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De 7 B’s van toegankelijkheid 



Wist je dat:

• 15%Vlamingen leven in armoede. 

• 1 op 7 Vlamingen zijn laaggeletterd

• 220.000 eenoudergezinnen in Vlaanderen

• Ongeveer 900.000 Vlamingen hebben een 

handicap.

• 60.000 Vlamingen hebben autisme. 

• 135.000 mensen zijn slechtziend

• 500.000 mensen heeft een auditieve 

beperking.

• Een kwart van onze bevolking leeft 

met één of andere allergie 

De 7 B’s van toegankelijkheid 



Wat

• De mate waarin de prijs voor het aanbod een 

drempel vormt.

• Het bedrag of tarief dat aangerekend wordt.

Vraag je eens af

● Is het aanbod te duur voor de klant?

● Toont men een realistisch beeld van de kostprijs 

van zijn/haar uitstap/vakantie. 

● Heeft de klant problemen om het vervoer te 

betalen?

Wat kan je doen

Werk samen met de vrijetijdsorganisaties  Iedereen 

Verdient Vakantie, Vrijuit en UitPAS

Betaalbaarheid



Betaalbaarheid

Iedereen Verdient Vakantie

Vrijuit

UiTPAS



1.Iedereen Verdient Vakantie

Aanbod: toeristisch Vlaams aanbod 

met permanent karakter

• Daguitstappen
• Vakantieverblijven
• Groepsverblijven
• Georganiseerde vakanties

Betaalbaarheid



De toeristische aanbieder 

geeft minstens 30% korting

Iedereen Verdient Vakantie



dagu i t s t appen vakan t i eve rb l i j v en
g roepsve rb l i j v en

geo rgan i s ee rde vakan t i e s



Contact
• Grasmarkt 61 - 1000 Brussel

• info@iedereenverdientvakantie.be

• Elke werkdag van 9u tot 12u30 en van 

13u15 tot 17u op 02 504 03 91

• www.iedereenverdientvakantie.be

Betaalbaarheid

mailto:info@iedereenverdientvakantie.be
tel:+3225040391
http://www.iedereenverdientvakantie.be/


2.Vrijuit

Aanbod: toeristisch Vlaams 

aanbod met tijdelijk karakter

Evenementen op vlak van cultuur en 

sport
• Tijdelijke tentoonstellingen

• Rondleidingen

• Festivals 

• Theater

• Concerten

• Sportevents

• …

Betaalbaarheid



• Vrijetijdsaanbieder geeft 40% 

korting

• 80% korting voor de persoon in 

kwestie  

Vrijuit



Meer info over Vrijuit:

www.vrijuit.nu

http://www.vrijuit.nu/


3.UiTPAS

Lokaal vrijetijdsaanbod

Betaalbaarheid



Kansentarief toekennen



Contacten voor de UitPAS
• Regio Gent (Destelbergen, Gent, Lochristi, Melle en Merelbeke)

○ uitpas@stad.gent

○ https://uitin.gent.be/informatie-voor-uitpas-partners

• Regio Meetjesland (Assenede, Eeklo, Kaprijke, Wachtebeke)

○ uitpasmeetjesland@comeet.be

○ https://www.uitinhetmeetjesland.be/uitpaspartner

• Regio Dender (Aalst, Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, Laarne, Lebbeke, Lede, Ninove, Wetteren, 

Wichelen, Zele)

○ uitpas@[jouwgemeente].be

○ https://www.uitpasdender.be/algemeen/uitpas-je-vereniging

• Reynaert (Beveren, Zwijndrecht)

○ dienstcultuur@beveren.be / vrijetijdsloket@zwijndrecht.be

○ https://www.uitpasreynaert.be/

• Maldegem

○ uitpas@maldegem.be

○ https://www.maldegem.be/uitpas-partner

https://uitin.gent.be/informatie-voor-uitpas-partners
mailto:uitpasmeetjesland@comeet.be
https://www.uitinhetmeetjesland.be/uitpaspartner
https://www.uitpasdender.be/algemeen/uitpas-je-vereniging
mailto:dienstcultuur@beveren.be
mailto:vrijetijdsloket@zwijndrecht.be
https://www.uitpasreynaert.be/
mailto:uitpas@maldegem.be
https://www.maldegem.be/uitpas-partner


Wat

• De mate waarin mensen tot bij uw zaak/organisatie

geraken. Dit is niet voor iedereen evident. 

• Het aanbod of de dienstverlening is makkelijk te 

vinden en is fysisch toegankelijk

Vraag je eens af

• Vindt iedereen onmiddellijk de weg naar je zaak of 

organisatie. Geraken mensen er vlot?

• Is je zaak/organisatie toegankelijk voor mensen in 

een rolstoel, slechtzienden, doven, mensen met 

autisme, minder mobiele senioren, gezinnen met 

kinderwagens…

Bereikbaar



Wat kan je doen

• Help met het  organiseren van vervoer voor minder-mobiele personen

• Geef goed aan hoe je te bereiken bent met het openbaar vervoer

• Laat assistentiehonden toe die als dusdanig herkenbaar zijn (jasje, beugel of speciale riem).

• Zorg voor een toegankelijke omgeving rond je gebouw op vlak van parking (voorbehouden en 

aangepast), verharding, hellingen, trapjes, …

• Zorg voor  een toegankelijk ingang, voldoende manoeuvreerruimte, sanitair voor 

rolstoelgebruikers .

➢ Werk hiervoor samen met organisaties die werken met en voor mensen met een 

beperking zoals Inter-toegankelijk Vlaanderen,  WeTravel2…

Bereikbaar



Bereikbaar



Bereikbaar

Advies en ondersteuning van Toerisme Vlaanderen: www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheid

10 tips voor toegankelijke infokantoren 
en bezoekerscentra

Toeristische infrastructuur
Toegankelijk voor iedereen

Maak je toeristische trekpleister voor 
iedereen de moeite waard

http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheid


Wat

• De mate waarin mensen alles begrijpen wat we schrijven op borden, 

kaarten, flyers en affiches, website of op Facebook

• Wat vanzelfsprekend lijkt, is dat niet altijd voor laaggeschoolden, 

laaggeletterden, iemand met een migratieachtergrond, mensen met 

een mentale beperking

Vraag je eens af

● Kan de klant lezen en dus verstaan wat in ons aanbod zit?

● Gebruik je eenvoudige taal als je met klanten in gesprek bent?

● Gebruiken we niet te veel moeilijke woorden, jargon of dialect

Wat kan je doen

• Klare taal, altijd en overal!

• Test het leesniveau van je tekst via: 

https://www.accessibility.nl/tools/leesniveau

• Surf naar www.wablieft.be

Begrijpbaar

https://www.accessibility.nl/tools/leesniveau
http://www.wablieft.be/


Wat kan je doen

10 tips voor toegankelijke communicatie

Tip 1 Voor je begint te schrijven: zorg ervoor dat je weet wie je lezer is . 

Tip 2 Voor je begint te schrijven: bepaal het doel van je tekst. Wat wil je bereiken?

Tip 3 Gebruik actieve zinnen.

Tip 4 Zorg voor een logische en chronologische opbouw in je tekst.

Tip 5 Werk met korte, eenvoudige zinnen. 

Tip 6 Schrap alle overbodige informatie. 

Tip 7 Gebruik eenvoudige, alledaagse woorden.

Tip 8 Gebruik afbeeldingen, tabellen, tekeningen en eventueel pictogrammen.

Tip 9 Spreek je lezer persoonlijk aan, op een directe manier.

Tip 10  Zorg voor een heldere lay-out die de lezer vlot door de tekst loodst.

Begrijpbaar



Begrijpbaar



Wat

• De mate waarin mensen jullie zaak of aanbod kennen

• De manier(en) waarop het aanbod bekend wordt gemaakt

Vraag je eens af

● Welke kanalen kan ik gebruiken om promo te voeren? 

● Welke doelgroep willen we bereiken? En hoe moet je die bereiken?

Wat kan je doen

• Maak gebruik van inclusieve communicatie

• Maak uw (drempelvrij) aanbod bekend bij doelgroeporganisaties

• Maak uw (drempelvrij) aanbod bekend bij de Rap op stapkantoren

Bekend



1.Inclusieve communicatie

Wat zijn de gevoeligheden? 
• Zoek het perspectief van de gebruiker (incl. opsporen drempels en capaciteiten)
• Doelgroep niet aanspreken als (kans)armen of kwetsbaar

Hoe formuleer je boodschap op maat? 
• Vindplaatsgericht werken: waar ontmoeten ze elkaar (opendeurdagen scholen, markt…) 
• Belang van persoonlijk gerichte info: mondelinge communicatie, gesprek, telefoon
• Communiceer over je drempelvrij aanbod
• Belang van getuigenissen en verhalen => (h)erkenning

Wat zijn aandachtspunten in de vormelijke communicatie 
• Gebruik afbeeldingen, tabellen, tekeningen en eventueel pictogrammen om de inhoud te 

versterken
• Klare taal, altijd en overal
• Check it door de doelgroep!
• Breng je publiek mee in beeld

Bekend



24



25

• “Neen, ik voel mezelf nog 
te jong daarvoor.”
(focusgroep 55+)



2.Betrekken van doelgroeporganisaties

= organisaties die werken met en voor bepaalde 

doelgroepen:

Zoek, vind en motiveer doelgroeporganisaties in 

uw stad, gemeente, regio of provincie via de 

sociale kaart: www.desocialekaart.be

Bekend

http://www.desocialekaart.be/




3.Rap op Stap

= Een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor 

voor mensen met een beperkt budget

Bundeling van het aanbod  met grote 

kortingen en/of betaalbaar op het vlak van:

- Toerisme: daguitstappen en vakanties

- Evenementen

- Jeugd, Sport en Cultuur

Rap op Stap+: bundelt ook het aanbod voor 

mensen met een beperking

Bekend



Rap Op Stap in Oost-Vlaanderen
44 kantoren in 33 gemeenten op 60 locaties

1. Aalst
2. Aalst Watertorenwijk
3. Aalter
4. Assenede
5. Berlare (verschillende locaties)
6. Beveren
7. Buggenhout (2 locaties
8. Deinze
9. Denderleeuw (2 locaties)
10.Dendermonde
11.Eeklo
12.Erpe-Mére
13.Gent-Dampoort
14.Gent-Ledeberg
15.Gent-Meulestede
16.Gent-De Vlaschaard
17.Gent-Wibier
18.Gent-Sint-Kruis-Winkel
19.Gent-St-Amandsberg
20.Gent-Wondelgem
21.Gent-Zuidpoort
22.Geraardsbergen (2 locaties)

23.Haaltert
24. Hamme (2 locaties)
25 Herzele
26 Kruibeke
27 Laarne
28 Lebbeke
29 Lievegem (3 locaties)
30 Lokeren
31 Maldegem
32 Merelbeke
33 Nazareth (2 locaties)
34 Oudenaarde 
35 Ronse (3 locaties)
36 Sint-Niklaas-OCMW (2 locaties)
37 Sint-Niklaas-Al Minara
38 Temse
39 Waasmunster-OCMW(2 locaties)
40 Waasmunster-De Ruiter
41 Wichelen (2 locaties)
42 Zele (2 locaties)
43 Zelzate (2 locaties)
44 Zottegem



Meer info

Overzicht en gegevens van alle Rap op Stapkantoren: 

www.iedereenverdientvakantie.be/rap-op-stap 

Overzicht en gegevens van alle Rap op Stapkantoren met een plus

: https://iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap-plus

Rap op Stap

http://www.rapopstap.be/
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsecure%2dweb.cisco.com%2f1%2dIq9%5fxOZ1GthKLNET8czrMHi9CbqLwwt74TwrYqQSvOcC9%2dNzAO05BmzdYvJROChggJ8dE6JVv6dSKwXymXGmHCwAgRO0zNAUK1l0shv7l7LPrNq2j%2dvqEPL67GmgDSIohq8V3rfQESRGHVPpf9TSTKpfF8rDU0JLCNir11pTK82MnY4ehuvNJusktYUs5UYqsGwqf%2dZYO7DDToLoPrBLYIEmMYhXnHAJiRxZAUUMfKRUlx65qLRRhQBS0gJa8UeWVO42BwXx0mltG7sDgiE47jSZ8agfHqxXHJJf00VDMEkboK2G6YsOl%5flcwn8Xe8y%2fhttps%253A%252F%252Fiedereenverdientvakantie.be%252Fnl%252Frap%2dop%2dstap%2dplus&umid=eb4ee355-7c36-45ab-823b-5531a1537573&auth=1dca850097f80205f58678954875a011e5c11307-c5ec902dcbdac47d32c1213804f42b18d047c0c4


Wat

De mate waarin het aanbod afgestemd is op de wensen van de mensen die we willen bereiken

De mate waarin we de interesses en de wensen kennen van onze (potentiele) klanten die we 

willen bereiken

Vraag je eens af

• Is ons aanbod nuttig / zinvol / interessant voor de mensen die we willen bereiken

Wat kan je doen

• Maak af en toe reclame voor een bepaald aanbod op basis van je kennis van je klanten. Heb je 

veel gezinnen? Zorg voor een kinderruimte, speelrek, kinderanimatie, voldoende ruimte voor 

kinderwagens…

• Wil je ook mensen en gezinnen met autisme spectrum bereiken? Maak visuele stappenplannen 

op, zorg voor snoezelrugzakken en rustige en prikkelarme ruimtes

• Ontwikkeld je aanbod samen met mensen (of hun organisaties) van een bepaalde doelgroep: 

jongeren, ouderen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond… of laat 

je aanbod eens uittesten door hen.

Bruikbaar



Wat

De mate waarin het aanbod wordt vertrouwd door de doelgroep 

Vraag je eens af

• Verlopen de boekingen/reservaties zonder fouten

• Ben je zelf tevreden over je aanbod

• Werkt je discreet en kan je dus omgaan met vertrouwelijke 

informatie

Wat kan je doen

• Maak waar wat je belooft. Zorg voor een kwalitatief aanbod.

• Ga respectvol om met iedereen en zorg voor een warm welkom. 

• Geef altijd duidelijke en eerlijke informatie over je aanbod (bijv. 

over toegankelijkheid)

• Werk met recensies over je aanbod van verschillende groepen

Betrouwbaar



Wat

De mate waarin het aanbod op een geschikt moment 

beschikbaar is

Vraag je eens af

• Ben je beschikbaar op vaste momenten

• Ben je beschikbaar op meerdere momenten

• Ben je beschikbaar op tijdstippen die voor 

verschillende doelgroep passen

Wat kan je doen

Probeer een openingsmoment in te lassen die ook 

voor andere doelgroepen beter passen.

Probeer buiten de openingsuren ook beschikbaar te 

zijn via e-mail of telefoon.

Beschikbaar



1.Gebruik de 7 B’s als kapstok om je aanbod meer drempelvrij te maken

2.Werk samen met vrijetijdsorganisaties zoals Toerisme Vlaanderen, Vrijuit, UitPas, 

en de Rap op Stapkantoren

3.Werk samen met doelgroeporganisaties en die zijn makkelijk te vinden via de 

sociale kaart

4.Laat uw aanbod en communicatie uittesten door mensen uit de doelgroep 

5.Volg de drempelvrije projecten en initiatieven van Toerisme Oost-Vlaanderen op 

via de sectornieuwsbrief

Besluitend van de 7 B’s



Contact en meer info

Toerisme Oost-Vlaanderen – provincie Oost-Vlaanderen

David Talloen

Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent

Tel. 09 267 71 46

david.talloen@oost-vlaanderen.be

mailto:david.talloen@oost-vlaanderen.be

