Checklist Toegankelijkheid evenementen
Deze checklist is een hulpmiddel voor alle Bredase evenementen. Hij is tot stand gekomen in
samenwerking met ervaringsdeskundigen. Dit maakt dat de checklist echt ingaat op de praktijk van
mensen met een beperking. De experts van Breda Gelijk kunnen u ook persoonlijk adviseren bij het
toegankelijk maken van uw evenement.
Neem hiervoor contact op met Breda Gelijk: Jeanetnotten@breda-gelijk.nl
Wilt u materialen aanschaffen om uw evenement toegankelijk(er) te maken?
Dan kunt u gebruik maken van het toegankelijkheidsfonds.
Wilt u de onderstaande lijst invullen en retour mailen naar Jeanetnotten@breda-gelijk.nl
Wij kunnen u desgewenst nader adviseren.
1. Informatievoorziening
Onze website is leesbaar voor iedereen; we gebruiken eenvoudige taal, kleur en contrast
(bijvoorbeeld zwart met geel).
De tekst wordt ondersteund met pictogrammen.
Onze website is voorzien van de informatie onder punt 2 tot en met 4 van deze checklist.

2. Bereikbaarheid locatie
Het evenement is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Er zijn voldoende invalide parkeerplaatsen in de directe omgeving.
De voor het evenement in beslag genomen invalide parkeerplaatsen worden in de omgeving
gecompenseerd.

3. Toegankelijkheid van het evenement
De entree is geschikt voor mensen in een rolstoel.
Het gehele terrein is voor iedereen begaanbaar.
Vluchtwegen zijn ook bereikbaar voor en berijdbaar door mensen met een beperking.
Drempels en verhogingen hoger dan 2 cm zijn allemaal voorzien van rijplaten/hellingbanen.
Stroomkabels en/of leidingen over de grond zijn afgedekt.
Assistent-honden zijn toegestaan.
Er is een ringleiding aanwezig voor mensen met een gehoorapparaat.

4. Toegankelijkheid van de voorzieningen
De bewegwijzering is duidelijk zichtbaar en leesbaar, ook vanuit een rolstoel.
De gebruikte pictogrammen maken de bewegwijzering nog duidelijker.
Er is een kassa en/of pinautomaat bereikbaar en bruikbaar voor rolstoelgebruikers
(90-120cm hoog).
De bar is op minimaal één plek maximaal 100 cm hoog.
De garderobe is bereikbaar en bruikbaar (90-135cm).
Indien er een lift is, dan is deze rolstoel toegankelijk.
De toegangsdeuren zijn bruikbaar voor mensen in een rolstoel of met andere hulpmiddelen.
Bij het EHBO punt is voldoende kennis aanwezig over mensen met een beperking.
De organisatie kan indien gewenst assistentie bieden.
Er is minimaal één invalidentoilet (een Dixi voor mindervaliden is vaak niet bruikbaar voor
rolstoel afhankelijke mensen).
Er is minimaal één speciale plaats ingericht, met zicht op het podium, voor mensen met een
beperking.

5. Bejegening en benadering
Medewerkers en/of vrijwilligers zijn op de hoogte van de toegankelijkheid van het evenement.
Wij behandelen mensen met een beperking gelijkwaardig.
Wij vragen of en hoe men geholpen wil worden.
Wij richten ons rechtstreeks tot de persoon zelf en durven om verduidelijking te vragen.
Bij doven/slechthorenden laten we duidelijk ons gezicht zien, spreken we rustig en articuleren
we duidelijk.
Bij visuele beperking maken we fysiek contact en zeggen we wie we zijn en wat we doen.
Bij een verstandelijke beperking geven we duidelijke informatie, waar mogelijk visueel
ondersteund.

Breda Gelijk kan u ook persoonlijk adviseren
bij het toegankelijk maken van uw
evenement. Neem hiervoor contact op met
Breda Gelijk: Jeanetnotten@breda-gelijk.nl.

Wilt u materialen aanschaffen om uw
evenement toegankelijk(er) te maken?
Dan kunt u gebruik maken van het
toegankelijkheidsfonds. Heeft u vragen
over het toegankelijkheidsfonds,
stuur dan een e-mail naar
toegankelijkheidsfonds@breda-gelijk.nl

