters kunnen inspanningen doen voor

mensen met autisme, meent Sien. “Omdat mensen met

autisme erg prikkelgevoelig zijn, kunnen ze bijvoorbeeld

communiceren wanneer bezoekers veel geluid of een sterke

geur kunnen verwachten. Het is ook interessant om die prik-

kels controleerbaar te maken, ervoor zorgen dat je het geluid

bij een tentoonstelling pas hoort als je op een knopje duwt,

bijvoorbeeld.” Op vlak van communicatie is het volgens Sien

belangrijk dat gidsen veel beeldspraak gebruiken en traag

spreken. “Verbale communicatie is te vluchtig voor mensen

met autisme. Daarom kunnen gidsen best gebruikmaken van

visualisaties. Dat hoeven niet per se foto’s of tekeningen te

zijn, een geschreven boodschap is ook al nuttig.” 

Dans als droom

Het komt terug in alle gesprekken met mensen met een

beperking: ze willen leven zoals iedereen, gewoon kunnen

deelnemen aan wat hen interesseert op cultureel gebied. Bij de

meeste theaters en musea zijn assistentiehonden welkom (al

moet je vooraf een seintje geven) en is er een aangepaste

infrastructuur (al kan niet elk type rolstoel overal passeren).

Als je op voorhand laat weten dat je met de rolstoel komt,

krijg je een aangepaste plaats. Met wat geluk kan je met de lift

naar de loge en zit je gezelschap gezellig naast jou. De fysieke

drempels zijn dus al voor een groot deel weggewerkt, maar

hoe zit dat nu met de inhoud? 

Voor blinden en slechtzienden pakt Film Fest Gent al meer

dan tien jaar uit met films met audiodescriptie. Het publiek

krijgt daarbij een speciale commentaarstem te horen tussen

de dialogen. Het initiatief komt van vzw Vrienden der Blin-

den, die blinden en slechtzienden zo uit hun isolement wil

halen. Af en toe worden ook in het theater voorstellingen aan-

gepast voor blinden en slechtzienden, maar nog te weinig.

Daar zit het live gegeven vast voor iets tussen. Bij audiode-

scriptie van theater of dans komt ook net iets meer interpreta-

tie kijken. Toch bewijst bijvoorbeeld Toneelhuis dat het

mogelijk is. Voor elke eigen productie maken zij een gespro-

ken inleiding waarin onder andere de cast, het decor en de

kostuums in geuren en kleuren worden beschreven. Je kan die

online beluisteren of je op de speciale matinees naar de luis-

terzuil begeven. Tijdens de voorstelling wordt daarbovenop

via hoofdtelefoons informatie gegeven over wat zich afspeelt

op de scène, zaken die je niet kan afleiden uit de dialogen.   

Sommigen gaan nog een stapje verder en herwerken de

voorstelling zelf. Vera Tussings The Palm of your Hand, met

aanraking als leidraad, leende zich daar uitstekend voor. Op

uitnodiging van The Human Body Project dacht de choreo-

grafe na over hoe de voorstelling kon werken als het visuele

aspect werd weggelaten. Het resultaat was enkele maanden

geleden te beleven in STUK. 

Ook in het Brusselse Kaaitheater proberen ze dansvoorstel-

lingen voor iedereen toegankelijk te maken. Auteur Piet

Devos, blind sinds zijn vijfde, beleefde op die manier al ver-

schillende voorstellingen. “Ik luister naar de figuren die dan-

sers maken door de ruimte. Het is zoals een droom, de

beelden die in me opkomen zijn heel gelaagd, ze bevatten

visuele elementen maar ook geluiden of aanrakingen. Je

wordt uitgenodigd om je zintuigen op een heel andere manier

te gebruiken. Wij luisteren voortdurend naar beweging op

een functionele manier. Luisteren naar dansers is anders. Dit

zet aan tot denken, en het laat je ook nieuwe dingen voelen en

horen.” Een belevenis die niet zo gek veel verschilt met die van

de doorsnee bezoeker.
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maken door de

ruimte. Ik heb
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zintuigen op een

heel andere manier

te gebruiken”
Auteur Piet Devos
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Festivalbuddy 

Voor personen met een beperking bestaat er, ook buiten de

culturele sector, best wat: speciale opvang, bijzondere woon-

initiatieven, beschermde werkplaatsen, buitengewoon onder-

wijs,... Maar door die aparte instellingen komen mensen met

een beperking wel weinig in contact met mensen zonder een

beperking. Daar wil De Genereuzen wat aan doen. Het is een

initiatief van Hart voor Handicap, dat naast de fysieke drem-

pels in gebouwen ook de drempels in ons hoofd wil wegwer-

ken. Deze zomer stuurden ze daarom voor het eerst mensen

met én zonder beperking samen naar festivals. De geïnteres-

seerden konden kiezen uit vier events: Nostalgie Beach, Sui-

kerrock, Pukkelpop en Blues Gevarenwinkel, allemaal met

toegankelijk sanitair, een goed zicht op het podium, voorbe-

houden parking en een contactpunt voor alle vragen. En de

assistentiehond mocht natuurlijk ook mee. 

Op degenereuzen.be verzamelden ze verschillende profie-

len van kandidaten met een beperking, en kon je je inschrij-

ven om met een van hen gematcht te worden en op stap te

gaan. Wie zin had om buddy te worden, hoefde geen schrik te

hebben dat er verwacht werd dat je hulp zou bieden, verzekert

directeur Luc Perdieus ons. “Het is puur voor het gezelschap.

We wilden dat mensen met elkaar optrekken om wie ze zijn

en niet omdat ze geholpen moeten worden. Voor de verzor-

ging konden festivalgangers een beroep doen op de vrijwilli-

gers van Inter.” 

Festivalbuddy’s Dick en Ward kozen voor Suikerrock. Dick

gaat elk jaar naar het festival en vindt het fijn dat hij nu via De

Genereuzen iemand nieuw leerde kennen: “Je wisselt gedach-

ten uit, drinkt samen een pintje… het klikte meteen tussen

ons. Ik heb geen armen, maar voor de rest kan ik me wel goed

bewegen. We hebben ons goed geamuseerd!” Ward beaamt:

“Zo’n groot verschil was er niet. Dick kan alles zelf doen én hij

is beter op de hoogte van de bands dan ik, dat is heel handig.

Mijn vrouw wilde niet naar Suikerrock, dus toen ik iets las

over De Genereuzen had ik meteen een goede reden om toch

te gaan. (lacht) Het was een superervaring en ik ga het zeker

nog doen.”

Dóén 

Hart voor Handicap, de organisatie achter de festivalbuddy’s,

koestert grote ambities. “Wij willen de komende tien jaar alle

Vlamingen in contact brengen met mensen met een beper-

king, zodat het ongewone daarvan verdwjint. Tegen 2030

moeten mensen met een beperking er gewoon bijhoren. We

maken daar niet te veel woorden aan vuil, mensen moeten dat

vooral zelf ervaren. De festivals zijn een eerste actie, later wil-

len we mensen ook samen laten sporten. We zullen altijd wel

enkele evenementen in de kijker zetten, maar in principe kun-

nen de buddy’s van alles samen doen: naar de opera gaan, het

carnaval of gaan shoppen. Als beide partijen er maar plezier

aan beleven.”

De grootste uitdaging voor mensen met een beperking is

om buiten hun woon- of werkomgeving te komen, meent Luc

Perdieus. Vier op de tien voelen zich niet aanvaard in een

publieke omgeving, blijkt uit een recente studie van UGent.

“Vandaar dat we het zo belangrijk vinden om samen met hen

dingen te doen, dat werkt zoveel beter dan praten over inclu-

sie.” Maar zoals met alle maatschappelijke thema’s moet er

eerst bewustwording komen, waarna het debat door een

brede groep wordt gedragen en ten slotte volgt het beleid. We

zijn al goed op weg naar een inclusieve samenleving, maar

helemaal vanzelfsprekend is een toegankelijke culturele scene

nog niet. Wie staat op als cultuur-voor-iedereen-goeroe? �

Handige links

intro-events.be/agenda

Culturele agenda gemaakt door Inter

met allerlei toegankelijke events, die je

kan ordenen op beperking. 

toevla.vlaanderen.be

Informatie over de toegankelijkheid van

openbare gebouwen die door Inter gescreend

werden.

onwheelsapp.com

Alle info over de handige app On Wheels

voor rolstoelgebruikers en nieuws over

toegankelijke evenementen. 

visit.gent.be/nl/zien-doen/gent-wheels

Een toeristische route door Gent voor

bezoekers in een rolstoel. 

visitantwerpen.be/nl/toegankelijk-antwerpen

Alle voorzieningen in Antwerpen voor mensen

met een beperking. 

trekeropuit.be

Verzamelt toegankelijke vakanties en dag-

activiteiten, opgestart door onder andere

VFG Antwerpen.

toerismevoorautisme.be

Sien Depoorteres website met activiteiten

en visuele stappenplannen voor mensen

met autisme. 

vriendenderblinden.org/cultuur.html

Verzamelt films, tentoonstellingen en ander

cultureel leuks dat toegankelijk is voor blinden

en slechtzienden.

degenereuzen.be

Word zelf ook een festivalbuddy voor iemand

met een beperking.  

“Tegen 2030

moeten mensen

met een beperking

er gewoon bijhoren.

Festivals zijn een

eerste actie”
Luc Perdieus van De Genereuzen
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