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Woord vooraf. 

Voor u l igt een tussenrapportage van het onderzoek naar de 

toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor mensen met een 

beperking. Dit  onderzoek voert Signif icant APE uit  in opdracht van 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In deze 

rapportage worden de resultaten van de inventarisat iefase van het 

onderzoek gepresenteerd. In deze fase is de beschikbare 

geschreven kennis over de toegankelijkheid van culturele 

instel l ingen geïnventariseerd en zi jn onze bevindingen hierover  

samengevat. Op basis van deze kennis en specif iek de 

ontbrekende kennis geven we het vervolg van het onderzoek 

vorm.   

Deze eerste inventarisat ie dekt niet al le kennis die beschikbaar is 

over dit  onderwerp. Dit  komt enerzi jds door de brede en 

veelomvattende vraag ger icht op verschil lende typen 

toegankeli jkheid, culturele instel l ingen en beperkingen. Anderzi jds 

is de kennis verspreid over mensen en organisaties en is niet al le 

kennis openbaar gepubliceerd of al leen tegen betal ing 

beschikbaar.  

De opbouw van dit rapport.  

Dit rapport bestaat uit  zeven hoofdstukken.  Hoofdstuk 1 is de 

inleiding, waarin de achtergrond , het doel van di t  rapport en de 

onderzoeksvragen worden toegelicht .  In hoofdstuk 2 l ichten we 

relevante wet- en regelgeving kort toe en gaan we in op relevante 

handreikingen en richt l i jnen . Vervolgens gaan de hoofdstukken 3 

tot en met 5 in op de resultaten van de inventarisat ie van de 

beschikbare l i teratuur. In hoofdstuk 3 geven we een overzicht  van 

onderzoeken naar de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen  
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voor mensen met een beperking  en wat de belangri jkste 

bevindingen in deze onderzoeken zi jn . Hoofdstuk 0 gaat over de 

belemmeringen die mensen met een beperking ervaren bi j  het 

bezoek aan een culturele instel l ing. Ook gaat dit  hoofdstuk in op 

wat zi j  nodig hebben bi j  een bezoek aan een culturele instel l ing. 

In hoofdstuk 5 beschri jven we goede voorbeelden uit  de prakt i jk. 

Hiervan is een voorbeeld uitgewerkt en toegelicht.   

In hoofdstuk 6 staan de belangri jkste bevindingen uit  de 

inventarisat ie . Met dit  hoofdstuk sluiten we de rapportage af.  



 

 

 

 6 

1 Inleiding. 

Dit hoofdstuk bestaat uit  drie 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 d it  tussenrapport toegelicht .  Dit  is 

paragraaf 1.2. In het derde en laatste deel van dit  hoofdstuk 

worden de onderzoeksvragen besproken die wij beantwoorden in 

dit  rapport.  Dit  is paragraaf 1.3. 

1.1 Achtergrond. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: 

OCW) heeft Signif icant APE gevraagd om onderzoek te doen naar 

de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor mensen met 

een beperking. Het onderzoek betreft  een inventarisat ie van 

relevante l i teratuur, evenals een verdieping van belemmeringen 

en behoeften van zowel mensen met een beperking als van 

culturele instel l ingen. Tevens wordt gekeken naar goede 

voorbeelden en mogeli jke oplossingen. Deze tussenrapportage 

gaat over de resultaten van de  inventarisat ie fase en is de 

voorbereiding op de verdiepingsfase.  

In december 2006 werd het Internationaal Verdrag inzake de 

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

verdrag Handicap) door de Verenigde Naties aangenomen 1.  Sinds 

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

van de uitvoering van het VN-verdrag Handicap is per  

1 januari 2017 de Wet geli jke behandeling op grond van handicap 

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

 

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

hand icap.  New York .  Z ie  ook:  ht tps : / /wet ten.overheid.n l /BWBV0004045/2016 -

07-14#Verdrag_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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beperking kunnen op basis van de aanpassing  een beroep doen 

op de wet wanneer zi j  discriminatie ervaren  bi j  het bezoek aan 

een culturele instel l ing 2.  In hoofdstuk 2 gaan we uitgebreider in op 

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

Met de rat i f icat ie van het VN-verdrag Handicap en de uitbreiding 

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

toegankeli jkheid  op basis van geli jkheid. Dit  betekent dat culturele 

instel l ingen geli jk toegankeli jk moeten zi jn voor iedereen, 

ongeacht mogeli jkheden of beperkingen. Toegankeli jkheid voor 

mensen met een beperking is helaas nog niet vanzelfsprekend. 

Om deze reden zi jn er verschil lende init iat ieven om deze 

toegankeli jkheid onder de aandacht te brengen en/of te 

verbeteren.3 Zo ook binnen de culturele en creatieve sector . De 

Code diversiteit  en inclusie is een gedragscode van, voor en door 

de Nederlandse culturele en creatieve industrie over diversiteit  en 

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

een beperking’ en ‘cultu rele instel l ingen’ samengebracht, zoals 

naar voren komt in onderstaand kader.   

‘Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de 

brede diversiteit  van de Nederlandse samenleving 

representeert.  Een basisvereiste is dat de sector geli jkwaardig  

toegankeli jk is voor iedereen: als maker, producent, werkende 

 

2 Feenstra,  N.  (2019) .  Bezoekersre is  of  re isorgan isat ie.  STUDIO i ,  p la t form 

voor  inc lus ieve cu l tuur .   

Wet  van 14 apr i l  2016 tot  u i tvoer ing van het  op  13 december  2006 te New 

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

hand icap (Trb .  2007,  169)  Staatsblad  2016 (215) .   

3 In i t ia t ieven van fondsen zoa ls  het  VSBfonds en het  Mondr iaan Fonds,  maar  

ook de Week  van de Toeganke l i jkhe id d ie jaar l i j ks  wordt  georgan iseerd  door  

Ieder( in) .   
4 Deze code is  opgeste ld  door  de  Federat ie  Cu l tuur ,  waar in de  gezamenl i jke  

brancheverenig ingen in de cul ture le sec tor  veren igd z i jn .  De code is  

onderdeel  van het  Act ieplan  Cul tuur  en Creat ief  Inc lus ief  (ACCI) .  
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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 Diversite it  & Inclusie, 2019.  

De Code Diversitei t  & Inclusie heeft betrekking op de inclusie en 

geli jkwaardige toegang voor iedereen. De Code richt zich 

daarmee op al le groepen in de Nederlandse samenleving die 

belemmeringen (kunnen) ervaren in het bezoek aan een culturele 

instel l ing of het beoefenen van kunst . Naast mensen met een 

beperking gaat di t  bi jvoorbeeld om mensen uit  

achterstandswijken , mensen met een migrat ieachtergrond  of 

bepaalde leeft i jdsgroepen. Dit  onderzoek richt zich al leen op de 

groep mensen met een beperking.  

1.2 Aanleiding en doelstelling van het onderzoek .  

Vergrot ing van de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor 

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

bekend is over de toegankeli jkheid. Om dit  inzicht  is gevraagd in 

een motie van de leden Ellemeet en Asscher, ingediend en 

aangenomen t i jdens het Wetgevingsover leg van 18 november 

2019.5 In de motie verwi jzen de leden naar de Code en wordt 

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

cultuurevenementen bi j  te wonen. Hier in wi l  de Tweede Kamer 

verdiepend inzicht.  

Het ministerie van OCW vraagt om een onderzoek naar hoe het 

gesteld is met de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen en 

wat mogeli jke belemmeringen zi jn voor mensen met een 

 

5 B i j  de vasts te l l ing  van de begro t ingsstaten van het  min is ter ie  van 

Onderwi js ,  Cul tuur  en  Wetenschap (VI I I )  voor  het  j aar  2020.    



 

 

 

 9 

beperking. Het primaire doel van dit  onderzoek is om d it  inzicht  te 

bieden.  

Het onderzoek is in twee fasen opgedeeld  met elk een eigen 

doelstel l ing. We onderscheiden een inventariserende en een 

verdiepende fase.  

•  Fase 1: De inventariserende fase .  Deze fase heeft als doel 

op een toegankeli jke wijze inzichtel i jk te maken wat er al aan 

kennis en informatie is over toegankeli jkheid van culturele 

instel l ingen voor mensen met een beperking en de 

bevorderende en belemmerende factoren hierin;   

•  Fase 2: De verdiepende fase.  Deze fase heeft als doel de 

belemmeringen, mogeli jkheden en behoeften van zowel 

mensen met een beperking als van culturele instel l ingen met 

betrekking tot toegankeli jkheid verder uit  te diepen. Hierbi j  is 

er aandacht voor de visie en verwachting van culturele 

instel l ingen en mensen met een beperking. Ook wordt 

gekeken naar de monitoring van toegankeli jkheid door 

culturele instel l ingen.  

Dit  onderzoeksrapport bevat de resultaten van de 

inventarisat ie fase van het onderzoek. Het doel van deze 

rapportage is om op een overzichtel i jke wijze inzicht  te geven in 

de beschikbare kennis en informatie over de toegankeli jkheid van 

culturele instel l ingen. In de volgende paragraaf gaan we in op de 

vragen die we beantwoorden om dit  inzicht te verkri jgen.  

1.3 De onderzoeksvragen voor de inventarisatiefase van het 

onderzoek.  

In de inventarisat iefase van het onderzoek beantwoorden we  de 

volgende vier onderzoeksvragen:  
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1. Welke (inter)nationale onderzoeken zi jn al gedaan over 

toegankeli jkheid bi j  culturele instel l ingen voor mensen met 

een beperking en wat zi jn hiervan de belangri jkste 

bevindingen? 

2. Wat zi jn belemmeringen voor mensen met een beperking bi j  

de toegang tot culturele instel l ingen en wat zi jn behoeften en 

suggesties om de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen 

te verbeteren?  

3. Wat zi jn de goede (prakt i jk)voorbeelden op het gebied van 

toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor mensen met 

een beperking? Voor welke belemmeringen bieden de goede 

voorbeelden een oplossing? 

4. Welke relevante regelgeving, r icht l i jnen en handreikingen zi jn 

er al op het gebied van toegankeli jkheid bi j  culturele 

instel l ingen voor mensen met een beperking?  

Zoals reeds in het woord vooraf is aangegeven, worden deze 

onderzoeksvragen achtereenvolgens in de hoofdstukken 2 tot en 

met 5 beantwoord.  

 

Ter voorbereiding op de verdiepingsfase van het onderzoek 

beantwoorden wij ook de vraag waar in de beschikbare kennis 

informatie ontbreekt .  

1.4 Afbakening definities en omschrijvingen.  

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

‘ toegankeli jkheid’ en ‘culturele instel l ingen’ centraal.  Hieronder 

bespreken wij de begrippen en de definit ies die wij aanhouden in 

het onderzoek.  

Mensen met een beperking. 

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

verdrag Handicap. Hierin staat wat de overheid moet doen om 
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ervoor te zorgen dat de posit ie van mensen met een beperking 

verbetert  (zie hiervoor ook hoofdstuk 2). Het VN-verdrag Handicap 

bevat geen definit ie, maar een omschri jv ing van mensen met een 

beperking waarvoor de overheid deze verantwoordeli jkheid heeft .  

Deze luidt:  “Personen met een handicap omvat personen met 

langdurige fysieke, mentale, intel lectuele of zintuigl i jke 

beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels 

kunnen beletten volledig, effect ief en op voet van geli jkheid met 

anderen te part iciperen in de samenleving 6. ”   

Op basis van deze omschri jving onderscheiden wij in ons 

onderzoek de volgende soorten beperkingen:   

a. Fysiek of l ichameli jk: beperking in de 

bewegingsmogeli jkheden van een persoon, zoals een beperkte 

mobil i teit  of handelingsmogeli jkheid of een onzichtbare 

beperking als gevolg van een chronische aandoening;   

b. Mentaal of psychisch: beperking door een psychis che 

aandoening, zoals bi jvoorbeeld ADHD, aut isme en 

schizofrenie;  

c. Intel lectueel of verstandeli jk: beperking in begrip of begrepen 

worden, zoals bi jvoorbeeld een l icht verstandeli jke beperking;   

d. Zintuigeli jk:  beperking door disfunctioneren  van zintuigen, 

zoals bi jvoorbeeld zicht (visueel) en gehoor (audit ief).  

Toegankeli jkheid . 

De toegankeli jkheid van culturele instel l ingen is onderdeel van de 

Code Diversite it  & Inclusie . Het doel van de Code is dat de 

culturele en creatieve sector geli jkwaardig toegankeli jk en 

inclusief wordt. Met inclusief wordt bedoeld dat de sector van 

 

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

hand icap.  New York .  Z ie  ook:  ht tps : / /we t ten.overheid.n l /BWBV0004045/2016 -

07-14#Verdrag_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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iedereen is en dat iedereen vanuit  eigen waarde kan bi jdragen en 

wordt gewaardeerd. 

Er zi jn vele vormen van toegankeli jkheid en in de Code wordt 

uitgegaan van een brede definit ie. Hierin wordt uitgegaan van zes 

vormen van toegankeli jkheid 7.  Wij nemen deze vormen over  en 

hebben deze als  volgt uitgewerkt8:  

a. Fysieke toegankeli jkheid: de instel l ing en de voorzieningen 

zi jn toegankeli jk en bruikbaar voor al le mensen ongeacht de 

beperking;   

b. Bereikbaarheid van voorzieningen: de instel l ing is logist iek, 

telefonisch en digitaal bereikbaar voor al le mensen ongeacht 

de beperking;   

c. Informatieve toegankeli jkheid: informatie is in begri jpel i jke 

taal,  leesbaar, compleet, via verschil lende kanalen 

beschikbaar en actueel;    

d. Digitale toegankeli jkheid: informatie is online makkeli jk te 

vinden en de website en/of app is gebru iksvriendeli jk in zowel 

vorm, opmaak en taalgebruik 9,  tevens is er sprake van goede 

beschri jv ingen van foto’s en ondert i tel ing/audiodescript ie bi j  

f i lmmateriaal en zi jn sites goed navigeerbaar;  

e. Sociale toegankeli jkheid: de instel l ing is gastvri j ,  mensen 

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

met een beperking en er zi jn act iviteiten afgestemd op 

verschil lende doelgroepen;   

f .  Financiële toegankeli jkheid: kosten worden duideli jk vermeld, 

evenals mogeli jkheden voor deelname tegen gereducee rd 

tarief of tegemoetkoming in kosten, contactgegevens hiervoor 

worden vermeld en pri jzen voor bi jvoorbeeld koff ie en thee 

zi jn betaalbaar.   

 

7 Bron:  ht tps : / /assets .coded i .n l /app/uploads/2019/11/Code -Divers i te i t -

Inc lus ie_DEF1.pdf  
8 Bron:  ht tps : / /www.zorgbelanginc lus ief .n l /med ia /795298/Brede -

toeganke l i jkhe id .pdf  
9 Dedicon,  Inc lus ief  programmeren.  



 

 

 

 13 

 

Aan de uitwerking van de toegankeli jkheid in de Code voegen wij  

twee vormen van toegankeli jkheid toe, nameli jk:   

g. Praktische en organisatorische toegankeli jkheid: de instel l ing 

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

kunnen doen als publiek, deelnemer, maker en producent of 

art iest.  Dit  draait  om de vraag wat culturele organisaties 

kunnen doen om te zorgen dat de kunsten prof i teren van de 

art ist ieke en esthetische uitdagingen die art iesten met een 

beperking ons bieden en hoe zi j  kunnen zorgen voor toegang 

tot het aanbod voor mensen met een beperking ;10 

h. Mentale toegankeli jkheid: de instel l ing  is zich ervan bewust 

dat mensen met een beperking kunnen worstelen met 

belemmerende gedachten om de instel l ing te bezoeken. Dit  

kan zi jn dat mensen denken dat een instel l ing niet weet hoe 

ze met hen en hun beperking moeten omgaan of niet zit ten te 

wachten op hun specif ieke behoeften.  Dit  kan ontstaan na een 

negatieve ervaring a ls bezoeker of beoefenaar.  

Culturele instel l ingen. 

Dit  onderzoek moet volgens ons toepasbaar zi jn op de 

cultuursector als geheel. Wij houden de definit ie ‘culturele 

instel l ingen’ daarom breed en beperken het onderzoek niet tot de 

groep BIS- of fondsinstel l ingen en instel l ingen die ondersteuning 

ontvangen van gemeenten. Wel maken wij onderscheid in type 

instel l ing. Hierin sluiten wij in grote l i jnen aan op de indeling die 

het ministerie van OCW hanteert  in de publicat ie ‘cultuur in 

beeld’ .11  

In dit  onderzoek onderscheiden wij de volgende typen culturele 

instel l ingen:  

 

10 LKCA (2020) .  Agenda inc lus ieve pod iumkunsten 2020 -2024 .  
11 Min is ter ie  van Onderwi js ,  Cu l tuur  en  Wetenschap  (2017) .  Cul tuur  in  Beeld .   
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a. Festivals en kunstbeurzen; 

b. Galerieën en presentat ie-instel l ingen; 

c. Bibl iotheken en archieven; 

d. Bioscopen en f i lmtheaters; 

e. Musea, monumenten en erfgoed; 

f .  Podia. 

Bij  deze instel l ingen gaat het om zowel bezoek, als om de 

toegankeli jkheid voor de art iesten en de makers .  

Dit  onderzoek richt  zich ook op de mogeli jkheid tot het beoefenen 

van kunst en cultuur . Daarom voegen wij aan de l i jst  van typen 

instel l ing een type culturele instel l ing toe, nameli jk:  

g. Cultureel centrum of vereniging. 12 

In de hoofdstukken die volgen wordt meerdere malen naar de 

bovenstaande uitspl i tsingen verwezen om aan te geven waarover 

veel of juist weinig geschreven kennis en informatie beschikbaar 

is.  

 

12 Hieronder  va l len muz iek - ,  dans- ,  theater - ,  c reat ie f  schr i jven- ,  en h iphop-

scholen e .d.  
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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 regelgeving die in Nederland van kracht is als het gaat om 

de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor mensen met 

een beperking. We geven in paragraaf 2.2 aan welke 

handreikingen zi jn uitgebracht over de toegankeli jkheid bi j  

culturele instel l ingen voor mensen met een beperking. Paragraaf 

2.3 gaat over de richt l i jnen die zi jn ui tgebracht over de 

toegankeli jkheid bi j  culturele instel l ingen voor mensen met een 

beperking.  

Hiermee wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 4, nameli jk: 

Welke relevante regelgeving, r icht l i jnen en handreikingen zi jn er 

al op het gebied van toegankeli jkheid bi j  culturele instel l ingen 

voor mensen met een beperking?   

2.1 Relevante wet- en regelgeving. 

Het VN-verdrag Handicap en de Wet geli jke behandeling op grond 

van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) , z i jn ons inziens de 

belangri jkste wet- en regelgeving als het gaat om toegankeli jkheid 

van culturele instel l ingen voor mensen met een beperkingen. 

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

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

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

paragraaf geven we implicat ies die volgen uit  de wet - en 

regelgeving.  
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2.1.1 Het VN-verdrag Handicap. 

In december 2006 werd het Internationaal Verdrag inzake de 

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

verdrag Handicap) door de Verenigde Naties aangenomen.13 Sinds 

jul i  2016 is dit  verdrag ook in Nederland van kracht . Het verdrag 

omvat 50 art ikelen die op basis van volledige geli jkheid al le 

mensenrechten, fundamentele vri jheden en waardigheid van 

mensen met een beperking bevorderen, beschermen en 

waarborgen.  

Wanneer het gaat om de toegankeli jkheid van culturele 

instel l ingen zi jn met name art ikel 9 en art ikel 30 van belang. 

Art ikel 9 gaat over toegankeli jkheid en art ikel 30 over de 

deelname aan het culturele leven, recreatie, vri je t i jdsbesteding en 

sport14.  In onderstaand kader is het eerste l id van art ikel 9 van het 

VN-verdrag Handicap opgenomen. Dit l id gaat over de reikwi jdte 

van het verdrag wat betreft  toegankeli jkheid.  

Art ikel 9 l id 1 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 

van Personen met een Handicap   

Teneinde personen met een handicap in staat te stel len 

zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan al le facetten 

van het leven, nemen de Staten die Part i 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 vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip 

van informatie- en communicatietechnologieën en -systemen, en 

tot andere voorzieningen en diensten die open staan voor, of 

 

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

hand icap.  New York .  Z ie  ook:  ht tps : / /wet ten.overheid.n l /BWBV0004045/2016 -

07-14#Verdrag_2   
14 Verenigde Nat ies  (2006) .   

https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
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verleend worden aan het publiek, in zowel stedeli jke als 

landeli jke gebieden. Deze maatregelen, die mede de 

identif icat ie en bestri jding van obstakels en barrières voor de 

toegankeli jkheid omvatten, zi jn onder andere van toepassing op:  

a. Gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in 

gebouwen en daarbuiten, met inbegrip van scholen, 

huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken ; 

b. Informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip 

van elektronische diensten en nooddiensten . 

In het tweede l id van art ikel 9 worden de maatregelen uiteengezet  

voor het vergroten van de toegankeli jkheid, waartoe landen zich 

verpl ichten bi j  ondertekening van het verdrag. In onderstaand 

kader is het tweede l id van art ikel 9 van het VN-verdrag Handicap 

opgenomen.  

Art ikel 9 l id 2 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 

van Personen met een Handicap .  

De Staten die Part i j  zi jn nemen tevens passende maatregelen 

om: 

a. De implementatie van minimumnormen en richt l i jnen voor de 

toegankeli jkheid van faci l i teiten en diensten die openstaan 

voor, of verleend worden aan het publiek, te ontwikkelen, af 

te kondigen en te monitoren;  

b. Te waarborgen dat private instel l ingen die faci l i teiten en 

diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het 

publiek aanbieden, zich rekenschap geven van al le 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 

geconfronteerd worden;  
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d. Openbare gebouwen en andere faci l i teiten te voorzien van 

bewegwijzer ing in brai l le en in makkeli jk te lezen en te 

begri jpen vormen; 

e. Te voorzien in vormen van hulp en bemiddeling door 

mensen, met inbegrip van begeleiders, mensen die 

voorlezen en professionele doventolken om de toegang tot 

gebouwen en andere faci l i teiten, die openstaan voor het 

publiek te faci l i teren;  

f .  Andere passende vormen van hulp en ondersteuning aan 

personen met een handicap te bevorderen, teneinde te 

waarborgen dat zi j  toegang hebben tot informatie;  

g. De toegang voor personen met een handicap tot nieuwe 

informatie- en communicatietechnologieën en -systemen, 

met inbegrip van het internet, te bevorderen;  

h. Het ontwerp, de ontwikkel ing, productie en distr ibut ie van 

toegankeli jke informatie- en communicatietechnologieën, en 

communicatiesystemen in een vroeg stadium te bevorderen, 

opdat deze technologieën en systemen tegen minimale 

kosten toegankeli jk worden.  

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

op de naleving van het verdrag.  

2.1.2 Uitbreiding van de WGBH/CZ. 

Ten behoeve van de uitvoering van het VN-verdrag Handicap is 

per 1 januari 2017 de Wet geli jke behandeling op grond van 

handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) uitgebreid . Aan art ikel 

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

eigen mogeli jkheden autonoom te zi jn. Voor culturele instel l ingen  

geldt onder de aanpassingen van art ikelen 2 en 5 dat het hen 

verboden is onderscheid te maken en dat zi j  verantwoordeli jkheid 

dragen voor het verwezenli jken van hun toegankeli jkheid.  
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In onderstaand kader zi jn de  relevante aanpassingen van de 

art ikelen 2 en 5 van de WGBH/CZ opgenomen.  

Paragraaf 2 Art ikel 2a van de WGBH/CZ:  

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

draagt daarnaast tenminste geleideli jk zorg voor de 

algemene toegankeli jkheid voor personen met een handicap 

of chronische ziekte, tenzij  dat voor hem een onevenredige 

belast ing vormt.  

2. Onverminderd het  bepaalde bi j  of krachtens enige wettel i jke 

bepaling, worden bi j  algemene maatregel van bestuur regels 

gesteld ter uitvoering van het eerste l id. Deze regels hebben 

in ieder geval betrekking op de geleideli jke verwezenl i jking 

van de algemene toegankeli jkhe id, op het treffen van 

voorzieningen van eenvoudige aard en op de evenredigheid 

van de belast ing.  

3. De voordracht voor een krachtens het tweede l id vast te 

stel len algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder 

gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers 

der Staten-Generaal is overgelegd. 

 

Paragraaf 3 Art ikel 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 loopbaanoriëntat ie en advies of 

voorl icht ing over school - of beroepskeuze, indien dit  

geschiedt:  

a. In de uitoefening van een beroep of bedri j f ;   

b. Door de openbare dienst;  

c. Door instel l ingen die werkzaam zi jn op het gebied van 

volkshuisvesting, welzi jn, gezondheidszorg, cultuur  of 

onderwijs of ;   
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d. Door natuurl i jke personen die niet handelen in de 

uitoefening van een beroep of bedri j f ,  voor zover het aanbod 

in het openbaar geschiedt.  

2.1.3 Implicat ies van het VN-verdrag Handicap en de aanpassingen van 

de WGBH/CZ. 

Met de rat i f icat ie van het VN-verdrag Handicap en de uitbreiding 

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

toegankeli jkheid  op basis van geli jkheid. Mensen met een 

beperking kunnen een beroep doen op de wet wanneer zi j  

discriminatie ervaren bi j  het bezoek aan een culturele instel l ing .15 

2.2 De handreikingen die zijn uitgebracht over de toegankelijkheid 

bij culturele  instellingen.  

Er zi jn door ons 13 relevante handreikingen gevonden die 

culturele instel l ingen ondersteuning bieden bi j  het toegankeli jker 

maken van hun organisatie voor mensen met een beperking.  

De handreikingen beschri jven vooral deskundigen-, beleid- en 

uitvoeringsadviezen voor musea. Een goed voorbeeld hiervan is 

de handreiking ‘Museum Open U ’  gemaakt door de organisatie 

LCM, Landeli jk contact van Museumconsulenten . Dit  is een 

prakt isch handboek vol t ips, zelfscans, inspirerende voorbeelden 

en ervaringsverhalen van bezoekers om het museum 

toegankeli jker te maken voor mensen met een l ichameli jke of 

geestel i jke beperking.  Andere handreikingen gaan in op hoe de 

toegankeli jkheid van evenementen, fest ivals en podiumkunsten 

kan worden vergroot. Het is opvallend dat deze documenten 

 

15 Feenstra,  N.  (2019) .  Bezoekersre is  of  re isorgan isat ie.  STUDIO i ,  p la t form 

voor  inc lus ieve cu l tuur .  Staatsb lad 2016,  213.   

Wet  van 14 apr i l  2016 tot  u i tvoer ing van het  op  13 december  2006 te New 

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

hand icap (Trb .  2007,  169)  Staatsblad  2016 (215) .   
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vooral t ips geven om de fysieke toegankeli jkheid  en 

bereikbaarheid te verbeteren.  

Van de 13 handreikingen gaan er 7 over prakt ische 

toegankeli jkheid. In deze handreikingen wordt geen duideli jk 

onderscheid gemaakt naar type beperking. In 6 van de 13 

handreikingen wordt specif iek ingegaan op het wegnemen van 

drempels voor mensen met een fysieke, l ichameli jke en/of 

zintuigeli jke beperking.  

2.3 De richtli jnen die zijn uitgebracht over de toegankelijkheid bij  

culturele instellingen. 

Er zi jn door ons drie relevante algemene richt l i jnen gevonden voor 

toegankeli jkheid voor mensen met een beperking. Deze richt l i jnen 

beschri jven algemene uitgangspunten die gelden voor een 

toegankeli jke omgeving. Voor culturele instel l ingen zi jn deze 

richt l i jnen ons inziens zeer behulpzaam in het vergroten van de 

toegankeli jkheid voor mensen met een beperking. De drie 

r icht l i jnen zi jn afkomstig van de organisatie Bouw Advies 

Toegankeli jkheid.16 Twee van de drie r icht l i jnen betreffen de 

gebouwde omgeving en gaan in op toegankeli jk sanitair en een 

toegankeli jke balie of loket. Tevens bevat de handreiking 

‘Toegankeli jkheid en vergunningverlening evenementen en 

fest ivals ’  r icht l i jnen om toegankeli jkheid te waarborgen. 

Een overzicht van de handreikingen en richt l i jnen is te vinden  in 

tabel 2 in bi j lage B.  

 

 

 

 

16 Z ie  www.batu t recht .n l /  
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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 culturele instel l ingen voor mensen met 

een beperking. Er wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 1: 

Welke Nederlandse en internationale onderzoeken zi jn al gedaan 

over de toegankeli jkheid bi j  culturele instel l ingen voor mensen 

met een beperking en wat zi jn hiervan de belangri jkste 

bevindingen? Om deze vraag te beantwoorden hebben we het 

hoofdstuk opgedeeld in twee delen.  

Het eerste deel van dit  hoofdstuk gaat in op welke onderzoeken al 

zi jn gedaan naar de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen 

voor mensen met een beperking . Dit  is paragraaf 3.3. Het tweede 

deel van dit  hoofdstuk gaat in op de belangri jkste bevindingen uit  

onderzoeken. Dit  is paragraaf 3.2. In deze paragraaf gaan we niet 

al leen in op de belangri jkste bevindingen uit  de onderzoeken.  

Dit  hoofdstuk sluit  af met de belangri jkste bevindingen. Dit  is 

paragraaf 3.3. In bi j lage B is een tabel opgenomen waarin 

aangegeven is welke onderzoeken wij hebben gevonden in de 

inventarisat ie  en op welk type beperking, soort toegankeli jkheid of 

type instel l ing deze betrekking hebben.  
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3.1 Bestaand onderzoek en bestaande kennis over de 

toegankelijkheid van culturele instellingen . 

Onderzoeken naar de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen 

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

Nederland, maar ook internationaal. Er zi jn prakt ische 

onderzoeken opgezet vanuit vragen in de prakt i jk en uitgevoerd 

met als doel oplossingen voor de prakt i jk  te bieden. Er zi jn ook 

wetenschappeli jke onderzoeken gericht op het vergroten van 

kennis over de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen . Voor 

beide soorten geldt dat de onderzoeken zeer divers zi jn in focus. 

Er is grote verscheidenheid in onderwerp als het gaat om type 

instel l ing, type beperking en vorm van toegankeli jkheid. Een 

belangri jke algemene bevinding van onze inventarisat ie van 

beschikbare onderzoeken is dan ook dat er sprake is van 

fragmentarische kennis die gezamenlijk een groot deel van de 

diversiteit  van het veld dekt.   

 

Andere belangri jke bevindingen uit  onze inventarisat ie  zi jn:   

a. Er is veel kennis, veel meer dan wij in deze eerste 

inventarisat ie gevonden en meegenomen hebben. Dit  komt 

doordat er op veel verschil lende plekken en wijzen is 

gepubliceerd. Denk aan wetenschappeli jke art ikelen, 

handreikingen, boeken, webpagina’s  en blogs;   

b. Veel kennis zit  niet in gepubliceerd onderzoek, maar bi j  

mensen en instel l ingen.  

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de inhoudeli jke 

hoofdpunten die hieruit  naar voren komen.  

3.2 Belangrijke inhoudelijke bevindingen uit onderzoek naar de 

toegankelijkheid van culturele instel lingen. 

In deze paragraaf bespreken we de belangri jkste inhoudeli jke 

bevindingen uit  de inventarisat ie van beschikbare onderzoeken. 



 

 

 

 24 

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

geraadpleegd.   

1. De historische ontwikkel ing in het vergroten van de 

toegankeli jkheid en de huidige stand van zaken.  

2. De uitvoeringsprakti jk van het vergroten van de 

toegankeli jkheid en mogeli jkheden voor de toekomst. Hierbi j  

gaat het zowel om de organisatorische aspecten als 

prakt ische voorzieningen.  

3. Belemmeringen en behoeften van mensen met een beperking 

voor het bezoeken van een culturele instel l ing of voor de 

beoefening van kunst.  

We l ichten deze drie thema ’s hieronder toe.  

3.2.1 De historische ontwikkel ing in het vergroten van de 

toegankeli jkheid en de huidige stand van zaken. 

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

toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor mensen met een 

beperking.17 De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkri jk 

implementeerden in respectieveli jk 1990 en 1995 al belangri jke 

wet- en regelgeving hiervoor .18 Nederland rat i f iceerde in 2016 het 

VN-verdrag Handicap en loopt in regelgeving en daarmee ook in 

implementatie en het daaraan verbonden leerproces wat achter. 

Dit  is ook zichtbaar in de beschikbare 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 instel l ingen hebben we minder 

onderzoeken gevonden. Wel zi jn e r veel voorbeelden online te 

vinden over init iat ieven om de toegankeli jkheid van cultu rele 

instel l ingen te vergroten. Zo zi jn er bi jvoorbeeld over  toegankeli jk 

 
17 Smith e t  a l . ,  (2012)  in  Feens tra,  N.  (2019) .  Bezoekersre is  o f  

re isorgan isat ie.  STUDIO i ,  p lat form voor  inc lus ieve cu l tuur .   

18 Feens tra,  N.  (2019) .  Bezoekersre is  of  re isorgan isat ie.  STUDIO i ,  p la t form 

voor  inc lus ieve cu l tuur .  
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theater in het Verenigd Koninkri jk veel voo rbeelden online te 

vinden.  

Wanneer het gaat over de implementatie bl i jkt  dat wet - en 

regelgeving het r isico met zich meebrengt dat het gaat om 

‘verpl ichte’ aanpassingen en niet alt i jd om het creëren van een  

inclusieve en voor iedereen even  toegankeli jke omgeving .19 Dit  is 

mogeli jk ook het geval in Nederland en een risico waarvan 

kennisneming de mogeli jkheid biedt niet dezelfde fout te maken. 

Tegeli jkert i jd bl i jkt  wel dat toegankeli jkheid een thema is dat al 

decennia speelt en een groei- en leerproces is.20  

Over hoe het er in het algemeen voor  staat met de 

toegankeli jkheid  van culturele instel l ingen, zi jn niet veel 

onderzoeken bi j  ons bekend. Er zi jn internationaal verschil lende 

onderzoeken naar de staat van de toegankeli jkheid van culturele 

instel l ingen voor mensen met een beperking. In het Verenigd 

Koninkri jk z i jn er ‘sta te of access’ onderzoeken naar bi jvoorbeeld 

de toegankeli jkheid van musea of het boeken van t ickets voor 

concerten.21 In Vlaanderen en België wordt de toegankeli jkheid 

van culturele instel l ingen gemonitord als onderdeel van 

‘Toegankeli jk Vlaanderen’ en is in 2013 ook een screening 

geweest van de Vlaamse Kunstinstel l ingen .22  

 

19 Code D ivers i te i t  en Inc lus ie ,  z ie  ook www.coded i .n l ;  Star r ,  R .E.  (2016) .  

Access ib i l i ty  Pract ices & The Inc lus ive  Museum: Lega l  Compl iance,  

Pro fess iona l  Standards,  and the Soc ia l  Respons ib i l i ty  of  Museums .  Thes is .  

Rochester  Ins t i tu te of  Techno logy.   
20 Braden,  C.  (2016) .  Welcoming A l l  V is i tors :  Museums, Access ib i l i t y ,  and 

Vis i tors  w i th D isab i l i t ies .  Work ing Papers  in  Museum Stud ies,  2016-12 .  

Un ivers i ty  o f  Michigan.   
21 Adams,  J .  (2018) .  State  o f  Access Repor t  2018.  T icket ing Without  Barr iers .  

At t i tude is  every th ing . ;   Cock,  M.  et  a l .  (2018) .  State o f  Museum Access  

2018.  Voca l  Eyes .   
22 Enter  vzw (2013) .  Rappor t  Toeganke l i jkhe idsscreenings V laamse 

kunsten inste l l ingen.  Hassel t :  Enter  vzw.  Z ie  ook :  www. toev la.v laanderen.be   
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Over de stand van zaken van toegankeli jkheid van culturele 

instel l ingen in Nederland hebben wij  geen zelfstandige 

onderzoeken gevonden. Hier is naar ons weten geen grootschalig 

of breed onderzoek naar gedaan. Ook hebben wij geen ci j fers 

gevonden over bezoeken van mensen met een beperking aan 

culturele instel l ingen.23 Dit  wil  niet zeggen dat er geen onderzoek 

wordt gedaan. In de rapportage ‘Toegankeli jkheid van goederen 

en diensten’ over de naleving van het VN -verdrag Handicap in 

Nederland wordt een aantal algemene uitspraken gedaan over de 

stand van zaken van de fysieke toegankeli jkheid en sociale 

toegankeli jkheid van cultuur .24 Dit  is gebaseerd op een 

klankbordgroep van personen met een beperking en diverse  

belangenorganisaties. In de schaduwrapportage over het VN-

verdrag wordt concreter ingegaan op toegankeli jkheid van 

bepaalde type culturele instel l ingen voor mensen met een bepaald 

type beperking.25 De conclusies die in dit  rapport worden 

getrokken over de toegankeli jkheid van verschil lende typen 

culturele instel l ingen zi jn gebaseerd op inbreng van mensen met 

een beperking.  Dit  is onderbouwd vanuit  verschil lende 

onderzoeksmethoden en bronnen.26 

3.2.2 De uitvoeringsprakti jk van het vergroten van de toegankeli jkheid 

en mogeli jkheden voor de toekomst .  

We hebben verschil lende onderzoeken gevonden die ingaan op 

het vergroten van de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen 

 

23 In  de par t ic ipat iemoni tor  van NIVEL (2017)  word t  we l  aangegeven hoeveel  

mensen met  een beperk ing  maande l i jks  een u i tgaansgelegenheid bezoeken 

of  deelnemen aan veren ig ingsact iv i te i ten o f  cursussen.  Di t  is  echter  breder  

dan cu l ture le  ins te l l ingen .   

24 Co l lege voor  de Rechten van de Mens  (2019 ) .  Toeganke l i jkhe id  van 

goederen en d iens ten.  Jaar l i jkse  rappor tage over  de  na lev ing van het  VN -

verdrag Hand icap in Neder land .  Auteur .   
25 A l l iant ie  VN-verdrag Hand icap (2019) .  Schaduwrappor tage Verdrag inzake 

de rechten van personen met  een hand icap in Ned er land .  Auteur .   
26 Deze z i jn  opgenomen a ls  b i j lagen b i j  het  VN-verdrag Hand icap en te 

v inden op de webs i te  van Ieder( in) .   
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voor mensen met een beperking. Wij zien twee grote l i jnen. 

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

toegankeli jkheid wordt vormgegeven, zowel prakt isch als 

organisatorisch. Anderzi jds zi jn er onderzoeken naar de 

mogeli jkheden om in de toekomst  nieuwe vormen van informatie- 

en communicatietechnologie  in te zetten die nu nog in 

ontwikkeling zi jn, maar de potentie hebben om de toegankeli jkheid 

van bepaalde typen instel l ingen voor mensen met een beperking 

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

audiogidsen en social computing, een vorm van ICT waarbij  de 

sociale context wordt meegenomen en op nieuwe mani eren naar 

interact ie wordt gekeken.27 

Veel onderzoeken naar het vergroten van de toegankeli jkheid van 

culturele instel l ingen voor mensen met een beperking zi jn 

gebaseerd op casestudies. Dit  zi jn prakt i jkonderzoeken waarin is 

gekeken hoe in het geval van een specif ieke instel l ing de 

toegankeli jkheid kan worden vergroot of hoe voor een bepaald 

type beperking door instel l ingen belemmeringen kunnen worden 

weggenomen. Er zi jn ook onderzoeken waarin gekeken is naar 

verschil lende casestudies en de lessen die hieru it  kunnen worden 

geleerd. Enerzi jds gaat het daarbi j  om lessen die instel l ingen 

helpen om de praktische toegankeli jkheid te vergroten. Anderzi jds 

gaat het om organisatorische aspecten die eraan bi jdragen om 

toegankeli jkheid te verankeren in het beleid en d e 

uitvoeringsprakti jk van instel l ingen.  

 

27 Mart ins ,  C.  (2012) .  Museum aud io gu ides as an access ib i l i ty  enhancer .  

Kosmas,  P.  et  a l .  ( 2019) .  Enhanc ing access ib i l i ty  in  cu l tura l  her i tage 

env ironments :  cons iderat ions for  soc ia l  comput ing .  Universal  Access in the  

Informat ion Soc ie ty .Onl ine.  
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De belangri jkste bevindingen uit  de onderzoeken die wij hebben 

bestudeerd zi jn:  

a. Het vergroten van toegankeli jkheid is maatwerk 28;   

b. Het vergroten van toegankeli jkheid is meer dan het 

implementeren en naleven van regelgeving29;  

c.  Het sociale aspect van toegankeli jkheid is groot . Hierbi j  gaat 

het om de bejegening, geli jke behandeling en inclusie van 

mensen met een beperking . Dit  vraagt betrokkenheid van de 

hele organisatie en samenwerking met de doelgroep 30;  

d. Er is sprake van een trend waarin toegankeli jkheid steeds 

vaker integraal en vanuit een universeel ontwerp wordt 

benaderd.31 Hierbi j  is voor culturele instel l ingen geli jke 

toegankeli jkheid en inclusie het uitgangspunt . In brede zin 

betekent het dat ook mensen met een beperking zelfstandig, 

zonder hulp van anderen, kunnen leven ; 

e. Er zi jn verschil lende onderzoeken die zich specif iek r icht en op 

doorontwikkeling en toepassing van informatie- en 

communicatietechnieken om toegankeli jkheid van culturele 

instel l ingen voor mensen met verschil lende typen beperkingen 

te vergroten.32    

In aantal len en omvang van onderzoeken naar het vergroten van 

de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen loopt Nederland 

achter op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkri jk. Dit  is 

 

28 Carr izosa,  G.  et  a l .  (2019) .  Cul tura l  D ifferences in  ARCHES:  A European 

Par t ic ipatory  Research Project -Work ing w i th Mixed Access Pre ferences in 

Different  Cul tura l  Her i tage S i tes .  The In ternat iona l  Journa l  o f  the  Inc lus ive 

Museum, 12(3)  pp.  33–50 . ;  persoon l i jke  communica t ie  
29 Ib id  voetnoot  15;  Braden,  C.  (2016) .  
30 Onder andere: Feens tra,  N.  (2019) ;  in  hoofdstuk 3  wordt  d i t  in  de 

verschi l lende paragra fen bevest igd in de aanbeve l ingen.  
31 Muscara,  M.  & C.  San i  (2019) .  Access ib i l i ty  to cu l tura l  her i tage .  Educat ion  

Sc iences & Soc ie ty ,  2019(1) ,  pp.  244-280.   
32 O.a.  Argyropoulos,  V.  et  a l .  ( 2017) .   Current  and fu ture t rends in museums 

regard ing  v is i tors  wi th d isab i l i t ies :  the  case o f  v is i tors  w i th v isual   

impa irments .  9th ICEVI European Conference:  Empowered by Dia logue,  pp .  

32-33 . ;  Mar t ins ,  C.  (2012) .   
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waarschijn l i jk mede het gevolg van latere implementatie van wet - 

en regelgeving. Zowel de internationale als Nederlandse 

onderzoeken zi jn voornameli jk  gericht  op musea en erfgoed. 

Zowel internationaal als nationaal hebben we niet veel 

wetenschappeli jke onderzoeken gevonden naar het vergroten van 

toegankeli jkheid.   

In Europa zi jn verschil lende projecten die zich richten op inclusie 

en toegankeli jkheid van cultuur. Muscara en Sani geven een 

uitgebreid overzicht van projecten waarin aandacht is voor het 

toegankeli jk maken van cultureel erfgoed voor mensen met een 

beperking.  De belangri jkste 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 

toegankeli jkheid .33   

3.2.3 Belemmeringen en behoeften van mensen met een beperking voor 

het bezoeken van een culturele instel l ing of voor de beoefening 

van kunst.  

In de inventarisat ie kwam weinig wetenschappeli jk of grootschalig 

onderzoek naar boven dat specif iek gericht  is op de 

belemmeringen die mensen met een beperking ervaren bi j  het 

bezoek aan een culturele instel l ing. Dit  geldt voor Nederland, 

maar ook internationaal. Toch is hier vri j  veel over bekend dankzij  

casestudies en voorbeelden uit  de prakt i jk. In hoofdstuk 3 hebben 

wij deze inhoudeli jke bevindingen verder uitgewerkt.   

 

33 Muscara,  M.  & C.  San i  (2019) .  
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3.3 Belangrijkste bevindingen toegankelijkheid.   

De belangri jkste bevindingen over onderzoeken naar de 

toegankeli jkheid van culturele instel l ingen in Nederland en 

internationaal, zi jn:  

a. Veel onderzoeken en kennis zi jn gebaseerd op de prakti jk ,   

ervaring, voorbeelden en casestudies. Bovendien is dit  op 

veel verschil lende plekken en wijzen gepubliceerd . Dit  maakt 

de beschikbare kennis gefragmenteerd. Dit  geldt nationaal en 

internationaal ;   

b. Er is veel kennis op basis van de prakt i jk, veel meer dan wij in 

deze eerste inventarisat ie gevonden en meegenome n hebben. 

Dit  komt doordat er sprake is van een veelheid aan factoren  

wanneer je spreekt over toegankeli jkheid  en een grote 

diversiteit  wanneer je spreekt over beperkingen en type 

instel l ingen;  

c. Veel kennis en onderzoekservaring zit  in de prakt i jk  en niet in 

gepubliceerd onderzoek. Het zit  bi j  mensen en instel l ingen; 

d. Het vergroten van toegankeli jkheid is meer dan het 

implementeren en naleven van regelgeving.  Het sociale 

aspect van toegankeli jkheid is groot. Hierbi j  gaat het om de 

bejegening, geli jke behandeling en inclusie van mensen met 

een beperking. Dit  vraagt betrokkenheid van de hele 

organisatie en samenwerking met de doelgroep ;34  

e. Er is een sprake van een trend waarin toegankeli jkheid steeds 

vaker integraal en vanuit een universeel ontwerp wordt 

benaderd. Dit  bl i jkt  onder andere uit  onderzoek35 en 

beschikbare handreikingen waarin vaak aandacht is voor  

toegankeli jkheid ongeacht de mogeli jkheden van de bezoeker.   

  

 

34 Onder  andere :  Feenst ra,  N .  (2019) ;  in  hoofdstuk 3  wordt  d i t  in  de 

verschi l lende paragra fen bevest igd in de aanbeve l ingen.  
35 Braden,  C.  (2016) .  
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4 De belemmeringen voor 

mensen met een beperking om 

een culturele instelling te 

bezoeken. 

In dit  hoofdstuk geven we antwoord op onderzoeksvraag 2: Wat 

zi jn belemmeringen voor mensen met een beperking bi j  de 

toegang tot culturele instel l ingen en wat zi jn behoeften en 

suggesties om de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen te 

verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden is het hoofdstuk 

opgedeeld in vi j f  delen die de fasen van een bezoekers- en 

beoefenaarsreis  aan een culturele instel l ing  weerspiegelen. 

Hierna spreken we van bezoek, om het eenvoudig te houden. Het 

kan ook gaan om cultuur beoefenen. Deze reis bestaat uit  de 

onderdelen: oriëntat ie, binnenkomst, het bezoek, na het bezoek 

en thuis.  Voor elk deel van de reis zi jn eerst de belemmeringen 

beschreven. Vervolgens gaan we in op de behoeften en 

suggesties om toegankeli jkheid van die fase van het bezoek te 

vergroten. Dit  hoofdstuk sluiten we af met een samenvatt ing.   

4.1 Oriëntatie: belemmeringen voor mensen met een beperking 

wanneer zij  zich voorbereiden op een bezoek aan een 

culturele instelling. 

4.1.1 Belangri jkste bevindingen uit  de l i teratuur over belemmeringen in 

de oriëntat iefase van een bezoek .  

Mensen met een beperking worden in de oriëntat iefase van een 

bezoek aan een culturele instel l ing vaak belemmerd door het 

gebrek aan toegankeli jke informatie. Zo zi jn veel websites niet 
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goed toegankeli jk voor mensen met een visuele beperking . Veel 

website zi jn ook voor andere mensen die zoeken naar informatie 

over toegankeli jkheid niet gebruiksvriendeli jk ingericht. Informatie 

over toegankeli jkheid en aanwezige voorzieningen is niet alt i jd 

goed vindbaar, incompleet , onduideli jk  of deze ontbreekt .36 

Mensen hebben niet al leen behoefte aan specif ieke informatie, die 

uitgebreider is dan ‘rolstoeltoegankeli jk’ ,  maar ook aan informatie 

over de bereikbaarheid van de locatie. Wanneer mensen 

telefonisch contact opnemen met een culturele instel l ing hebben 

zi j  ook vaak te maken met belemmeringen. Keuzemenu’s zi jn niet 

goed verstaanbaar of medewerkers zi jn niet begripvol of goed op 

de hoogte van de desbetreffende beperking .37  

Uit  onderzoek in het Verenigd Koninkri jk b l i jkt  ook dat het boeken 

van t ickets voor evenementen ingewikkeld is en een belemmering 

vormt voor mensen met een beperking. Enerzi jds omdat het 

proces niet prakt isch toegankeli jk is vormgegeven. Anderzi jds 

omdat bi j  het boeken van een t icket met speciale toegang vaak 

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

onder het t icket valt .38 

Over cultuurbeoefening hebben we voor de oriëntat iefase niet veel 

gevonden. Wel bl i jkt  dat ook hier het gebrek aan informatie 

mensen met een beperking vaak belemmert tot deelname. Uit de 

veldverkenning naar cultuurpart ic ipatie  van chronisch zieke 

kinderen en jongeren bl i jkt  dat hun deelname wordt belemmerd 

door gebrek aan informatie voor ouders over de mogeli jkheden 

 

36 Vink ,  K.  (2018) .  Het belev ingsrappor t .  Welkom Toeganke l i jkhe id & 

Evenementen. ;  Maat ,  V.  ( 2010) .  De essent ie van on l ine  

toeganke l i jkhe ids in format ie . ;   Argyropou los,  V.  & Kanar i ,  C.  (2015) .  Re-

imag in ing  the museum through “ touch” :  Ref lec t ions  of  ind iv idua ls  wi th v isual  

disab i l i ty  on the ir  exper ience o f  museum-v is i t ing in  Greece.  ALTER,  

European Journa l  o f  Disab i l i ty  Research,  2015(9) ,  pp 130 -143.    

37 Feenstra,  N.  (2010) .  

38 Adams, J .  (2018) .  
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van culturele centra .  Hier wordt op bi jvoorbeeld websites vaak niet 

op ingegaan.39 

4.1.2 Behoeften en suggesties voor het vergroten van de 

toegankeli jkheid in de oriëntat iefase van een bezoek.  

Mensen met een beperking hebben in de oriëntat iefase van een 

bezoek aan een culturele instel l ing of evenement  of voor 

deelname in de beoefening van kunst behoefte aan duideli jke, 

complete en toegankeli jke informatie.  Goed ingerichte websites 

zi jn van groot belang, maar er is ook behoefte aan getrainde, 

vriendeli jke communicatie - en boekingsmedewerkers . Voor een 

bezoek aan een instel l ing, evenement of de beoefening van kunst 

bi j  een cultureel centrum, wil len mensen weten of de locatie voor 

hen bereikbaar is, welke voorzieningen er zi jn  en wat mogeli jk 

is.40  

Vanuit de behoefte aan goede communicatie, komt uit  

verschil lende onderzoeken dan ook de  volgende aanbeveling naar 

voren voor culturele instel l ingen. P laats informatie over 

bereikbaarheid, toegankeli jkheid en boeking van t ickets  op een 

goed vindbare, specif ieke plaats op een toegankeli jke website. 

Communiceer in deze informatie heel concreet wat  de 

daadwerkeli jke toegankeli jkheid is voor mensen met een bepaalde 

beperking en benoem de aanwezige voorzieningen. Zorg ook dat 

medewerkers hier vol ledig van op de hoogte zi jn zodat zi j  hier in 

persoonli jk contact ook volledig en correct over kunnen 

communiceren.41  

 

39 LKCA (2019) .  Ve ldverkenn ing Cu l tuurpar t ic ipat ie Chronisch z ieke k inderen 

en jongeren.  

40 V ink,  K.  (2018) .  ;  Adams,  J .  (2018) . ;  Maat ,  V.  ( 2010) .  

41 Ib id  voetnoot  25 .   
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4.2 Binnenkomst: belemmeringen voor mensen met een beperking 

wanneer zij  bij  een culturele instell ing aankomen. 

4.2.1 Belangri jkste bevindingen uit  de l i teratuur over belemmeringen bi j  

aankomst van een culturele instel l ing .  

De toegankeli jkheid van culturele instel l ingen bi j  aankomst en 

binnenkomst is in grote mate gerelateerd aan de fysieke 

omgeving. Hierbi j  valt  te denken aan de parkeerplaats, de route 

van het openbaar vervoer  of van de parkeerplaats naar de ingang 

en de ingang zelf .  Daarnaast zit  er een sociaal aspect  in de 

binnenkomst en de ontvangst , die door de vormgeving en 

bejegening een belemmering kan zi jn .  

Voor mensen met een fysieke beperking  kan de aankomst en 

binnenkomst vol belemmeringen zit ten omdat de locatie fysiek niet 

goed toegankeli jk is .  Enkele voorbeelden hiervan zi jn: het 

ontbreken van een invalidenparkeerplaats, te weinig ruimte om uit  

de auto te stappen, een grote afstand van de parkeerplaats naar 

de ingang, drempels en smalle paden op de weg naar de ingang, 

te stei le hell ingen en moeil i jk te openen deuren.  

Mensen met een visuele beperking ervaren ook verschil lende 

belemmeringen bi j  de aankomst en binnenkomst van een culturele 

instel l ing. Zo kan het vinden van de ingang moeil i jk zi jn door de 

architectuur en vormgeving . Hierbi j  spelen vooral uniform 

kleurgebruik, het gebruik van glas en het gebrek aan contrast een 

grote rol.42  

Bi j  binnenkomst is de ontvangst  een volgend punt dat een drempel 

kan zi jn. Het voorzien in toegang, is meer dan het voor mensen 

met een beperking mogeli jk maken om je instel l ing of evenement 

 

42 Co l lege voor  de  Rechten  van de Mens (2019) .  
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te bezoeken. Wanneer de voorzieningen hiervoor een 

bi jkomstigheid zi jn  en niet inclusief zi jn vormgegeven, dan doet dit  

af aan de beleving. Denk hierbi j  aan  binnenkomst via een 

zi j ingang bi j  een fest ival of een museum. Dit geldt ook voor de 

sociale ontvangst en de benadering van mensen met een 

beperking door medewerkers. Wanneer hier onbegrip en onkunde 

uit  bl i jkt ,  doet dit  ook af aan de beleving van de bezoe ker met een 

beperking en kan dit  een belemmering zi jn voor een volgend 

bezoek.  

4.2.2 Behoeften en suggesties voor het vergroten van de 

toegankeli jkheid bi j  binnenkomst van een culturele instel l ing .  

Over behoeften met betrekking tot belemmeringen in de fysieke 

toegankeli jkheid van instel l ingen , specif iek bi j  aankomst, wordt in 

de onderzoeken die wij hebben gevonden niet diep ingegaan. In 

de handreikingen en richt l i jnen  die in hoofdstuk 2 zi jn besproken, 

worden wel handvatten gegeven voor  het wegnemen van deze 

belemmeringen.  

De behoefte en aanbeveling is om voorzieningen, specif iek bi j  

binnenkomst sociaal toegankeli jk te maken. Dit  moet normaal zi jn 

en de aandacht hebben van culturele instel l ingen. Zorg ervoor dat 

dit  geen bi jkomstigheid is. Dat geldt ook voor de ontvangst. Zorg 

dat de ontvangst van mensen met een beperking onderdeel is van 

de normale werkprakti jk  en geen uitzondering waar slechts een 

beperkt aantal medewerkers goed mee om weet te gaan . 
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4.3 Het bezoek: belemmeringen voor mensen met een beperking 

ti jdens het bezoek aan een culturele instelling. 

4.3.1 Belangri jkste bevindingen uit  de l i teratuur over belemmeringen 

t i jdens het bezoek.  

Over belemmeringen t i jdens het  bezoek aan een culturele 

instel l ing hebben wij  de meeste informatie gevonden specif iek 

voor een type beperking of een type instel l ing.  Er is echter ook 

een aantal algemene bevindingen dat gerelateerd is aan de 

inricht ing van een culturele instel l ing of evenement.  Te denken 

valt  aan moeil i jk vindbare toi letten, obstakels in gangpaden, 

gebrek aan goede verl icht ing, ongeli jke wanden en vloeren  en te 

korte trapleuningen. 43     

Ti jdens een bezoek aan een museum hebben mensen met een 

visuele beperking vaak te maken met beperkte toegankeli jkheid 

omdat objecten niet mogen worden aangeraakt . Wanneer het 

museumaanbod niet op alternatieve  wijze tastbaar is gemaakt  en 

de informatieverstrekking via geluid beperkt is, belemmert  dit  het 

bezoek. Het sociale aspect van het bezoek kan ook een drempel 

zi jn wanneer medewerkers niet op de hoogte zi jn of niet zi jn 

getraind voor het begeleiden en helpen van mensen met een 

visuele beperking.44 Mensen met een audit ieve beperking  hebben 

in musea vaak te maken met de ontoegankeli jkheid van 

geluidsfragmenten via headsets en audiotours door het ontbreken 

van transcripten en ontoegankeli jkheid van video door  het 

ontbreken van ondert i tel ing.  Ook kunnen tekstuele toelicht ingen 

ontoegankeli jk zi jn door woordkeuze en onvoldoende toelicht ing 

van concepten. Dit kan gelden voor mensen met een 

verstandeli jke beperking, maar ook voor mensen met een 

 

43 Co l lege voor  de  Rechten  van de Mens (2019) . ; Argyropou los,  V.  & Kanar i ,  

C.  (2015) .  
44 Argyropou los ,  V.  et  a l .  (2015) .  
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audit ieve beperking voor wie gesproken taal niet hun eerste taal 

is.  Gidsen en aankondigingen via omroepinstal lat ies zi jn vaak niet 

of onvoldoende verstaanbaar.45    

Bi j  een bezoek aan bioscopen en theaters  wordt de 

toegankeli jkheid van het aanbod voor mensen met een audit ieve 

beperking vaak beperkt door het gebrek aan of slecht werkende 

voorzieningen voor doven en slechthorenden (zoals ondert i tel ing 

en ringleiding46).  Voor mensen met een visuele beperking is er 

een app voor in de bioscoop, de Earcatch app. Deze app maakt 

f i lm toegankeli jk voor mensen met een visuele beperking.  De 

inventarisat ie heeft weinig opgeleverd over voorzieningen voor 

mensen met een visuele beperking in het theater. Voor mensen 

die vanwege hun beperking gebruikmaken van voorzieningen, 

zoals een begeleider, rolstoelplaats of gebarentolk, geldt 

bovendien dat de plaatsing  een sociale drempel oplevert  in 

bioscopen en theaters, maar ook bi j  optredens en fest ivals . 

Mensen met een beperking kri jgen vaak , vanuit prakt ische 

overwegingen,  een plaats aan de zi jkant met minder goed zicht. 

Dit  heeft een negatief effect op de beleving en het gevoel van 

inclusie en geli jkheid. 47  

Een interessante bevinding over belemmeringen, betreft de 

toegankeli jkheid van f i lmfestivals voor bl inden en l ive muziek voor 

doven.48 Voorzieningen zi jn in deze situaties bi jna nooit  aanwezig  

omdat de mensen met respectieveli jk  een visuele en audit ieve 

 

45 Feenstra ,  N.  (2019) ;   Persoonl i jke communicat ie ervar ingsdeskundige .  
46 Een r ingle id ing zorgt  ervoor  dat  s lechthorenden met  hun hoor toeste l  het  

ge lu id  van de sprekers  of  muz iek  in een theater ,  schouwburg of  concer tzaal  

kunnen horen zonder  dat  z i j  las t  hebbe n van s torende omgev ingsge lu iden.  

47 Co l lege voor  de  Rechten  van de Mens (2019) . ;  Persoonl i jke  communicat ie  

ervar ingsdeskundige.  
48 Pedersen,  I .  & Aspev ig,  K.  ( 2014) .  Swept  to  the s idel ines and forgot ten.  

Canadian Journa l  of  D isabi l i ty  Stud ies .  
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beperking buiten beschouwing zi jn gelaten , terwij l  er vanuit de  

groepen mensen met deze beperking wel interesse voor is .  

4.3.2 Behoeften en suggesties voor het vergroten van de 

toegankeli jkheid t i jdens het bezoek.  

Voor een bezoek aan een museum hebben mensen met een 

visuele beperking behoefte aan tastbare informatie en tastbaar 

aanbod, goed leesbare tekstuele informatie en goed bedienbare 

audiotours en goede gesproken beschri jv ingen (audiodescript ie).  

Denk hierbi j  aan replica’s en modellen .  Mensen met een audit ieve 

beperking hebben zowel bi j  het bezoek aan musea als aan 

bioscopen en theaters, de behoefte aan goede akoestische 

voorzieningen (zoals r ingle iding), ondert i tel ing van f i lms en het 

gebruik van visuele hulpmiddelen zoals tablets. Ook hebben 

mensen met een audit ieve beperking de behoefte dat relevante 

audio toegankeli jk waargenomen kan worden, bi jvoorbeeld door 

een tekstuele beschri jv ing. Vaak gaat dit  ook om audio die niet 

zichtbaar is in de f i lm.  Voorbeelden zijn: [GELUID VAN 

VOETSTAPPEN] of [GELUID VAN ONWEER] [PIEPEND RAAM]  

[FLUITENDE VOGELS].  

Voor mensen met een audit ieve beperking kunnen ook videotours 

met gebarentaal worden opgezet . Voor bi jeenkomsten en lezingen 

is het aanbevolen een gebaren- of schri j f tolk in te zetten .  

Een algemene aanbeveling voor het wegnemen van 

belemmeringen voor mensen met een beperking t i jdens het 

bezoek aan een culturele instel l ing is  training en bewustwording 

bi j  medewerkers. Het is voor bezoekers van groot belang dat 

medewerkers op de hoogte zi jn van voorzieningen en op gepaste 

manier omgaan met mensen met een beperking. Zo is het voor 
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mensen met een audit ieve beperking van belang dat gidsen en 

medewerkers hen aankijken wanneer zi j  praten. 49  

4.3.3 De toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor art iesten.  

Over de toegankelijkheid van culturele instel l ingen voor art iesten 

hebben wij in de inventarisat ie van l i teratuur niet veel gevonden. 

Het is wel een onderwerp dat speelt.  Dit  bl i jkt  uit  het recent 

opgerichte ‘Arts & Disabil i ty  Cluster ’  binnen het 

samenwerkingsproject ‘Europe Beyond Access’ van de Europese 

Unie. In dit  Arts & Disabil i ty Cluster wordt voorgesteld om budget 

beschikbaar te stel len om belemmeringen voor geli jke part icipatie 

als art iest weg te nemen.50 Dat dit  nu niet alt i jd het geval is bl i jkt  

uit  de agenda die het cluster heeft opgesteld .  

Het art ikel  ‘Making Stages Accessible’  laat zien dat geli jke 

toegang voor art iesten met een beperking  niet vanzelfsprekend is. 

In het art ikel  wordt het voorbeeld van een toegankeli jk podium 

uitgewerkt.  In dat voorbeeld is het podium toegankeli jk, maar het 

theater zelf  zit  vol hindernissen: de repetit ieruimte is verzonken 

en de hal heeft een afstap die genomen moet worden om bij  de l i f t  

te kunnen komen. Alles moet daarom toegankeli jk gemaakt 

worden met hell ingen. Die hell ingen vormen juist ook een 

uitdaging voor mensen met een beperking. De conclusie en 

aanbeveling die hieruit  volgt is dan ook dat wanneer je een ruimte 

toegankeli jk maakt, het hele gebouw toegankeli jk moet worden. 

Om daar te komen dienen culturele instel l ingen samen te werken 

 

49 V ink,  K.  (2019) ;  Argyropou los,  V.  & Kanar i ,  C (2015) ;  persoonl i jke  

communicat ie .   

50 Panag io tara ,  B.  et  a l .  (2019) .  D isabled ar t is ts  in  the  mainstream:  a new 

cul tura l  agenda for  Europe.   
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met art iesten met een beperking en te ki jken hoe de ruimtes voor 

hen toegankeli jk gemaakt kunnen worden .51  

4.4 Na het bezoek: belemmeringen voor mensen met een 

beperking aan het einde van een bezoek aan een culturele 

instelling. 

4.4.1 Belangri jkste bevindingen uit  de l i teratuur over belemmeringen bi j  

afsluit ing van een bezoek en thuiskomst.  

Over belemmeringen voor mensen met een beperking bi j  de 

afsluit ing van het bezoek aan een culturele instel l ing en na 

thuiskomst, hebben wij weinig  specif ieke informatie gevonden. 

Toch is dit  een belangri jk onderdeel van het bezoek aan een 

culturele instel l ing. Tussen de regels door lezen wij in de 

beschikbare l i teratuur ook wel mogeli jke belemmeringen. Dan gaat 

het bi jvoorbeeld over het bezoek aan een museumwinkel  of de 

mogeli jkheid om thuis te komen na af loop van toegankeli jk  

georganiseerde programma’s. Ook is het de vraag of mensen na 

een bezoek hun ervaring goed kunnen delen of feedback kunnen 

geven.  

4.4.2 Behoeften en suggesties voor het wegnemen van belemmeringen 

bi j  afsluit ing van een bezoek en thuiskomst .  

Wij hebben geen informatie gevonden over  behoeften en 

suggesties voor het wegnemen van belemmeringen bi j  afsluit ing 

van een bezoek en thuiskomst.  

 

51 Watson,  D.  (2016) .  Making s tages access ib le .  CDNTimes,  8(2) .  Onl ine v ia :  

ht tps : / /sp iderwebshow.ca/mak ing -s tages-access ib le /  
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4.5 Het vergroten van toegankelijkheid op organisatieniveau van 

culturele instellingen. 

Wanneer het gaat om toegankeli jkheid van een culturele instel l ing 

voor bezoek of beoefening, hebben niet al leen mensen met 

beperkingen te maken met belemmeringen. Ook culturele 

instel l ingen hebben met uitdagingen te maken als het gaat om 

toegankeli jkheid. In deze paragraaf gaan we in op deze 

uitdagingen en de aanbevelingen en suggesties om de 

toegankeli jkheid te vergroten.  

4.5.1 Belangri jkste bevindingen uit  de l i teratuur over belemmeringen 

ervaren door culturele instel l ingen.  

In de opdracht en het verlangen om inclusief en toegankeli jk te 

zi jn, ervaren instel l ingen op beleidsniveau en in de uitvoering en 

vormgeving ook belemmeringen. Deze zi jn in de eerste instantie 

samen te vatten in kosten en kennis. In grote l i jnen zi jn er vier 

punten die culturele instel l ingen kunnen belemmeren in het 

vergroten van hun toegankeli jkheid . Deze vatten we hier kort 

samen: 

1. De kosten van aanpassingen en van voorzieningen. Zo kunnen 

fysieke aanpassingen aan een locatie of de inzet van 

technische hulpmiddelen hoge kosten met zich meebrengen, 

bi jvoorbeeld bi j  monumenten .52 Omdat veel culturele 

instel l ingen in Nederland te maken hebben met beperkte 

budgetten, vermoeden wij dat dit  punt ook bi j  andere type 

culturele instel l ingen speelt .    

2. Het gebrek aan kennis van wet - en regelgeving en van 

effect ieve implementatie. Deze kennis van wet- en 

 

52 Georgieva,  D.  (2016) .  Reth ingk ing  access ib i l i ty  to  cu l tura l  her i tage:  

sens ing  archaeo logy.  Modern Conservat ion,  2016(4) ,  pp .  91 -105;  Muscara,  

M.  & San i ,  C.  (2019) .   
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regelgeving en van wat nodig is voor een goede vertal ing naar 

de prakt i jk  ontbreekt vaak.53   

3. Ervaren spanning tussen de invull ing van de functie van de 

instel l ing en de opdracht om toegankeli jk te zi jn. Culturele 

instel l ingen kunnen een zekere wri jving ervaren tussen hun 

opdracht om te tonen, bewaren en presenteren en de opdracht 

en doelstel l ing om dit  voor iedereen op een geli jke en 

toegankeli jke wijze te doen. Dit  bl i jkt  soms heel letterl i jk  bi j  

herinneringsplaatsen en archeologie , omdat van deze plekken 

vaak wordt aangenomen dat ze  niet zomaar kunnen worden 

aangepast. 

4. Tegenstri jdigheid in behoeften van mensen met een 

beperking. Denk bi jvoorbeeld aan goed l icht en duideli jk 

geluid. Voor sommige mensen is gedempt l icht wenseli jk,  

terwij l  anderen beter geholpen zi jn met helder l icht.     

 

Belemmeringen van culturele instel l ingen om hun toegankeli jkheid 

te vergroten verschil len per instel l ingen. Dit  geldt ook voor de 

mogeli jkheden.  De suggesties en aanbevelingen die we in de 

volgende twee paragrafen bespreken richten zich dan ook op het  

creëren van de juiste omgeving om op kleine of grote schaal act ie  

te kunnen ondernemen.  

4.5.2 Toegankeli jkheid bevorderen door kennis en betrokkenheid op 

organisatieniveau te vergroten .  

Om een toegankelijke instel l ing te worden is act ieve 

betrokkenheid van al le medewerkers nodig. Dit  zorgt voor 

draagkracht en daadkracht in de uitvoering .54 Er zi jn verschil lende 

 

53 V ink,  K.  (2019) .  

54 Feenstra,  N.  (2019) ;  Braden,  C.  (2016) .  
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mogeli jkheden om hier invull ing aan te geven. Hier volgt een 

opsomming van suggesties en aanbevelingen55:  

1. Ken het VN-verdrag, de Nederlandse regelgeving en de 

correcte invull ing van toegankeli jkheidsvoorzieningen .  

2. Train medewerkers op al le niveaus in de organisatie , van 

baliemedewerkers en beveil igers tot administrat ie en direct ie . 

3. Werk samen met belangenverenigingen, maatschappeli jke 

organisaties en ervaringsdeskundigen. 

4. Maak beleid inclusief.  Neem toegankeli jke programma’s als 

integraal onderdeel op in beleid en beperk het niet tot 

eenmalige evenementen. 

5. Maak toegankeli jke voorzieningen een integraal onderdeel van 

de prakt i jk en niet als bi jkomstigheid . 

6. Ga bi j  verbouwingen en de opzet van tentoonstel l ingen en  

evenementen uit  van een universeel  ontwerp. Dit  houdt in dat 

locaties functioneel zi jn , met goede toegang en dat bi j  al le 

onderdelen is nagedacht over al le aspecten van 

toegankeli jkheid voor een zo breed mogeli jk publiek  in termen 

van mogeli jkheden en beperkingen. Betrek hierin ook 

ervaringsdeskundigen.  

4.5.3 Toegankeli jkheid bevorderen door kennis van de doelgroep en 

nauwe samenwerking.  

Het tweede kernpunt om toegankeli jkheid vanuit  organisatieniveau 

te vergroten is zorgen dat je de doelgroep kent en een goede 

samenwerking met hen opbouwt .56 Dit  kan op verschil lende 

manieren worden vormgegeven. Hieronder volgt een korte 

opsomming van mogeli jkheden 57:  

 

55 V ink,  K.  (2018) ;   Argyropou los,  V.  & Kanar i ,  C.  (2015) ;   Sanchez -Guerrero,  

A.  R.  (2018) .  Col laborat ive ar t is t ic  pract ices  for  cul tura l  access ib i l i ty . ;  Starr ,  

R.E (2016) .   
56 Feenstra,  N.  (2019) .  
57 Argyropou los,  V.  et  a l .  (20 15) ;   Sanchez-Guerrero,  A.  R.  (2016) ;  Star r ,  R .  

E.  (2016) .   
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1. Analyseer de bezoekerservaring van mensen met een 

beperking om kennis over de toegankeli jkheid van je instel l ing 

te vergroten en te ontdekken waardoor de ervaring van 

mensen met een beperking wordt beïnvloed. 

2. Onderzoek de behoeften, interesses en verwachti ngen van 

mensen met een beperking .  

3. Creëer een loyaal publiek onder mensen met een beperking 

en ga relat ies aan met belangenverenigingen en 

maatschappeli jke organisaties, zodat de doelgroep regelmatig 

aanwezig is .  

4. Promoot speciale projecten gebaseerd op samenwerking , 

zodat nieuwe manieren van werken  kunnen ontstaan op basis 

van dialoog, oefening en cocreatie.  

Om belemmeringen voor de beoefening van kunst weg te nemen is 

de aanbeveling om meer  bewustwording te creëren over de 

doelgroep bi j  culturele aanbieders en contact te leggen tussen de 

culturele aanbieders en de doelgroep. Deze aanbeveling is 

specif iek gedaan voor kinderen en jongeren met een chronische 

aandoening, maar kan breder getrokken worden.58 Daarnaast  kan 

inclusie en toegankeli jkheid in de beoefening van kunst  worden 

bevorderd door spec i f ieke programma’s gericht op mensen met 

een beperking open te stel len voor  een divers en breed publiek.59 

4.6 Belangrijkste bevindingen over belemmeringen en behoeften . 

Toegankeli jkheid omvat de reis van een bezoeker of beoefenaar 

van de oriëntat ie op het bezoek vanuit huis tot en met de 

herinnering aan het bezoek na thuiskomst. Het voldoen aan 

regelgeving volstaat niet om toegankeli jk te zi jn . Mogeli jke 

belemmeringen bevinden zich  over de hele breedte  van de 

bezoekersreis, van begin tot eind en van sociale tot fysieke tot 

 

58 LKCA (2019) .  
59 Sanchez-Guerrero ,  A.  R.  (2016) .  
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inhoudeli jke toegankeli jkheid . Tegen welke belemmeringen 

bezoekers met een beperking aanlopen is afhankeli jk van het type 

beperking, het type instel l ing  en de locatie.  

Culturele instel l ingen die inzetten op het vergroten van hun 

toegankeli jkheid voor mensen met een beperking  doen er goed 

aan toegankeli jkheid en inclusie een uitgangspunt te maken in 

beleid en uitvoering van de organisatie . Hierbi j  hoort ook het 

aangaan van goede samenwerkingen met ( lokale) 

belangenverenigingen, maatschappeli jke organisaties en 

ervaringsdeskundigen. De aanbeveling die  in de l i teratuur het 

meest naar voren komt is dat  het nemen van beslissingen over 

toegankeli jkheid het best  in samenwerking met bezoekers met een 

beperking kan worden gedaan. Dit  is ook conform het VN-verdrag 

handicap, waarmee landen onderschri jven  dat ‘personen met een 

handicap in de gelegenheid moeten worden gesteld actief 

betrokken te zi jn bi j  de besluitvormingsprocessen over beleid en 

programma’s, met inbegrip van degenen die hen direct 

betreffen ’60.  

In de handreikingen is er vooral veel aandacht voor fysieke 

beperkingen. In de l i teratuur die wi j hebben doorgenomen  is de 

meeste aandacht voor mensen met een visuele of audit ieve 

beperking. Over belemmeringen die  mensen met een psychische 

of verstandeli jke beperking ervaren, hebben wij minder informatie 

kunnen vinden. De meeste informatie  die in dit  hoofdstuk is 

beschreven komt uit  onderzoek naar de toegankeli jkheid van 

musea en herinneringsplaatsen. Over theaters, bioscopen  en 

fest ivals hebben wij aanzienli jk  minder gevonden. Ook informatie 

over ervaren belemmeringen voor het bezoek aan culturele centra 

of l idmaatschap van verenigingen is beperkt.  Dit  hoofdstuk vormt 

 

60 Veren igde Nat ies  (2006) .  Verdrag inzake de rechten van personen met  een 

hand icap .  New York .  
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dan ook geen compleet overzicht van de belemmeringen die 

mensen met een beperking ervaren als bezoeker of beoefenaar 

van cultuur.  

In bi j lage B staat een tabel  waarin aangegeven is in welke 

documenten informatie te vinden is over een bepaald type 

beperking, toegankeli jkheid of type instel l ing.   
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5 Voorbeelden van wat wel werkt. 

In dit  hoofdstuk wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 3: 

Wat zi jn de goede voorbeelden uit  de prakt i jk  op het gebied van 

toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor mensen met een 

beperking? Om deze vraag te beantwoorden is het hoofdstuk 

opgedeeld in twee delen. In het eerste deel  gaan we in op de 

aanpak van het Van Abbemuseum. Dit is paragraaf 5.1. Wij 

hebben het Van Abbemuseum gekozen als goed voorbeeld omdat 

het in de aanpak voor het vergroten van de toegankeli jkheid , 

aandacht heeft  voor de verschil lende fasen van de bezoekersreis . 

Ook is er een ontwikkeling r icht ing  een inclusieve programmering 

op basis van universeel ontwerp. Deze trend zien wij ook in de 

internationale l i teratuur.  In het tweede deel noemen wij een aantal 

andere goede voorbeelden en de kernpunten van de aanpak van 

deze instel l ingen. Dit  is paragraaf 5.2.  

5.1 Het goede voorbeeld van het Van Abbemuseum in Eindhoven. 

Het programma ‘Onbeperkt van Abbe’ van het Van Abbemuseum 

in Eindhoven is een goed voorbeeld van het vormgeven van 

toegankeli jkheid . Het museum heeft met de lancering van het 

project ‘Special Guests’ in 2014 bewust ingezet op het verbeteren 

van de toegankeli jkheid . In het huidige beleid wordt de stap gezet 

r icht ing een inclusief museum. Dit is een museum waarin de 

programmering voor iedereen toegankeli jk is en speciale 

programmering niet meer nodig is.  Sinds de lancering van het 

project ‘Special Guests’ is het museum zich continu bl i jven richten 

op doorontwikkeling en verbetering van de toegankeli jkheid.  

We hebben het Van Abbemuseum als voorbeeld gekozen om 

verschil lende redenen. Hieronder gaan we achtereenvolgens in op 
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de sterke punten voor de oriëntat iefase van een bezoek en de 

sterke punten voor het bezoek zelf .  Als afsluit ing gaan we kort in 

op de maatregelen die aan de organisatiekant van het  

Van Abbemuseum zi jn genomen om de toegankeli jkheid te 

vergroten. Het is goed om bij  het lezen in gedachten te houden 

dat we hebben gekeken naar hoe de aanpak op papier aan sluit  bi j  

onze bevindingen uit  de documentenstudie. We kunnen op basis 

hiervan geen uitspraken doen over het effect van de aanpak en of 

het daadwerkeli jk werkt.   

5.1.1 Voorzieningen die de toegankeli jkheid vergrote n voor bezoekers 

in de oriëntat iefase van het bezoek.  

Het Van Abbemuseum heeft veel informatie op de website staan 

over de toegankeli jkheid  en aanwezige voorzieningen. Over de 

toegankeli jkheid van deze informatie is ook nagedacht. Zo kan 

met tab door de website genavigeerd worden en heeft de website 

een voorleesfunctie. Ook wordt op elke pagina duideli jk 

aangegeven hoe men per mail of telefoon contact kan opnemen 

voor meer informatie. Wanneer er sprake is van extra kosten voor 

speciale programma’s wordt dit  ook aangegeven. Een begeleider 

mag grat is mee naar binnen.  

In de oriëntat iefase van een bezoek aan het Van Abbemuseum is 

aandacht voor verschil lende vormen van toegankeli jkheid. Wij zien 

aandacht voor informatieve, digitale en f inanciële 

toegankeli jkheid. Hierbi j  is nagedacht over de verschil lende 

behoeften van mensen met verschil lende typen beperkingen . Het 

is bi j  ons op dit  moment niet bekend of de inricht ing van de 

website en de inhoud is opgesteld in samenwerking met 

ervaringsdeskundigen of is getest op bruikbaarheid .    
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5.1.2 Voorzieningen die de toegankeli jkheid  van het bezoek aan het 

museum vergroten.  

Over de binnenkomst  en het ontvangst  bi j  het museum is niet veel 

informatie te vinden. Er staat op de website al leen aangegeven 

dat het museum goed toegankeli jk is met rolstoelen en dat er vier 

invalidenparkeerplaatsen zi jn. Over het bezoek van het museum 

en de toegankeli jkheid van de collect ie is wel meer geschreven. 

Zo heeft het museum de volgende maatregelen genomen:  

a. Voor mensen met een visuele beperking zi jn er interact ieve 

mult i-zintuigeli jke rondleidingen . Er zi jn kunstwerken die 

mogen worden aangeraakt  en voelreplica ’s. Ook wordt gebruik 

gemaakt van geur, smaak, muziek en li teratuur. Hiernaast is 

er voor slechthorenden ringleiding aanwezig en is het museum 

samen met de bl inde ontwerper Simon Dogger bezig de indoor 

navigatie app TIK-TIK verder te ontsluiten voor iedereen ;   

b. Voor mensen met een audit ieve beperking  zi jn er 

rondleidingen door een tentoonstel l ing in het museum in de 

Nederlandse gebarentaal .  Deze worden gegeven door dove 

rondleiders;  

c. Voor mensen met dementie en Alzheimer en hun 

mantelzorgers zi jn er interact ieve rondleidingen onder de t i tel 

‘Onvergetel i jk Van Abbe’ ;   

d. Onder de t i tel ‘Spraakmakend Van Abbe’  biedt het museum 

interact ieve rondleidingen aan mensen met afasie  als gevolg 

van hersenletsel.  Deze rondleidingen zi jn  in samenwerking 

met de doelgroep en ervaringsdeskundige ontwikkeld; 

e. In samenwerking met de st icht ing ‘onbeperkt genieten’ worden 

prikkelarme museumbezoeken georganiseerd  voor mensen 

met bi jvoorbeeld aut isme, een chronische ziekte of 

hooggevoeligheid . Hierin wordt tegemoet gekomen aan 

specif ieke wensen van de diverse groep bezoekers die hier  

behoefte aan hebben;  
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f .  Mensen die niet fysiek het museum kunnen bezoeken , kri jgen 

een visuele rondleiding via een robot met camera; 

g. Er is een app ontwikkeld voor patiënten en 

ziekenhuisbezoekers om kennis te maken met de collect ie. 

Hierin wordt door het museum samengewerkt met het 

Radboudumc. 

In de maatregelen en de voorzieningen van het Van Abbemuseum 

om de toegankel i jkheid te vergroten is n iet al leen aandacht voor 

de fysieke toegankeli jkheid. Er wordt ook nagedacht over het 

vormgeven van het museumaanbod op een manier waarop dit  voor 

zoveel mogeli jk mensen toegankeli jk is .  Op basis van de 

informatie op de website is het echter niet duideli jk in hoeverre 

mensen met een beperking zelfstandig het museum kunnen 

bezoeken en het museumaanbod kunnen ervaren . Uit  het 

beleidsplan bl i jkt  wel dat hier voor de toekomst aandacht voor is . 

Hieronder st ippen we dit  kort aan.  

5.1.3 De organisatie  van toegankeli jkheid door het Van Abbemuseum .  

Het Van Abbemuseum heeft in het beleidsplan voor de periode 

2018-2020 duideli jk het doel vastgelegd een inclusief museum te 

worden met inclusieve programmering. Om dit  te realiseren werkt 

het museum met maatschappeli jke part i jen  en 

ervaringsdeskundigen om samen vorm te geven aan de 

toegankeli jkheid van het museum. Wanneer wij deze aanpak 

leggen naast de aanbevelingen die volgen uit  het 

l i teratuuronderzoek, zien we dat er structureel wordt ingezet op 

het samenwerken met de doelgroep en dat er rekening wordt 

gehouden met het feit  dat dit  geen uniforme groep is . Het Van 

Abbemuseum laat zien dat deze insteek en de nadruk op 

samenwerking werkt.  Het maakt  het mogeli jk  om van 

toegankeli jkheid een continu proces te maken waarin stap voor 

stap wordt toegewerkt naar een inclusieve, toegankeli jke culturele 

instel l ing.      



 

 

 

 51 

5.2 Een li jst van goede voorbeelden. 

In deze paragraaf volgt een  korte l i jst  van goede voorbeelden . In 

de prakt i jk is deze l i jst  veel langer en zi jn er veel instel l ingen die 

wel iets doen om de toegankeli jkheid voor mensen m et een 

beperking te vergroten. Wij hebben er een aantal uitgekozen waar 

ook duideli jk kan worden aangegeven wat de instel l ing doet om de 

toegankeli jkheid te vergroten. We gaan in op musea, erfgoed en 

podiumkunsten. Dit  wil  niet zeggen dat er geen goede 

voorbeelden zi jn van andere type instel l ingen.  Als afslui t ing 

noemen we twee ondersteunende organisaties  die culturele 

instel l ingen helpen bi j  het vergroten van hun toegankeli jkheid.  

5.2.1 Goede voorbeelden bi j  Musea.  

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. 

Deze instel l ing heeft specif ieke programma ’s in verschil lende 

musea onder de naam ‘Museum op maat’.  Deze programma’s zi jn 

er voor bl inden en slechtzienden, doven en slechthorenden, 

mensen met een mentale of een fysieke beperking. Goede punten 

uit  de aanpak zi jn:  

a. Partnerschap met verenigingen; 

b. Voor bezoekprojecten worden pi lots gedaan met mensen uit  

de doelgroep; 

c. Training van museumpersoneel ; 

d. Aandacht voor beleving, dialoog en ontmoeting. 
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Van Gogh Museum. 

 

Dit  museum heeft een speciaal programma voor mensen met een 

visuele beperking en hun famil ie en vrienden onder de naam  

‘Van Gogh op gevoel’ .  Goede punten van de aanpak zi jn:  

a. Gebruik van modellen en voorwerpen die aangeraakt mogen 

worden; 

b. Gebruik van geur en geluid; 

c. Interact ieve rondleiding en workshop; 

d. Getraind personeel .  

 

Tropenmuseum in Amsterdam. 

 

Het Tropenmuseum heeft voorzieningen en programma’s voor 

mensen met verschil lende typen beperkingen: 

a. De aanwezigheid van parkeerplaatsen voor mindervaliden 

wordt aangegeven; 

b. Het museum is goed toegankeli jk  voor rolstoelgebruikers, er 

zi jn geen drempels en er is een l i f t ;  

c.  Op de website is aangegeven dat het museum niet 

toegankeli jk is voor scootmobielen; 

d. Begeleiders kri jgen grat is entree; 

e. Assistentiehonden en bl indengeleidehonden zi jn toegestaan. 

Dit  staat ook op de website aangegeven; 

f .  Er is een speciaal programma voor blinden en slechtzienden 

en hun famil ie en begeleiders;  

g. Er zi jn speciale programma’s voor doven en slechthorenden  in 

Nederlandse gebarentaal en In ternational Sign.  
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5.2.2 Goed voorbeeld bi j  Erfgoed.  

Tweede Kamer in Den Haag.  

Sticht ing Geluid in Zicht geeft rondleidingen door de Tweede 

Kamer voor mensen met een visuele beperking. Goede punten van 

de aanpak in deze rondleiding zi jn:  

a. Het gebruik van maquettes van het Binnenhof en de plenaire 

zaal;  

b. Het gebruik van audio;  

c. Een getrainde gids die act ief uit leg geeft;  

d. Voorwerpen mogen worden aangeraakt.  

5.2.3 Goede voorbeelden bi j  podiumkunsten.   

Landkaart inclusieve podiumkunsten.  

Het LKCA houdt een overzicht bi j  van goede voorbeelden van 

inclusieve podiumkunsten. Op een landkaart houden zi j  bi j  waar 

en hoe mensen met een beperking kunnen meedoen aan 

kunstlessen of andere culturele act ivi teiten .61  

Kiem Theater en Misiconi. 

Kiem Theater is een goed voorbeeld van toegankeli jk theater 

maken voor mensen met  een verstandeli jke beperking. De 

methodiek wordt in een boek behandeld en is niet openbaar 

toegankeli jk .62 Hetzelfde geldt voor de aanpak van Misiconi,  een 

inclusief dansgezelschap.63 Voor beide aanpakken is het op basis 

van de voor ons beschikbare informatie  last ig aan te geven wat de 

werkende factoren zi jn. Op basis van de beschikbar e informatie is 

 

61 Mar ine l l i ,  C & Herschoe,  L .  (2019) .  Landkaar t  Inc lus ieve pod iumkunsten.  

LKCA.  

62 Z ie  h t tps : / /k iemtheater .com/ .   

63 Z ie  h t tps : / /mis icon idance.n l / .   

https://kiemtheater.com/
https://misiconidance.nl/
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wel duideli jk dat de aanpakken in het veld als goede voorbeelden 

worden gezien.    

5.2.4 Ondersteunende organisaties .    

STUDIO i .  

STUDIO i is een init iat ief van het Stedeli jk Museum Amsterdam en 

het Van Abbemuseum in Eindhoven. De organisatie wil  een 

duurzame impuls geven aan de toegankeli jkheid en inclusie in het 

culturele veld. Culturele instel l ingen kunnen voor inspirat ie, 

kennis en advies voor het vergroten van toegankeli jkheid terecht 

bi j  STUDIO i.64   

Wat Telt!  

Wat Telt !  is een organisatie die zich inzet voor de verbinding 

tussen organisaties en mensen met een audit ieve beperking. De 

organisatie zet zich in voor een toegankeli jke en inclusieve 

samenleving. Samen met Foam biedt Wat Telt !  structureel in 16 

musea programma’s aan in de Nederlandse Gebarentaal.  De 

organisatie gaat uit  van het standpunt dat toegankeli jkheid tot 

stand komt van twee kanten , nameli jk uit  een samenwerking van 

de instel l ing en van de doelgroep. 65 Een ander voorbeeld van een 

culturele instel l ing die dit  goed doe t is Festival Boulevard . 

 

64 Z ie  h t tps : / /s tud io - inc lus ie.n l / .   

65 Z ie  h t tps : / /www.wat te l t .org / .   

https://studio-inclusie.nl/
https://www.wattelt.org/
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6 Samenvatting.  

In dit  hoofdstuk geven we een beschri jving van de rode draden en 

de gaten in de kennis en informatie die we zien over de 

toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor mensen met een 

beperking.  

6.1 Ontbrekende kennis, behoeften en rode draden in 

belemmeringen en goede voorbeelden uit de praktijk  voor de 

toegang van culturele instellingen voor mensen met een 

beperking.  

Op basis van de documentstudie is duideli jk geworden waar veel 

en weinig kennis over is omtrent de toegankeli jkheid van culturele 

instel l ingen voor mensen met een beperking. In paragraaf 6.1.1 

bespreken we de gebieden waar kennis ontbreekt  en welke 

behoeften er zi jn . Daarnaast zien we op basis van de bestudering 

van documenten een aantal rode draden  in de grootste 

belemmeringen en goede voorbeelden uit  de prakt i jk  die mensen 

met een beperking ervaren bi j  een bezoek of deelname aan 

cultuur. Deze rode draden bespreken we in paragraaf 6.1.2. 

6.1.1 Ontbrekende kennis  en behoeften bi j  de toegang van culturele 

instel l ingen voor mensen met een beperking . 

We geven in deze paragraaf aan welke informatie, documentatie  

en handreikingen aanwezig dan wel afwezig zi jn over de 

toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor mensen met een 

beperking. We vatten dit  samen voor de verschil lende typen 

toegankeli jkheid, culturele instel l ingen en beperkingen.  
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Toegankelijkheid. 

•  De meeste documentatie is te vinden over de prakt ische en 

organisatorische toegankeli jkheid  van culturele instel l ingen 

voor mensen met een beperking.     

•  De minste documentatie is te vinden over de mentale 

toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor mensen met 

een beperking, bi jvoorbeeld de drempel voor een nieuw 

bezoek na een negatieve ervaring .  

•  In de meeste handreikingen en richt l i jnen is aandacht voor 

de fysieke toegankeli jkheid van culturele instel l ingen voor 

mensen met een beperking.   

•  In slechts een beperkt aantal handreikingen en richt l i jnen 

wordt aandacht gegeven aan de f inanciële toegankeli jkheid 

van culturele instel l ingen voor mensen met een beperking.  

Dit  is overigens een vorm van toegankeli jkheid die ook kan 

spelen bi j  mensen zonder een beperking. In geen van de 

handreikingen die wij hebben gevonden wordt ingegaan op  

mentale toegankeli jkheid .  

Culturele instellingen. 

•  De meeste documentatie , handreikingen en voorbeelden zi jn  

te vinden over de toegankeli jkheid van musea . 

•  De minste documentatie is te vinden over  amateurkunst  en  

cultuureducatie . Voor de genoemde discipl ines  zi jn wel 

handreikingen en richt l i jnen beschikbaar.  

•  Er is weinig documentatie over de toegankeli jkheid van 

culturele instel l ingen zoals bioscopen en theaters. Er is wel 

een aantal algemene handreikingen en richt l i jnen die goed 

toepasbaar zi jn voor dit  type instel l ingen.  
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•  De minste documentatie, handreikingen en richt l i jnen zi jn te 

vinden voor culturele instel l ingen, zoals archieven en 

galerieën. 

Type beperkingen. 

•  Over het algemeen gaan de documentatie, handreikingen en 

richt l i jnen over de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen 

voor mensen met een beperking vanuit universeel oogpunt. 

In de meeste documenten is er niet specif iek de focus op 

een type beperking.  

•  De documentatie , handreikingen en richt l i jnen waar een type 

beperking centraal staat bi j  de toegankeli jkheid van culturele 

instel l ingen richten zich voornameli jk op fysieke en 

zintuigeli jke beperkingen, met in het bi jzonder een visuele 

beperking.   

•  De minste documentatie, handreikingen en richt l i jnen zi jn te 

vinden over de toegankeli jkheid van culturele instel l ingen 

voor mensen met een verstandeli jke beperking .  

Overkoepelend aan de indicatoren toegankel i jkheid, discipl ine, 

culturele instel l ing en type beperking, zien we een gebrek aan 

inzicht in de ervaring van de bezoeker en de reden waarom iets  

wel of niet als een belemmering ervaren wordt . Naast de 

bestaande richt l i jnen en handreikingen  die er zi jn om culturele 

instel l ingen te adviseren over de toegankeli jkheid van hun 

organisatie, ontbreekt het aan het actief betrekken van 

ervaringsdeskundigen bi j  het uitvoeren van deze richt l i jnen en 

handreikingen.  
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6.1.2 De rode draden in de belemmeringen b i j  de toegang van culturele 

instel l ingen voor mensen met een beperking . 

Uit  de bestudering van documenten komt een aantal  rode draden 

naar voren over de belemmeringen in de toegang van culturele 

instel l ingen voor mensen met een beperking . We bespreken per 

fase van de bezoekersreis  de punten die er voor ons uitspringen: 

Oriëntatie.  

•  Mensen met een beperking ervaren vaak belemmeringen 

t i jdens de oriëntat iefase  voor een bezoek aan een culturele 

instel l ing of een l ive evenement  zoals een concert .  De 

belemmeringen worden met name ervaren doordat informatie 

over de toegankeli jkheid , bereikbaarheid en het boeken van 

t ickets slecht vindbaar, incompleet of niet aanwezig is op 

bi jvoorbeeld de website of bi j  een boek ingsmedewerker, 

en/of omdat de website zelf  niet alt i jd  toegankeli jk is .  Er is 

behoefte aan duideli jke informatie en goede communicatie.  

Binnenkomst.  

•  De aankomst en binnenkomst bi j  een culturele instel l ing kan 

met name voor mensen met een zintuigeli jke  of fysieke 

beperking verschil lende belemmeringen opleveren. Dit  wordt 

bi jvoorbeeld veroorzaakt doordat er geen rekening gehouden 

wordt met de immobil i teit  of visuele beperking van 

bezoekers. Er is behoefte aan een goede ontvangst  voor 

mensen met een beperking de standaard en niet de 

uitzondering te laten zi jn.  Dat geldt voor zowel de fysieke 

omgeving als de ontvangst  door medewerkers.  
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Het bezoek. 

•  Voor mensen met een zintuigeli jke beperking ontbreekt het 

bi j  culturele instel l ingen en evenementen waar het draait  om 

het zintuig waarin zi j  een beperking hebben vaak aan 

voorzieningen. Denk hierbi j  aan l ive muziek en 

voorzieningen voor slechthorenden en doven en f i lm en 

voorzieningen voor slechtzienden of bl inden. Een bezoek 

wordt hierdoor in grote mate belemmert , terwi j l  uit  

verschil lende documenten bl i jkt  dat hier wel interesse voor 

is.      

•  In bioscopen en theaters geldt dat mensen met een 

audit ieve of visuele beperking vaak belemmeringen 

ervaringen. Dit  komt door het gebrek aan of slecht werkende 

voorzieningen voor doven en slechthorenden (zoals 

ondert i tel ing en ringleiding). Voor mensen met  een visuele 

beperking is er een app voor in de bioscoop, de Earcatch 

app. Deze app maakt f i lm toegankeli jk voor mensen met een 

visuele beperking. We hebben weinig gevonden over 

voorzieningen voor mensen met een visuele beperking in het 

theater.  

Na het bezoek. 

•  Over belemmeringen voor mensen met een beperking in de 

afronding van een bezoek en bi j  thuiskomst  is niet veel 

geschreven. Toch hoort dit  ook bi j  het bezoek, wanneer je 

het hebt over een reis van oriëntat ie tot thuiskomst. Dit  is 

een vraag die nog openstaat. Ervaren mensen met een 

beperking in deze fase belemmeringen? Denk aan het 

vastleggen van de herinnering, het bezoek aan de 

museumwinkel,  tastbare herinneringen  en well icht de 

behoefte om te ref lecteren en feedback te geven.    
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B. Opbrengst inventarisatie. 
Tabel 1. Opbrengst van inventarisat ie  van onderzoeken naar toegankeli jkheid.  
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Tabel 2. Opbrengst van inventarisat ie van handreikingen en richt l i jnen.  

 

In deze tabellen staat een overzicht van de opbrengst van de inventarisat ie. Er wordt niet naar  al le 

onderzoeken, handreikingen en richt l i jnen verwezen in het rapport .  Ze staan daarom niet in de l i teratuurl i jst .  
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Code Diversiteit & Inclusie Handreiking 

Agenda inclusieve podiumkunsten 2020-2024 Handreiking 

OngeZIENe Rijkdom Handreiking 

Museum Open U Handreiking 

Digitale Toolkit – Wat moet je weten  Handreiking 

Wensen' voor nieuwe gebouwen en voor de woonomgeving Richtlijn 

Cultuur zonder drempels’ Handreiking 

State of Museum Access Handreiking 

Musea en mensen met een beperking - Praktische toegankelijkheidsgidsHandreiking 

Hoe vergroot je de toegankelijkheid van je organisatie en wat kun jij doen als marketeerHandreiking 

Dorpshuis zonder Drempels Handreiking 

Creative inclusion in adult education Handreiking 

Best Practices Guide Handreiking 

Wenkenblad sanitair Richtlijn

wenkenblad balie en loket Richtlijn

Toegankelijkheid en vergunningverlening evenementen en festivals Handkreiking


