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Samenvatting 
 

In dit onderzoeksrapport staat de toegankelijkheid van festivals voor mensen met een 

motorische beperking centraal. Het onderzoek is uitgevoerd voor de opdrachtgever Art.1 

Midden Nederland, een organisatie voor discriminatiezaken en gelijke behandelingen. Naar 

aanleiding van negatieve berichtgeving over de toegankelijkheid van festivals wilde de 

organisatie weten wat er op beleidsniveau door gemeenten in de provincie Utrecht wordt 

gedaan om de toegankelijkheid van festivals te bevorderen. Het belangrijkste doel was om een 

inzicht te krijgen in het aanwezige inclusieve beleid met betrekking tot de festivals. Daarnaast 

was het van belang om in kaart te brengen welke behoeften er spelen bij de doelgroep, zodat er 

een passend advies kon worden geschreven voor gemeenten, om hun inclusieve beleid te 

versterken.  

De vraagstelling luidde als volgt: Hoe kan het inclusief gemeentelijk beleid met betrekking tot 

festivals er uitzien voor mensen met een motorische beperking ter bevordering van de 

(cultuur)participatie? Om dit te onderzoeken is er literatuuronderzoek uitgevoerd naar de 

cultuurparticipatie van mensen met een motorische beperking. Daarnaast is er onderzoek 

gedaan naar het inclusieve beleid rondom festivals bij een selectief aantal gemeenten, waarbij 

naast de deskresearch interviews zijn gehouden met professionals en gemeenteambtenaren. Als 

laatste zijn er mensen met een beperking geïnterviewd om de behoeften van de doelgroep in 

kaart te brengen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan meer bewustwording in de samenleving als 

het gaat om toegankelijkheid. Mensen met een motorische beperking worden niet altijd in staat 

gesteld om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een inclusieve benadering en 

inclusief overheidsbeleid kunnen er voor zorgen dat er gelijke kansen voor participatie worden 

gecreëerd en dat de sociale inclusie van mensen met een beperking bevorderd wordt. Bij 

festivals is het hierbij van belang dat er rekening wordt gehouden met fysieke en sociale 
aspecten van toegankelijkheid. Uit het onderzoek is gebleken dat gemeenten een rol in dit proces 

kunnen spelen door de belangrijkste voorwaarden over te brengen op de festivalorganisatoren. 

Dit kunnen zij doen door richtlijnen mee te geven en door het belang onder de aandacht te 

brengen. 

Om bij te dragen aan een inclusievere samenleving zijn er naar aanleiding van dit onderzoek 

meerdere aanbevelingen geschreven. Er is in eerste instantie gefocust op de bijdrage die 

gemeenten kunnen spelen door organisatoren te informeren en te stimuleren. Hierbij wordt 

gericht op de randvoorwaarden voor toegankelijkheid en het vergroten van bewustzijn. 

Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan om gemeenten te empoweren en om bruggen te 

slaan tussen festivalorganisatoren en mensen met een beperking. Met als doel om verandering 

te brengen in de beeldvorming en het bewustzijn.  
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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn bachelorproef ‘ALL INclusive festivals’ als afstudeeropdracht voor de studie 

Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV). In opdracht voor Art.1 Midden Nederland is dit 

rapport geschreven over de toegankelijkheid van festivals voor mensen met een motorische 

beperking. Het was voor mij de eerste keer dat ik mij bezig heb gehouden met deze doelgroep, 

wat voor een leerzame periode tijdens mijn studie heeft gezorgd. Ik vond het erg interessant om 

diep in het onderwerp te duiken en er daardoor achter te komen wat er speelt als het gaat om de 

toegankelijkheid van de samenleving. Daarnaast ben ik door dit onderzoek gaan beseffen dat dit 

onderwerp om veel meer aandacht vraagt. Het zou fijn zijn als dit onderzoek daar een beetje aan 

kan bijdragen. 

Het schrijfproces van mijn bachelorproef kende zijn ups en downs, maar ik heb er vooral met 
groeiende belangstelling aan gewerkt. Hierbij wil ik graag mijn begeleidsters Siela Ardjosemito-
Jethoe en Jaswina Bihari-Elahi bedanken. Hun feedback en kritische blik heeft mij steeds 
geholpen om mijn stuk te verbeteren tijdens het schrijfproces. Daarnaast wil ik mijn tutor Jeanne 
de Bruin bedanken voor de motiverende bijeenkomsten die wij hebben gehad. Ook bedank ik 
mijn beoordelaar Mieke Klaver voor haar enthousiasme over het onderwerp en haar hulpvolle 
tips. Voor het vertrouwen en de vrijheid die zij mij hebben gegeven wil ik mijn opdrachtgever 
Art. 1 Midden Nederland en begeleidster Marieke Frederiks bedanken. Als laatste bedank ik mijn 
goede vriendin Mance Spoorenberg voor al haar support. 
 
Verder wens ik u veel leesplezier toe. 
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CRIPPLED INSIDE 
 

Van binnen ben ik net als jij 

Ik dans en spring ik fiets ik klim ik ben behendig soepel jong 

Jij bent van buiten niet als ik 

Stijf ga je door de straten laat je rijden 

Kreupelt met een stok langs alle huizen 

je geest verschuilt zich achter zeven sluiers 

Wie is er nu verlamd 

Ik toon mijn ware aard steeds aan de wereld 

Maar jij 

Jij bent de kreupele van binnen 

Kom uit jezelf en laat je zien 

Dan worden we het eens 

Misschien. 

 

Carry-Ann Tjong-Ayong, een bewerking van de gelijknamige songtekst van John Lennon (Tjong-

Ayong, 2008) 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
Festivals en evenementen in Amsterdam blijken onvoldoende toegankelijk voor mensen met een 

lichamelijke beperking (MDRA, 2014).Dit blijkt uit een onderzoek van het Meldpunt 

Discriminatie Regio Amsterdam, oftewel het MDRA. Naar aanleiding van een aantal klachten 

over toegankelijkheid van evenementen, is een onderzoeksteam van het MDRA dit zelf in de 

praktijk gaan ondervinden. Na de toegankelijkheid van minimaal tien festivals in kaart te hebben 

gebracht, kwamen zij uiteindelijk tot de conclusie dat de toegankelijkheid over het algemeen als 

matig beoordeeld kan worden.  

Art.1 Midden Nederland, de opdrachtgever van dit onderzoek, vroeg zich naar aanleiding van de 

onderzoeksresultaten in Amsterdam af hoe het met de toegankelijkheid gesteld was in hun eigen 

werkgebied; de provincie Utrecht. Voordat dit onderzocht wordt in de praktijk wilden zij eerst 

weten wat er op beleidsniveau bij gemeenten gedaan wordt om de toegankelijkheid van festivals 

te bevorderen. Voor Art.1 MN. was het onduidelijk in hoeverre gemeenten een dergelijk beleid 

hebben en mogelijk zouden de beleidsplannen onderling sterk van elkaar verschillen. 

1.2 De opdrachtgever 
De opdrachtgevende instelling van dit onderzoek is Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN.). De 

naam van de stichting is direct afgeleid van artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die zich in 

Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’ 

(Nederlandse Grondwet, z.d.). Zoals de naam al doet vermoeden, is deze instelling een 

expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken (Art.1 Midden Nederland, 

2013). Art.1 Midden Nederland is werkzaam in de gehele provincie Utrecht en behandelt 

discriminatieklachten, geven voorlichtingen en advisering.    

De organisatie heeft als missie om zich actief in te zetten voor preventie en bestrijding van 

discriminatie en de maatschappelijke processen die daar die een rol bij spelen. Er wordt 

gestreefd naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en zichzelf kan 

zijn, ongeacht ras, geslacht, geloof, seksuele gerichtheid, of welke grond dan ook (Art.1 Midden 

Nederland, 2013). Om dit doel te realiseren kunnen alle inwoners van de provincie Utrecht 

terecht bij Art.1 MN. wanneer ze een vorm van discriminatie ervaren. Daarnaast maakt de 

instelling daders en slachtoffers van discriminatie bewust van het resultaat en effect van hun 

handelen. Om discriminatie tegen te gaan wordt ervoor gezorgd dat burgers en instanties in de 

provincie Utrecht discriminatie herkennen en het belang inzien om daar iets tegen te doen (Art.1 

Midden Nederland, 2013). 

Art.1 Midden Nederland werkt zoveel mogelijk samen met relevante partners in het werkveld 

(Art.1 Midden Nederland, 2013). Belangrijke partners zijn de Gemeente Utrecht, Gemeente 

Amersfoort en het Ministerie Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast wordt de 

organisatie gesteund door het Oranje Fonds. Als samenwerkingspartner levert Art.1 MN. een 

bijdrage op overheidsniveau door (beleids)adviezen te geven een gemeenten en aan politieke 

partijen. Tevens wordt er samengewerkt met verschillende belangenorganisaties van kwetsbare 

groepen, om zich samen in te zetten voor gelijke rechten of een gelijke behandeling van de 

desbetreffende groep. Naast de samenwerking met deze organisaties verzorgt Art.1 MN. 

voorlichtingen op scholen. Dit doen ze ook aan de hand van vraag en aanbod, waarbij er speciale 

trainingen worden ontworpen over een thema waar vraag naar is vanuit een bepaalde 

organisatie. Art.1 MN. is hét bureau voor discriminatiezaken in de provincie Utrecht en heeft in 
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dat opzicht een monopolistische rol als discriminatiebureau in de provincie. Er is in die zin geen 

concurrentie van een soortgelijke instelling. 

1.3 De opdracht 
De opdrachtgever Art.1 Midden Nederland heeft gevraagd om onderzoek te doen naar het 

overheidsbeleid in de provincie Utrecht. Het gaat hierbij om beleid omtrent toegankelijkheid van 

festivals. De toegankelijkheid in dit onderzoek richt zich op mensen met een lichamelijke 

beperking en dan specifiek op motorische beperkingen. De vraag van Art.1 MN. was om in kaart 

te brengen hoe het inclusief beleid met betrekking tot festivals er in de provincie uitziet en op 

welke manier dit verbeterd zou kunnen worden. Omdat de hele provincie Utrecht een groot 

onderzoeksgebied is, zijn er een aantal gemeenten geselecteerd die nader onderzocht zijn. 

Volgens de medewerkers  van Art.1 MN. hanteert de gemeente Utrecht een inclusief beleid met 
daarin richtlijnen voor de toegankelijkheid van festivals en evenementen. De richtlijnen bieden 
op deze manier handvaten om een evenement zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen 
met een beperking. In deze gemeente is er dus vanuit de overheid al aandacht specifiek voor 
deze doelgroep. Dit geldt echter niet voor de gehele provincie Utrecht, waar Art.1 MN. werkzaam 
voor is. Zoals in de aanleiding beschreven is, was het onduidelijk in hoeverre er bij de overige 
gemeenten inclusief beleid is met betrekking tot festivals en op welke manier dit vormgegeven 
wordt. Art.1 MN. wilde om deze reden een beeld krijgen van de inclusieve beleidsplannen voor 
evenementen, zodat er vervolgens maatregelen kunnen worden genomen om de 
toegankelijkheid voor de betreffende doelgroep te bevorderen. 
 

1.4 De probleemanalyse 
Rechten 

In Artikel 1 van de grondwet staat vastgelegd dat mensen gelijk behandeld moeten worden, op 

welke grond dan ook (Nederlandse Grondwet, z.d.). Op elke grond geldt dus ook voor personen 

met een lichamelijke beperking. Daarnaast hebben de Verenigde Naties in 2006 een verdrag 

opgesteld specifiek voor de rechten van personen met een beperking. Het gaat hierbij om gelijke 

kansen en rechten in de samenleving (Ieder(in), 2015). Nederland is één van de landen die het 

verdrag heeft ondertekend, wat het land verplicht om ervoor te zorgen dat mensen met een 

beperking gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het verdrag is tijdens de 

onderzoeksperiode geratificeerd door de Eerste Kamer, wat betekent dat het op dit moment 

officieel ingegaan is. Geleidelijk zal er nu steeds meer moeten veranderen om de Nederlandse 

samenleving zo inclusief mogelijk te maken. Gemeenten kunnen hier een cruciale rol in spelen 

door toegankelijke voorzieningen in hun gemeente te realiseren. 

Motorische beperking 

In een factsheet van het Sociaal Cultureel Planbureau wordt het hebben van een beperking 

beschreven als ‘moeite hebben met het uitvoeren van de dagelijkse handelingen, als gevolg van 

gezondheidsproblemen’ (de Klerk, Fernee, Woittiez & Ras, 2012). Lichamelijk kan dit duidelijk te 

zien zijn, maar er zijn ook lichamelijke beperkingen waarbij dit niet gelijk zichtbaar is. In dit 

onderzoek staan mensen met een motorische beperking centraal, wat een vorm is van een 

lichamelijke beperking. Het Sociaal Cultureel Planbureau maakt bij de beperkingen een 

onderscheid tussen drie soorten lichamelijke beperkingen, namelijk de motorische, visuele en 

auditieve beperking. Het beperkt kunnen horen of zien worden ook wel zintuigelijke 

beperkingen genoemd. Bij een motorische beperking draait het vooral om problemen met de 

ledematen of met het bewegen van het lichaam in het algemeen. De beperking zorgt ervoor dat 

iemand veel moeite heeft met bewegen, zitten, staan of van houding veranderen. Motorische 

beperkingen kunnen aangeboren zijn, maar kunnen ook tijdelijk voorkomen, bijvoorbeeld 
wanneer iemand zijn been gebroken heeft. 
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Toegankelijkheid 

Doordat de samenleving niet toegankelijk is voor iedereen kan een grote groep mensen niet 

meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten (Ieder(in), 2015). In dit onderzoek 

draait het om de toegankelijkheid voor mensen met een motorische beperking, die als bezoeker 

naar een evenement gaan. De toegankelijkheid richt zich op de mogelijkheid om zelfstandig naar 

een evenement te kunnen gaan en op een gelijkwaardige manier gebruik te kunnen maken van 

het aanbod. Als een persoon last heeft van een motorische beperking speelt de fysieke 

toegankelijkheid van de omgeving een belangrijke rol, maar ook de toegang tot informatie over 

de toegankelijkheid kan cruciaal zijn. Gebouwen, evenementen, woningen en openbare gebieden 

in Nederland kunnen een keurmerk krijgen dat aangeeft dat het bereikbaar, bruikbaar en 

toegankelijk is voor iedereen. Dit keurmerk is het Internationaal Toegankelijkheidssymbool 

(Ieder(in), 2011). Het is te herkennen als het blauwe bordje met daarop iemand in het wit in een 

rolstoel. Het symbool wordt internationaal gebruikt, maar de regels die er aan verbonden zijn, 

zijn per land verschillend. Sinds 1970 wordt het keurmerk in Nederland gebruikt, om aan te 

geven of toegankelijkheid op de betreffende plek gewaarborgd wordt (ESCIF, 2007). In 

Nederland worden deze keuringen in opdracht van de CG-raad (de raad voor chronisch zieken 

en gehandicapten) uitgevoerd door het Projectbureau Toegankelijkheid (PBT). 

(Cultuur)participatie 

Toegankelijkheid van de omgeving en voorzieningen is een voorwaarde om volwaardig te 

kunnen participeren in de samenleving. Uit een rapport van Nivel, een onderzoeksinstituut voor 

gezondheidszorg, bleek in het jaar 2013 dat mensen met een lichamelijke beperking op bijna elk 

deelgebied minder participeren dan de algemene bevolking. Voor zes op de tien mensen met een 

ernstige lichamelijke beperking zijn uitgaansgelegenheden niet altijd toegankelijk en 43 procent 

van mensen met een lichamelijke beperking zou vaker ergens naar toe willen gaan 
(Meulenkamp, Hoek en Cardol, 2013). Cultuurparticipatie is een van vorm van participatie in de 

samenleving. Wanneer we het hebben over deelnemen aan een cultureel evenement als 

bezoeker, wordt er gesproken over receptieve cultuurparticipatie (de Waal, 2008). Deelnemen 

aan het culturele leven is een manier van ‘meedoen’ en kan leiden tot meer sociale binding. Op 

deze manier draagt het bij aan het sociaal kapitaal van de bezoeker. Daarnaast draagt het 

bezoeken van culturele evenementen bij aan het cultureel kapitaal (Bourdieu, 1989). 

Cultuurparticipatie bevordert bovendien de positieve gevoelens van mensen en draagt bij aan 

een prettigere samenleving (Bos, 2015). Festivals zijn in deze tijd zeer populaire evenementen 

waar veel mensen participeren aan het culturele leven en elkaar kunnen ontmoeten. Wanneer 

evenementen als festivals niet toegankelijk zijn voor mensen met een (motorische) beperking, 

kan dit gezien worden als een vorm van uitsluiting. De doelgroep heeft in dit geval namelijk 

minder mogelijkheden om te participeren in de samenleving, waardoor ze er op de één of andere 

manier niet bij horen of niet kunnen meedoen (van Ewijk, Spierings en Wijnen, 2012). Een 

onderzoek van het Centre for Disability Research, een onderzoekscentrum uit Lancaster (Groot-

Brittannië) benadrukt de dreiging voor uitsluiting van mensen met een beperking. Volgens het 

onderzoeksrapport dreigen mensen met een beperking meer sociale uitsluiting en discriminatie 

te ervaren door hun beperking (Emerson, et al., 2009). Om dit te voorkomen is een toegankelijke 

samenleving met gelijke kansen essentieel.  

De rol van Art.1 Midden Nederland 

Om de kansen op participatie voor mensen met een motorische beperking te vergroten, vond de 

opdrachtgever het van groot belang dat er in heel hun werkgebied richtlijnen komen die de 

toegankelijkheid van festivals vergroten. Art.1 MN. heeft hierbij de rol als beleidsadviseur voor 

de gemeenten in de provincie Utrecht. Dat er op dit moment waarschijnlijk beleid ontbreekt in 

aantal gebieden, kan betekenen dat er te weinig rekening wordt gehouden met de doelgroep. Het 
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betekent in ieder geval dat er vanuit de lokale overheid geen handvaten worden aangeboden om 

de toegankelijkheid te verbeteren.  

1.5 Doelstelling 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de doelstelling en relevantie van het onderzoek.  

1.5.1. Doel 
Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre er inclusief beleid is in de 

provincie Utrecht, als het gaat om toegankelijkheid van evenementen en festivals. Daarnaast was 

het doel om erachter te komen wat de ervaringen zijn van mensen met een motorische 

beperking bij het bezoeken van evenementen en festivals. Naar aanleiding hiervan is er een 

adviesrapport geschreven met aanbevelingen voor de gemeenten in de provincie Utrecht, ter 

bevordering van de toegankelijkheid van festivals en evenementen. Wanneer gemeenten de 

adviezen zullen toepassen zal er in de toekomst mogelijk meer rekening worden gehouden met 

mensen met een motorische beperking bij festivals en zal de (cultuur)participatie worden 

bevorderd. 

1.5.2. Relevantie 

Het adviesrapport dat geschreven is, is relevant voor de gemeenten in de provincie Utrecht, 

zodat zij hun inclusieve beleid met dit advies kunnen versterken. Dit beleid is ook relevant voor 

de festivalorganisatoren, die hierdoor meer gestimuleerd worden om de toegankelijkheid te 

versterken. Daarnaast is het onderzoek relevant voor het CMV-werkveld omdat het een bijdrage 

levert aan meer gelijkwaardige kansen voor mensen met een motorische beperking in de 

samenleving en aan de bevordering van de (cultuur)participatie. 

1.6 Probleemstelling 
De probleemstelling luidt als volgt: Er is onduidelijkheid bij de opdrachtgever over het 

overheidsbeleid wat betreft de toegankelijkheid van festivals in de provincie Utrecht. Er wordt 

vermoed dat het inclusieve beleid in sommige gemeenten ontbreekt en daarnaast is het niet 

duidelijk hoe het beleid dat wel aanwezig is er exact uitziet. Om de kansen op 

(cultuur)participatie van de doelgroep te vergroten is het van belang dat er een advies voor 

inclusief beleid komt dat door elke gemeente kan worden toegepast. 

Hoofdvraag:  

Hoe kan het inclusief gemeentelijk beleid met betrekking tot festivals er uitzien voor mensen 

met een motorische beperking ter bevordering van de (cultuur)participatie? 

Deelvragen: 

1. Wat is er in de literatuur bekend over (cultuur)participatie van mensen met een motorische 

beperking? 

2. Hoe ziet het inclusief beleid met betrekking tot festivals er bij de gemeenten in de provincie 

Utrecht er op dit moment uit? 

3. Welke wensen en behoeften hebben mensen met een motorische beperking bij het bezoeken 

van festivals en evenementen? 

1.7 Begripsafbakening 
Cultuurparticipatie 

Met cultuurparticipatie wordt de deelname aan het culturele leven, en in dit geval, deelname aan 

culturele evenementen zoals festivals bedoeld. In dit onderzoek draait het om de receptieve 

deelname, namelijk de ontvangende vorm, het is gericht op participatie als bezoeker van een 

festival (de Waal, 2008).  
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Toegankelijkheid 

In de begrippenlijst van Movisie staat toegankelijkheid beschreven als de mate waarin mensen 

toegang hebben tot een openbaar gebouw, woning, trein enz. Hierbij gaat het in het bijzonder 

om mensen met een beperking en ouderen. Het gaat om bereikbaarheid , toegankelijkheid  en 

bruikbaarheid (Movisie, 2013).  

motorische beperking 

Een motorische beperking is een lichamelijke beperking die ervoor zorgt dat iemand problemen 

heeft met bewegen. De beperking zorgt er daardoor voor dat iemand (veel) moeite heeft met de 

algemene dagelijkse levensverrichtingen (de Klerk, Fernee, Woittiez & Ras, 2012). Voorbeelden 

van motorische beperkingen zijn spierziektes en verlammingen, maar een tijdelijke beperking 

als een gebroken been wordt ook een motorische beperking genoemd. 

Inclusief beleid 

Wanneer er bij beleid rekening wordt gehouden met de verschillende mogelijkheden en 

beperkingen van mensen, spreken we van een inclusief beleid (Wet maatschappelijke 

ondersteuning, 2015). Bij een inclusieve benadering zijn algemene voorzieningen dan ook 

beschikbaar voor mensen met een  beperking. Het doel van een inclusief beleid is dat het 

vanzelfsprekend is dat mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier kunnen 

deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven. 

1.8 Leeswijzer 
In het komende hoofdstuk zal de methodologie aan bod komen. In dit hoofdstuk  wordt 

beschreven op welke manier het onderzoek is uitgevoerd. Vervolgens komen, in hoofdstuk 3, 4 

en 5 de onderzoeksresultaten aan bod. In hoofdstuk 6 worden daarna de belangrijkste 

conclusies uit de resultaten besproken waarbij ook de hoofdvraag van het onderzoek wordt 

beantwoord. Hierna volgen de discussiepunten in hoofdstuk 7 en wordt het rapport afgesloten 

met de aanbevelingen in hoofdstuk 8. 
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2. Methodologie 
 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een kwalitatief onderzoek 

uitgevoerd. Bij kwalitatief onderzoek, ook wel holistisch onderzoek genoemd, draait het niet om 

het verzamelen van cijfermatige gegevens, maar om een onderzoek naar een vraag die in de 

praktijk speelt (Verhoeven, 2011). De benadering is open en flexibel, waardoor er kan worden 

ingespeeld op onverwachte situaties en er wordt ingegaan op achtergronden van de verzamelde 

gegevens. Bij de vraagstelling is gekozen voor een theoretische, een beleids- en een praktische 

deelvraag. Door de vraag op deze drie niveaus te benaderen is het mogelijk om een gegrond 

antwoord op de hoofdvraag te kunnen geven. 

2.1 Onderzoeksgroep 
Er zijn verschillende personen uitgekozen om deel te nemen aan het onderzoek. Om de 

beleidsdeelvraag te onderzoeken zijn er in eerste instantie zes gemeenten in de provincie 

Utrecht geselecteerd. Hierbij is gekozen voor uiteenlopende gemeenten die verschillen in 

grootte en demografische gegevens. Per geselecteerde gemeente is er contact opgenomen met 

een ambtenaar verantwoordelijk op het gebied van evenementen. Met deze insteek is er een 

globaal beeld ontstaan van hoe het beleid eruit ziet in de provincie Utrecht. Vervolgens zijn er 

twee professionals uitgekozen die verstand hebben van het onderzoeksthema en van de 

doelgroep ‘ mensen met een motorische beperking’. Als laatste zijn er twee personen uit de 

doelgroep aan bod gekomen. De interviews met de twee professionals en de doelgroep zijn 

bedoeld om een beeld te schetsen van de situatie in de praktijk en om in te gaan op de 

beleveniswereld van de doelgroep. Daarnaast konden de twee professionals meer vertellen over 

de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid, zoals over het VN-verdrag en kwam hun 

kijk op beleidsvoering van gemeenten onder de aandacht. Bij dit onderzoek is er bewust gekozen 

om personen uit verschillende vakgebieden te interviewen, zodat er een betrouwbaar en 

volledig beeld ontstaat van de situatie. Beleid en praktijk kunnen immers erg van elkaar 

verschillen. De gemeenteambtenaren schetsen een beeld van de rol die de overheid op in dit 

geheel op zich neemt. De professionals en mensen met een motorische beperking geven aan de 

andere kant aan hoe de situatie er in de praktijk uitziet en waar volgens hun behoefte aan is. 

2.2 Dataverzamelingsmethode & meetinstrumenten 
Om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen zijn er drie deelvragen opgesteld. Per vraag is 

er een andere onderzoeksmethode gebruikt om uiteindelijk een passend antwoord op de 

hoofdvraag te kunnen geven. In deze paragraaf zal beschreven staan op welke manier de 
deelvragen beantwoord zijn. 

2.2.1. Deelvraag 1  
Wat is er in de literatuur bekend over (cultuur)participatie van mensen met een motorische 

beperking? 

Deze vraag is beantwoord door een literatuuronderzoek uit te voeren. De deskresearch bestond 

uit het verzamelen van informatie over het onderwerp waardoor het onderzoek theoretische 

diepgang krijgt. De theorie is vervolgens gebruikt bij de verantwoording van het adviesrapport. 

Verhoeven (2011) onderscheidt verschillende gradaties van literatuur, namelijk: primaire, 
secundaire en grijze literatuur (Verhoeven, 2011). Deze zijn alle drie terug te vinden in dit 

onderzoek. Bij de primaire literatuur worden de oorspronkelijke theorieën besproken, bij de 

secundaire literatuur komen eerder uitgevoerde onderzoeken aan bod en bij de grijze literatuur 

de beleidsstukken en informatieve websites. De theorie is vervolgens gekoppeld aan de 

resultaten vanuit de praktijk. Daarnaast zorgen de literaire resultaten ervoor dat het onderzoek 

met theorie te verantwoorden is. De theorieën die bij deze deelvraag aan bod komen zijn o.a. de 
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participatiesamenleving, cultuurparticipatie, inclusie en toegankelijkheid. Deze theorieën 

onderbouwen het belang van (cultuur)participatie van mensen met een beperking en gelden als 

verantwoording voor een inclusief beleid m.b.t. festivals. 

2.2.2. Deelvraag 2 
Hoe ziet het inclusief beleid met betrekking tot festivals er bij de gemeenten in de provincie Utrecht 

er op dit moment uit? 
Op het moment dat de zes gemeenten geselecteerd zijn werd er in eerste instantie een 

inventarisatieonderzoek uitgevoerd. Door middel van deskresearch is er gekeken naar wat op 

dit moment de stand van zaken is als het gaat om het inclusieve beleid, met betrekking tot 

festivals. Zo is er per gemeente gekeken of er een inclusief beleid aanwezig is, of naar andere 

dergelijke maatregelen die betrekking hebben op de toegankelijkheid van festivals. Er is bij deze 

deelvraag voor gekozen om een combinatie van onderzoekstechnieken te gebruiken, ook wel 

triangulatie genoemd door Verhoeven (2011). Naast de deskresearch is er namelijk ook gebruik 

gemaakt van interviews. Om een gegronder beeld te krijgen van de situatie bij de gemeenten, 

zijn er ambtenaren geïnterviewd die meer over het beleid van de evenementen konden 

vertellen, en over de rol die zij als gemeente op zich willen en kunnen nemen. Vervolgens zijn de 

eventuele aanwezige beleidsstukken of maatregelen van de verschillende gemeenten met elkaar 

vergeleken. Naast de gemeenteambtenaren is er gesproken met de professionals Thijs Hardick 

van Ieder(in) en Job Haug van Solgu, om hun ideeën te horen over beleidsmaatregelen bij 

gemeenten. 

2.2.3. Deelvraag 3 
Welke wensen en behoeften hebben mensen met een motorische beperking bij het bezoeken van 

festivals en evenementen? 

Om deze deelvraag te beantwoorden zijn er twee personen met een motorische beperking 

geïnterviewd. Daarnaast zijn er interviews gehouden met twee professionals, eveneens 

genoemd bij deelvraag twee, die veel van het onderwerp af en weten en ervaring hebben met de 

doelgroep. Bij de interviews met de professionals en doelgroep staat de beleving van de 

doelgroep centraal, waardoor de kwalitatieve deelvraag interpretatief van aard is, aldus 

Verhoeven. Er zal op deze manier een beeld ontstaan van de ervaringen en problemen van 

mensen met een beperking die het meest voorkomen bij het bezoeken van evenementen. 

Hierdoor krijgen we een beter beeld van de situatie in de praktijk en zien we waar nog meer 

rekening mee moet worden gehouden. 

2.2.4. Interviewmethode 

De interviewvorm die gebruikt is, is het halfgestructureerde interview (Verhoeven, 2011). Dit 

wil zeggen dat er van te voren een topiclijst is gemaakt met de belangrijkste vragen, maar dat er 

ook ruimte was voor eigen inbreng van de geïnterviewde. Hierbij heeft de onderzoeker zich 

flexibel opgesteld en kon er worden ingespeeld op de situatie tijdens het interview. De topics 

voor de interviews met de gemeenteambtenaren waren gericht op het inclusieve beleid gericht 

op evenementen binnen de gemeente. Hierbij ging het onder andere over de maatregelen die er 

op dit moment zijn, de positie die de gemeente in dit geheel op zich wil nemen, de 

toegankelijkheid van evenementen op dit moment, de vergunningverlening en het VN-verdrag. 

De topics voor de professionals waren gericht op de ervaringen en behoeften van de doelgroep, 

de ontwikkelingen omtrent toegankelijkheid op diverse niveaus en hun ideeën om de situatie te 

verbeteren. Voor de doelgroep zelf stonden de ervaringen, problemen, wensen en behoeften bij 

het bezoeken van evenementen centraal. De interviews duurden circa 30 minuten. Wanneer de 

ruwe data van de interviews genoteerd was, werd de al de informatie geanalyseerd. De gegevens 

werden samengevat, vergeleken en met elkaar in verband gebracht. Vervolgens werden er 

conclusies getrokken waar passende aanbevelingen uit voortvloeien.  
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2.2.5. Kwaliteitsactiviteiten 

Om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen benadrukt Verhoeven (2011) het belang van 

de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Met betrouwbaarheid wordt bedoeld dat er 

toevallige fouten gemaakt kunnen worden. Om deze reden is het belangrijk dat het onderzoek 

herhaalbaar is. Om het onderzoek betrouwbaar te maken is de vraagstelling zo opgesteld dat het 

onderzoek in de toekomst opnieuw kan worden opgesteld, op een ander tijdstip, met een andere 

onderzoeker en met andere proefpersonen. Bij de validiteit is er gekeken naar systematische 

fouten die tijdens het onderzoek gemaakt konden worden. Het gaat hierbij om het 

waarheidsgehalte van de onderzoeksgegevens. Een manier om de validiteit te waarborgen is om 

ervoor te zorgen dat de begrippen die tijdens de interviews besproken worden valide zijn. Er 

moet daarbij voor gezorgd worden dat de begrippen meetbaar zijn en door iedereen op dezelfde 

manier begrepen worden. Dit is gewaarborgd, door tijdens interviews na te gaan wat de 

geïnterviewde onder een bepaald begrip verstaan en door op verschillende manier in te gaan op 

een bepaald onderwerp, zodat je zeker kan zijn van de interpretatie van de vraag. 
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3. Cultuurparticipatie van mensen met een motorische 

beperking 
 

Om zicht te krijgen op de positie van mensen met een motorische beperking in de samenleving 

volgt er allereerst een uiteenzetting van de participatiesamenleving. Vervolgens wordt er 

ingegaan op wat dit betekent voor mensen met een beperking. Aansluitend wordt er toegespitst 

op cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van culturele evenementen. De deelvraag die in dit 

hoofdstuk centraal staat is: Wat is er in de literatuur bekend over (cultuur)participatie van 

mensen met een motorische beperking? 

3.1. De participatiesamenleving 
De Nederlandse maatschappij bevindt zich in een transitie van een verzorgingsstaat naar een 

participatiesamenleving. Bij een participatiesamenleving wordt er een groot beroep gedaan op 

de individuele verantwoordelijkheid van burgers (Hindriks, 2015). Dit wil zeggen dat iedereen 

verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. De overheid doet 

hierbij een stapje terug en de burgers zijn meer aan zet. Volgens Hindriks betekent dit ook dat 

burgers alleen aanspraak kunnen maken op overheidsvoorzieningen als zij zelf hun best doen 

om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.  

De participatiesamenleving kent een aantal voordelen. Ten eerste is het goedkoper dan de 

verzorgingsstaat, ten tweede wordt er bij een ideale participatiesamenleving uitgegaan dat 

iedereen actief mee kan doen in de maatschappij. Ten derde draait het bij een 

participatiesamenleving meer om de leefwereld van de ‘echte burgers’ en minder om de 

systeemwereld (Verschoor, 2015). Deze voordelen zullen hoogstwaarschijnlijk voor iedereen 

positief in de oren klinken, maar er zijn ook negatieve kanten te benoemen. Zo kan het zijn dat 

bepaalde groepen in de samenleving niet in staat zijn om deze verantwoordelijkheid te nemen, 

of niet genoeg mogelijkheden krijgen om te kunnen participeren op de manier die van hun 

verwacht wordt. Volgens Hindriks kan een oproep tot participatie daarom alleen werken als er 

genoeg mogelijkheden worden gecreëerd en gelijke kansen zijn.  

Dat actieve participatie van burgers niet altijd van zelf gaat wordt ook beaamd door Evelien 

Tonkens (2014). Zij stelt namelijk dat actief burgerschap niet altijd vanzelf ontstaat, maar dat dit 

vaak in interactie met beleid wordt gemaakt of gebroken (Tonkens, 2014). Hiermee benadrukt 

zij dat beleid een belangrijke rol kan spelen bij actief burgerschap en dat participatie van 

burgers in de samenleving niet altijd vanzelf komt. De vraag is in hoeverre de overheid de taak 

op zich kan nemen om er voor te zorgen dat iedereen optimaal kan participeren. Hoewel de 

verantwoordelijkheid voor een inclusieve samenleving eigenlijk bij iedereen in de samenleving 

ligt, kan de overheid, en in het bijzonder de gemeenten, hier wel een bijdrage aan leveren.  

Inclusieve samenleving 

De gedachte van het creëren van gelijke kansen in de samenleving sluit aan bij de inclusieve 

benadering van de maatschappij. Het gaat hierbij ook om persoonlijke en sociale netwerken en 

voorzieningen die door iedereen gebruikt worden en die voor allen in de samenleving bedoeld 

zijn (Kröber & Schuurman, 2011). Bij een inclusieve samenleving worden de belemmeringen 

voor participatie van mensen met een beperking niet meer als individueel probleem benaderd, 

maar wordt het als probleem gezien van de gehele samenleving. Het is dan ook de 

verantwoordelijkheid van de samenleving om er voor te zorgen dat iedereen gelijkwaardig kan 

deelnemen. Daarbij is het van belang dat de samenleving wordt aangepast aan de verschillen 

tussen mensen, zodat er ruimte is voor diversiteit (Trigt, 2016). Wanneer de mogelijkheden in 
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de maatschappij worden aangepast aan verschillen tussen mensen, wordt een gelijke positie in 

de maatschappij vanzelfsprekend voor iedereen.  

Kruispuntdenken 

Een onderdeel van de inclusieve benadering is het zogeheten kruispuntdenken (Wekker & Lutz, 

2001). Dit is een manier van diversiteitsdenken waarbij wordt gekeken naar de verschillende 

factoren die een persoon tot een individu maken. Bij het kruispuntdenken wordt uitgegaan van 

verschillende ordeningsprincipes, zoals etniciteit, leeftijd, religie, sekse. De gedachtegang is dat 

deze factoren altijd gelijktijdig en in wisselwerking met elkaar actief zijn (Mens-Verhulst, 2007). 

Het hebben van een beperking maakt deel uit van deze ordeningsprincipes voor 

maatschappelijke betekenisgeving. Bij het kruispuntdenken staat elk individu op een zogenaamd 

kruispunt van factoren, oftewel ordeningsprincipes. Dit betekent dat er wordt gekeken naar de 

verschillende eigenschappen van een persoon. Op deze manier is er meer ruimte voor de 

verschillen van individuen en worden mensen minder snel ‘gelabeld’ tot één bepaalde 

eigenschap, zoals de etniciteit of de sekse. Voor mensen met een beperking betekent dit dat zij 

niet alleen gezien worden als mensen met een beperking, maar dat er ook gekeken wordt naar 

andere eigenschappen die hun tot een individu maken. Het is hierbij belangrijk dat er ruimte is 

voor iedere diverse individu in de maatschappij en dat iedereen gezien wordt, zodat er geen 

sprake is van uitsluiting. Dit betekent dat de samenleving zich ook aan moet passen aan de 

verschillen tussen mensen met en zonder beperking. Het gaat namelijk om een gelijkwaardige 

positie in de maatschappij. Dit betekent echter in sommige gevallen dat er een niet gelijke 

benadering nodig is om dit te bewerkstelligen. Kortom bij een inclusieve samenleving is het 

streven dat iedereen als gelijkwaardige en volwaardige burger gezien wordt, maar dat wil niet 

zeggen dat er geen aparte ondersteuning of aanpassingen nodig zijn. 

Stedelijke context 

De behoefte aan deze manier van diversiteitsdenken verschilt echter per context waar naar 

gekeken wordt. Het leven in een grote stad verschilt immers in vele opzichten met het 

dorpsleven. In de stedelijke context is bijvoorbeeld veel meer sprake van complexiteit en 

diversiteit dan in kleinere dorpen. Ostaijen en Peeters (2011) stellen dat stedelijkheid 

gekenmerkt wordt door variëteit, pluriformiteit en diversiteit. Dit in tegenstelling met het 

dorpsleven, dat juist wordt gekarakteriseerd door gemeenschappelijkheid, herkenbaarheid en 

uniformiteit (Ostaijen & Peeters, 2011). Doordat de bevolkingssamenstelling veel diverser is in 

de stad, is de behoefte aan een inclusieve benadering hier veel meer van toepassing. De 

diversiteit in de stedelijke context vraagt om een benadering waarbij aan iedere burger wordt 

gedacht en waar rekening wordt gehouden met de verschillen tussen mensen. Dit betekent voor 

mensen met een beperking dat er ruimte moet zijn voor het feit dat zij een beperking hebben en 

dat de maatschappij zich aanpast aan deze factor van diversiteit, zodat ook zij volledig deel 

kunnen nemen aan de maatschappij. 

Sociale inclusie 

De bovengenoemde onderdelen dragen bij aan de sociale inclusie, waarbij iedereen volwaardig 

onderdeel uitmaakt van de samenleving. Van Ewijk, Spierings en Wijnen (2012) beschrijven het 

begrip insluiting niet alleen als het participeren in de samenleving, maar stellen dat het 

daarnaast gaat om het ‘erbij horen’. Dit betekent dat het ook gaat om in hoeverre burgers zich 

onderdeel van het geheel voelen en betrokken zijn bij de maatschappij. Om je een volwaardig 

onderdeel te voelen van de samenleving is het bij sociale inclusie daarom belangrijk dat mensen 

met een beperking hun leven net zoals andere mensen kunnen leiden. Dit betekent bijvoorbeeld 

dat zij naar gewone scholen gaan, in een gewoon huis wonen en bij een gewoon bedrijf werken 

(Schuurman & van der Zwan, 2009).  
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3.1.1. Positie van mensen met een beperking in de samenleving 
In de vorige paragraaf is beschreven dat niet iedereen in staat is om op eigen kracht te 

participeren in de huidige participatiesamenleving. Dit is onder meer het geval wanneer je een 

lichamelijke of verstandelijke beperking hebt. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, 

zoals belemmeringen vanuit de omgeving die een rol spelen. Voorbeelden van dit soort 

belemmeringen voor participatie zijn vooroordelen en/of weinig begrip van mensen uit de 

omgeving, een overbezorgde familie en ontoegankelijke buitenruimtes, gebouwen of 

vervoersvoorzieningen (Beltman, Felten, Oude Avenhuis & de Boer, 2010). Uit een recent 

rapport van Nivel blijkt dat er in het jaar 2014 nog steeds (grote) verschillen waren tussen 

mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de algemene bevolking, als het gaat 

om participatie (Meulenkamp et al., 2015). In het rapport kwam naar voren dat mensen met een 

beperking over het algemeen wel actief meedoen in de samenleving, maar dat er bepaalde 

groepen zijn die duidelijk achterblijven. Dit komt simpelweg doordat het voor hun moelijker is 

om te kunnen participeren. Dit wil echter niet zeggen dat deze groepen niet willen participeren. 

In het onderzoek kwam namelijk naar voren dat er wel een grote behoefte is om mee te doen. 

In de voorgaande alinea betrof het de participatie van mensen met een beperking in diverse 

vormen. In het onderzoeksrapport van Nivel is daarentegen ook specifiek gekeken naar de 

participatie van mensen met een lichte, matige of ernstige lichamelijke beperking. Hieruit bleek 

dat mensen met een lichamelijke beperking, met name op het gebied van betaald werk, minder 

participeren dan de algemene bevolking. Toch werd er ook een toename van participatie 

opgemerkt in de periode 2008-2014. Het percentage van mensen met een lichamelijke 

beperking dat vrijwilligerswerk doet is, evenals het aantal mensen dat gebruik maakt van het 

openbaar vervoer, gestegen. Bij de mate van participatie is een onderscheid te maken in de 

deelname van mensen met een lichte of zware lichamelijke beperking. Mensen met een ernstige 

beperking hebben immers op diverse deelgebieden veel meer moeite om mee te kunnen doen 

dan mensen met een lichtere beperking. Als gevolg hiervan, bleek uit Nivel’s onderzoek, dat 

mensen met zware beperkingen meer eenzaam zijn, vaker ergens naar  toe zouden willen gaan 

en meer andere mensen zouden willen ontmoeten. 

Om de participatie te kunnen bevorderen is het belangrijk om een manier te vinden die past bij 

de mogelijkheden van de mensen met een beperking. Het hoeft hierbij niet altijd te gaan om 

meer participatie, maar kunnen het ook andere vormen van participatie zijn. Het belang van 

participatie wordt onderstreept door Meulenkamp et al. (2015). Zij stellen dat het voor burgers 
als individu van groot belang is dat zij de mogelijkheid hebben om te participeren, omdat het 

bijdraagt aan de persoonlijke ontplooiing en het individueel welbevinden van mensen. Kortom, 

het blijkt dus dat mensen met een motorische beperking meer moeite hebben om mee te doen in 

de participatiesamenleving dan de algemene bevolking, en dit terwijl er wel degelijk behoefte is 

om te participeren en het van groot belang is voor het individu. Als men een 

participatiesamenleving wil realiseren waaraan iedereen deel kan nemen, is het belangrijk dat 

er ruimte is voor diversiteit en dat de samenleving zich aanpast aan de verschillen tussen 

burgers, zodat iedereen tot zijn recht komt. Als de samenleving op deze inclusieve manier wordt 

benaderd, wordt het ook voor mensen met een beperking vanzelfsprekend om te kunnen 

participeren in de maatschappij. 

3.1.2. Internationale ontwikkelingen 
VN-verdrag 

Op internationaal niveau zijn er meerdere ontwikkelingen gaande als het gaat om de inclusie van 

mensen met een beperking in de samenleving. Een voorbeeld hiervan is het VN-verdrag inzake 

de rechten van personen met een handicap. Dit in 2006 opgestelde verdrag is wereldwijd door 

maar liefst 158 ondertekend en inmiddels door 147 landen daarvan getarifeerd (Coalitie voor 



17 
 

inclusie, 2016). De belangrijkste doelstelling van het verdrag is het bevorderen, beschermen en 

waarborgen van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid. 

Daarnaast is het een doel om het respect en de waardigheid te bevorderen (United Nations, 

2006). Het verdrag is gebaseerd op diverse grondbeginselen. Dit zijn de volgende:  

a. Respect voor de waardigheid en persoonlijke autonomie, inclusief de vrijheid om zelf 

keuzes te maken en de onafhankelijkheid van een persoon. 

b. Non-discriminatie 

c. Volledige en effectieve participatie en inclusie in de samenleving 

d. Respect voor verschillen en acceptatie van mensen met een beperking als onderdeel van 

de mensheid en menselijke diversiteit. 

e. Gelijke kansen 

f.  Toegankelijkheid 

g. Gelijkheid van man en vrouw 

h. Respect voor de ontwikkeling van kinderen met een beperking en respect voor het recht 

van kinderen met een beperking om hun eigen identiteit te behouden. 

Om de positie van mensen met een beperking wereldwijd te versterken zijn er op meerdere 

maatschappelijke terreinen overeenkomsten gesloten waar de landen aan moeten werken. De 

overeenkomsten die belangrijk zijn voor dit onderzoek zijn: 1. Bevordering van bewustwording, 

waarbij het ten eerste gaat om het bevorderen van bewustzijn voor mensen met een beperking 

in de samenleving, en meer respect voor hun rechten en waardigheid. Ten tweede om het 

bestrijden van stereotypes, vooroordelen en schadelijke praktijken en als laatste om de 

bevordering van het bewustzijn van de capaciteiten van mensen met een beperking. 2. 

Toegankelijkheid, waarbij mensen met een beperking in staat moeten worden gesteld om 

zelfstandig en volledig te kunnen participeren aan elk aspect van het leven. 3. Deelname aan het 

culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport, waarbij er vooral wordt gericht op het recht 

om op gelijke wijze, samen met anderen, te kunnen deelnemen aan het culturele leven, recreatie, 

vrijetijd en sport. Uit de hiervoor genoemde grondbeginselen en overeenkomsten blijkt dat de 

Verenigde Naties zich aan de ene kant inzetten voor de (fysieke) toegankelijkheid van de 

samenleving en voor gelijke kansen om deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld als het 

gaat om cultuur. Aan de andere kant valt op dat het sociale aspect van bewustwording veel 

aandacht krijgt, waarbij het gaat op respect, acceptatie, vooroordelen en beeldvorming. In 

hoeverre dit verdrag een rol speelt voor de Nederlandse samenleving zal beschreven worden in 

hoofdstuk 4.  

Europees beleid 

Ook op Europees niveau zijn er ontwikkelingen op het gebied van inclusie. Een voorbeeld 

hiervan is dat het onderwerp sociale inclusie een onderdeel is van het EU-cohesiebeleid 

(Europese Commissie, 2015). De EU ondersteunt op deze manier de sociale inclusie van diverse 

kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met een beperking, etnische minderheden 

en vrouwen op de arbeidsmarkt. Sociale inclusie is hierbij één van de elf prioriteiten van het 

cohesiebeleid, met als doelstelling de bevordering van sociale inclusie en bestrijding van 

armoede en elke vorm van discriminatie. Naast dit algemene beleid voor sociale inclusie is er 

ook een Europese strategie opgesteld specifiek voor personen met een beperking, genaamd 

’personen met een handicap hebben gelijke rechten’ (Europese Commissie, 2010). Dit is een 

Europees plan voor de periode 2010-2020 en is voortgebouwd op het VN-verdrag voor mensen 

met een beperking. Daarnaast is het een aanvulling op een andere strategie van de EU; Europa 

2020, de strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De kernpunten van de Europese 

strategie zijn: participatie, gelijkheid, werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, sociale 

bescherming, gezondheid en de bevordering van rechten. Hoewel de lidstaten van de Europese 
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Unie zelf verantwoordelijk zijn voor maatregelen die zij nemen, vult de EU middels deze 

strategie hun acties aan en schept ze omstandigheden voor verdere ontwikkelingen. Het 

belangrijkste doel hiervan is actieve insluiting en volledige deelname; een basis van de 

mensenrechten. 

3.2. Cultuurparticipatie 
Wanneer we het hebben over de Nederlandse participatiesamenleving neemt cultuurparticipatie 

in het bijzonder hier ook een belangrijke plek in. Het begrip cultuurparticipatie kan omschreven 

worden als het deelnemen aan kunst en cultuur in de maatschappij, waarbij het meestal gaat om 

niet-professionele bemoeienis met de kunsten en de deelname aan het culturele leven (Berkers 

& Henrichs, 2001). Zoals in de probleemanalyse al besproken werd, heeft cultuurparticipatie het 

belang voor burgers dat het bijdraagt aan positieve gevoelens en een prettigere samenleving. 

Daarnaast kan cultuurparticipatie ook binnen een breder kader geplaatst worden, namelijk 

binnen die van de algemene maatschappelijke participatie en emancipatie in de samenleving. Bij 

deze benadering wordt er niet specifiek gefocust op het deelnemen aan het culturele leven, maar 

wordt cultuur gezien als één van de domeinen om participatie en emancipatie in de gehele 

samenleving te bevorderen (Vos, 2003). Cultuurparticipatie kan daarmee gezien worden als een 

belangrijk onderdeel van de participatiesamenleving.  

3.2.1. Culturele deelname van mensen met een beperking 
Op het gebied van cultuurparticipatie blijft de groep van mensen met een beperking ook achter. 

Zo bleek in 2010 nog dat mensen met een lichamelijke beperking in Nederland minder aan 

cultuur deelnemen dan andere burgers. Een voorbeeld hiervan is dat het percentage mensen 

met een beperking dat minimaal één keer per jaar een museum bezoekt 13% is, tegenover een 

38% van mensen die geen beperking hebben (Beltman, Felten, Oude Avenhuis & de Boer, 2010). 

Om er voor te zorgen dat mensen met een beperking ook op het gebied van cultuur volledig deel 

kunnen nemen in de samenleving, is het van belang dat cultuur zo toegankelijk mogelijk wordt 

gemaakt voor iedereen.  

In de voorgaande paragraaf is ingegaan op beleidsontwikkelingen op mondiaal en Europees 

niveau. Dat er behoefte is aan dit soort maatregelen op het gebied van cultuurparticipatie blijkt 

uit een voorbeeld in de Britse krant The Guardian. Hierin staat aangegeven dat er uit een 

enquête bij zeven grote locaties voor muzikale evenementen naar voren kwam dat slechts 1% 

van de stoelen toegankelijk is voor iemand in een rolstoel. Daarnaast bleek het dat er weinig 

liften en leuningen zijn en vaak te veel opstapjes voor mensen met een beperking. Ook het 

gebrek aan vervoer blijkt een doorslaggevende barrière te zijn (Goulder, 2015). Dit soort 

obstakels zorgen er voor dat mensen met een lichamelijke beperking bepaalde culturele plekken 

niet kunnen bezoeken. Naast de fysieke barrières zijn er volgens de Engelse raad voor cultuur 

ook andere redenen waardoor mensen met een beperking minder aan cultuurparticipatie doen, 

zo blijkt uit het artikel. Voorbeelden die hierbij genoemd worden zijn negatieve attitudes en 

vooroordelen, een inflexibele manier van werken en uitsluiting van cultuureducatie. Om de 

cultuurparticipatie te bevorderen moet ook met deze sociale aspecten van toegankelijkheid 

rekening worden gehouden. 

Kortom, er zijn diverse fysieke en sociale barrières te noemen die ervoor zorgen dat mensen met 

een lichamelijke beperking minder aan cultuur deel kunnen nemen dan de algemene bevolking. 

Door de sociale en fysieke toegankelijkheid van culturele evenementen te verbeteren worden 

meer mensen in staat gesteld om gelijkwaardig aan deze culturele elementen van de 

samenleving te kunnen deelnemen. Ook op het gebied van cultuurparticipatie is het van belang 

dat er rekening wordt gehouden met de diversiteit in de samenleving en daarmee ook met de 

sociale inclusie van mensen met een beperking. Deze cultuurparticipatie zal vervolgens een 
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positieve bijdrage leveren aan het leven van de individu en de algemene participatie in de 

samenleving bevorderen.  

3.2.2. Toegankelijkheid van festivals 
Toegankelijkheid is de belangrijkste voorwaarde voor een inclusieve samenleving waarin 

iedereen kan participeren (Trigt, 2016). Festivals en soortgelijke culturele evenementen zijn een 

uitgelezen kans om deel te nemen aan cultuur in de maatschappij. Voor mensen met een 
lichamelijke beperking is het echter niet altijd vanzelfsprekend om hieraan deel te kunnen 

nemen. Om een inclusieve samenleving met inclusieve festivals te realiseren is het belangrijk dat 

er rekening wordt gehouden met de fysieke en sociale aspecten van toegankelijkheid. Op deze 

verschillende onderdelen van toegankelijkheid wordt hieronder verder ingegaan. 

Fysieke toegankelijkheid 

Met de fysieke toegankelijkheid wordt de toegankelijkheid van de fysieke omgeving bedoeld. 

Hierbij is het van belang dat alle onderdelen van het festival bereikbaar en bruikbaar zijn (Haug, 

2011). Aanpassingen in de fysieke ruimte kunnen er voor zorgen dat iemand met een beperking 

(zo veel mogelijk) zelfstandig bij het festival kan komen en overal gelijkwaardig gebruik van kan 

maken. Naast de bereikbaarheid en bruikbaarheid van het festival is de fysieke toegankelijkheid 

belangrijk voor de veiligheid van personen met een beperking. Het is belangrijk dat mensen met 

een beperking zich veilig kunnen verplaatsen op het festival en bijvoorbeeld gebruik kunnen 

maken van alle nooduitgangen.  

Sociale toegankelijkheid 

In tegenstelling tot de fysieke toegankelijkheid is de sociale toegankelijkheid veel minder 

duidelijk zichtbaar dan het fysieke gedeelte. Dit komt doordat de toegankelijkheid in dit geval te 

maken heeft met het mentale, gevoelsmatige onderdeel van toegankelijkheid. Dit wil echter niet 

zeggen dat het minder belangrijk is, omdat het voor een groot deel bepaald of iemand zich 

welkom en betrokken voelt bij het festival. Aspecten die daarom een belangrijke rol spelen bij de 

sociale toegankelijkheid van een festival zijn acceptatie, respect, attitudes, vooroordelen en 

beeldvorming ten opzichte van mensen met een beperking (Goulder, 2015). Om de sociale 

inclusie van de doelgroep te bevorderen is het ook belangrijk dat er ruimte is voor diversiteit en 

dat het ‘normaler’ wordt dat mensen met een beperking naar een festival komen. Daarnaast is 

het van belang dat mensen meer bij de fysieke en sociale toegankelijkheid stil gaan staan. Dit 

vraagt om een proces van bewustwording. 

In Nederland wordt nog niet altijd genoeg stil gestaan met de fysieke en sociale toegankelijkheid. 

Zoals in de aanleiding van dit rapport al beschreven werd, bleek uit het onderzoek van het 

Meldpunt Discriminatie in Amsterdam dat de toegankelijkheid van festivals in de regio 

Amsterdam als matig beschouwd kan worden (MDRA, 2014). Er zijn daarentegen ook positieve 

ontwikkelingen op het gebied van de toegankelijkheid van festivals. Een voorbeeld van een 

totaal toegankelijk festival in Nederland is Huntendwarspop. Sinds 2012 is dit inclusieve festival 

geïnitieerd, voor mensen met én zonder beperking (Huntendwarspop, 2016). Bij elk onderdeel 

van dit festival wordt rekening gehouden met toegankelijkheid, waardoor er veel mensen met 

een beperking naartoe komen en er een mix is van bezoekers met en zonder beperking. Bij de 

toegankelijkheid is stil gestaan bij de fysieke en sociale aspecten. Naast dat er aandacht is 

besteed aan fysieke obstakels in de omgeving wordt de diversiteit onder bezoekers 

aangemoedigd. Mensen met een beperking kunnen met korting naar het festival, wat zorgt voor 

meer bezoekers met een beperking. Daarnaast is het festival zo vormgegeven dat de mensen met 

een beperking zich overal tussen het gewone publiek kan begeven, wat voor veel meer inclusie 

en betrokkenheid zorgt.  
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Op Europees niveau zijn ook ontwikkelingen op te merken als het gaat om de toegankelijkheid 

van festivals. In Groot-Brittannië, dat bekend staat om grootse festivals als Glastonbury en The 

Isle of Wight Festival is steeds meer aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking. In een artikel van de krant de Huffington Post staat vermeld dat steeds meer grote 

Britse festivals tegenwoordig allerlei aanpassingen doen die vaak weinig kosten maar wel een 

wereld van verschil maken (Nimmo, 2015). De Britse organisatie ‘Attitude is Everything’ zet zich 

in voor toegankelijke evenementen en werkt met veel grote Britse festivals samen, met als doel 

om live muziekevenementen toegankelijk te maken voor iedereen. Op dit moment zijn er al meer 

dan 90 evenementen en festivals aangesloten bij de organisatie, allemaal gemotiveerd om een 

toegankelijkheidskeurmerk toegekend te krijgen. Er worden verschillende aanpassingen gedaan 

bij de evenementen om de toegankelijkheid te verbeteren, zoals: speciale platforms bij de podia, 

aparte toegankelijke campings, speciale shuttlebussen en verlaagde toonbanken. Inmiddels 

speelt het verbeteren van de toegankelijkheid bij de Britse festivals zo erg dat er bijna sprake is 

van een concurrentiestrijd tussen de festivals. Dit kan als mooi voorbeeld gezien worden voor de 

Nederlandse festivals. 

De bovengenoemde maatregelen bij de Britse festivals zijn vooral voorbeelden van fysieke 

toegankelijkheid. Dit betekent dat er nog meer aandacht besteed mag worden aan het sociale 

onderdeel. Nicky Goulder (2015) noemde in haar artikel een aantal manieren om de sociale 

toegankelijkheid van culturele evenementen te bevorderen. Een belangrijk onderdeel is volgens 

haar dat er een gastvrije omgeving wordt gecreëerd, waarbij iedereen zich geaccepteerd voelt. 

Daarnaast benadrukt zij dat de diversiteit onder bezoekers aangemoedigd moet worden. Meer 

verschillen tussen bezoekers zorgt er voor dat mensen zich minder snel een ‘buitenbeentje’ 

voelen en moedigt het gevoel aan dat iedereen welkom is. Ook is het van groot belang dat er 

meer begrip bij mensen ontstaat. Dit kan gaan om begrip bij zowel bezoekers als medewerkers. 
Wanneer er sprake is van meer begrip, zullen mensen ook sneller te hulp schieten en flexibeler 

met de situatie omgaan. Negatieve attitudes en vooroordelen van mensen kunnen daarentegen 

zorgen voor een minder toegankelijk gevoel bij de mensen met een beperking. De schrijfster van 

het artikel meent dat kunst en cultuur een geschikt middel is dat ingezet kan worden om 

vooroordelen weg te nemen en de toegankelijkheid te bevorderen. Cultuur kan namelijk een 

middel zijn om mensen bij elkaar te laten komen en met elkaar te verbinden. Dit zal uiteindelijk 

zorgen voor een inclusievere samenleving waarbij mensen meer naar elkaar omkijken. 

In deze paragraaf zijn de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid van festivals in 

binnen- en buitenland besproken. Om festivals te realiseren waaraan iedereen kan deelnemen 

en zich welkom voelt, is het van belang dat er aandacht is voor fysieke en sociale aspecten, die 

een groot verschil kunnen maken. Naast dat de fysieke omgeving van de festivals aandacht krijgt 

is het dus ook van belang dat er verandering komt in het bewustzijn van mensen. Wanneer 

bijvoorbeeld de beeldvorming en gedachtegang van mensen verandert zal de sociale 

toegankelijkheid groeien. Daarnaast gaat het om diversiteit en onderdeel zijn van het gewone 

publiek. Dit soort voorwaarden zijn erg belangrijk om de sociale inclusie van cultuur te 

bevorderen. Het zou mooi zijn als er in Nederland in de toekomst net zo een concurrentiestrijd 

ontstaat als bij de festivals in Groot-Brittannië.   
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4. Inclusief beleid voor festivals in de provincie Utrecht 
 

Om een beeld te geven van de rol die de overheid kan spelen voor mensen met een beperking in 

de participatiesamenleving, wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op de beleidsvoering van 

verschillende gemeenten in Utrecht. Hierbij gaat het om beleid met betrekking tot de 

toegankelijkheid van festivals en evenementen. Om de beleidsvoering in een breder kader te 

plaatsen wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op het begrip inclusief beleid en wordt er aandacht 

besteed aan de ontwikkelingen van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Vervolgens 

wordt er besproken wat dit betekent voor gemeenten en op welke manier zij vorm geven aan 

hun inclusieve beleid. De deelvraag die met dit hoofdstuk beantwoord wordt is: Hoe ziet het 

inclusief beleid met betrekking tot festivals er bij de gemeenten in de provincie Utrecht er op dit 

moment uit? 

Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom het onderwerp is er naast de 

deskresearch van dit onderzoek met twee professionals van belangenorganisaties gesproken. De 

volgende twee medewerkers van belangenorganisaties in Utrecht zijn hiervoor geïnterviewd: 

Thijs Hardick is beleidsadviseur op het gebied van toegankelijkheid, mobiliteit, wonen en 

mensenrechten bij Ieder(in), een netwerkorganisatie voor mensen met een beperking. 

(persoonlijke mededeling, 31 maart 2016). De tweede professional die is geïnterviewd is Job 

Haug, beleidsmedewerker van de belangenorganisatie SOLGU (voor mensen met een 

lichamelijke beperking) (persoonlijke mededeling, 31 maart 2016). Om een beeld te schetsen 

van de rol die gemeenten in dit geheel spelen, zijn naast de professionals ook verschillende 

beleidsambtenaren geïnterviewd.  

4.1. Inclusief beleid 
Bij een inclusieve samenleving is het de bedoeling dat er niemand buiten de boot valt en 

iedereen de kans krijgt om mee te doen in de maatschappij. De overheid kan hieraan bijdragen 

door met inclusief beleid te werken, met als belangrijkste doelstelling dat mensen met een 

beperking vanzelfsprekend en op een gelijkwaardige manier aan alle aspecten van het 

maatschappelijke leven kunnen deelnemen. De belangrijkste opbrengst van dit beleid is het 

bevorderen van participatie en zelfredzaamheid. (Beltman, Felten, Oude Avenhuis & de Boer, 

2010).  

Bij inclusieve beleidsvoering wordt er volgens Beltman et al. (2010) bij het maken van het beleid 

in alle fasen rekening gehouden met de verschillen tussen mensen met en mensen zonder 

beperking. Hierbij worden op elk beleidsterrein zowel algemene als specifieke maatregelen 

getroffen, ter bevordering van de participatie. Dat er in alle fasen rekening mee wordt gehouden 

betekent dus dat er ook al vanaf het beginstadium van het proces gedacht wordt aan de inclusie 

van mensen met een beperking. Bij het opstellen van het beleid wordt er dus gelijk al nagedacht 

of de maatregelen toegankelijk genoeg zijn voor iedereen. Hierbij is het van belang dat de 

grootste belemmeringen voor participatie in kaart worden gebracht. Beltman et al. benadrukt 

dat inclusief beleid op deze manier voorkomt dat er achteraf dure aanpassingen moeten 

plaatsvinden, omdat er bepaalde zaken ‘gerepareerd’ moeten worden door gemeenten. Zo hoeft 

er bijvoorbeeld niet nog een apart beleid ontwikkeld te worden met specifieke aanpassingen 

voor mensen met een beperking. Het is in die zin dus een manier van preventief werken en het 

zorgt ervoor dat de samenleving op voorhand niemand uitsluit. Het voorkomen van uitsluiting 

kan bij inclusief beleid gezien worden als de verantwoordelijkheid van de gehele samenleving. 

De beperking van een burger wordt bij deze aanpak namelijk niet als individueel probleem 

beschouwd, maar als een gebrek in de fysieke en maatschappelijke omgeving (Storm & Post, 

2012). Kortom, de overheid kan een belangrijke taak op zich nemen door met inclusief beleid te 
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werken en hiermee barrières voor een toegankelijke maatschappij weg te nemen. Het inclusieve 

beleid creëert ruimte voor diversiteit in de samenleving draagt bij aan de sociale inclusie van 

mensen met een beperking. 

4.1.1. VN-verdrag voor mensen met een beperking 
Een reden dat het begrip inclusief beleid in Nederland steeds meer aandacht krijgt, komt mede 

doordat het VN-verdrag voor mensen met een beperking op dinsdag 12 april 2016 geratificeerd 
is door de Eerste Kamer (Eerste Kamer, 2016). Dit verdrag, dat in het voorgaande hoofdstuk is 

toegelicht, heeft als belangrijkste uitgangspunt dat mensen met een beperking volwaardig mee 

kunnen doen in de maatschappij (Redeker & van Lier, 2015). Landen die het verdrag officieel 

geratificeerd hebben spreken hierbij af om aanpassingen te doen op de diverse levensterreinen 

en op die manier te werken aan een inclusieve samenleving. De afspraken die zijn gemaakt 

hebben te maken met fysieke en sociale aspecten van een toegankelijke samenleving. Zo werd er 

in pararaaf 3.1.2. aangegeven dat er naast de overeenkomst ‘toegankelijkheid’ ook een 

overeenkomst is gesloten dat gaat over het bevorderen van de bewustwording. Nu het verdrag 

in Nederland officieel bekrachtigd is moet het land maatregelen nemen om beide aspecten te 

bevorderen. Het Nederlandse kabinet heeft echter als voorwaarde gesteld dat de verplichtingen 

van het verdrag geleidelijk ingevoerd mogen worden (AllesToegankelijk, 2015).  

Op welke manier Nederland dit gaat bewerkstelligen zal de komende jaren moeten blijken. Een 

inclusieve samenleving is volgens Redeker en van Lier niet alleen de taak van de landelijke 

overheid, maar ook van WMO-raden, gemeenten en lokale belangenorganisaties. Staatssecretaris 

Van Rijn stelde bij de ratificatie van het verdrag dat er concrete maatregelen en doelstellingen in 

het plan van aanpak moeten worden opgenomen. Daarnaast benadrukte hij dat er geen 

overhaaste implementaties moeten plaatsvinden, omdat het in eerste instantie belangrijk is dat 

er genoeg draagvlak wordt gecreëerd (Eerste Kamer, 2016). Volgens Van Rijn moeten lokale 

autoriteiten voldoende ruimte krijgen om hun eigen prioriteiten te kiezen. Hij verwacht dat 

gemeenten hier zelf hun verantwoordelijkheid in zullen nemen. Dit betekent dus dat de lokale 

overheden zelf bepalen op welke manier zij het verdrag een plek geven in hun gemeente. 

De Professionals 

Uit de interviews met professionals Thijs Hardick en Job Haug bleek dat zij vraagtekens zetten 

bij de veranderingen die het verdrag daadwerkelijk teweeg gaan brengen bij de Nederlandse 

overheid (persoonlijke mededeling, 31 maart 2016). De volgende uitspraak van Thijs Hardick 

geeft hier een voorbeeld van: ‘’..in eerste instantie zal er weinig veranderen. Het kan gezien 

worden als een soort emancipatieverdrag.’’ Hiermee bedoeld hij dat het verdrag er vooral voor 

zorgt dat er meer aandacht in de samenleving komt voor de achtergestelde positie van mensen 

met een beperking. Ook Job Haug gaf aan dat er volgens hem weinig gaat veranderen 

(persoonlijke mededeling, 31 maart 2016). Volgens Job heeft het verdrag juridisch gezien geen 

nieuwe waarde, omdat er geen nieuwe punten in staan die nog niet in een andere wet vastliggen. 

Thijs Hardick stelde echter wel dat, nu het verdrag officieel bekrachtigd is, gemeenten er echt 

‘iets’ mee moeten. Dit komt doordat er bij de ratificatie is besloten dat er per gemeente een plan 

opgesteld wordt, waarin beschreven staat op welke manier de gemeente gaat werken aan een 

inclusieve samenleving. De implementatie van het verdrag zal er op deze manier voor zorgen dat 

gemeenten op verschillende levensterreinen, op voorhand, meer rekening houden met of de 

beleidsplannen toegankelijk zijn voor iedereen. 

Ondanks dat het verdrag naar de mening van Job Haug en Thijs Hardick in eerste instantie niet 

veel zal veranderen, wordt de ratificatie van het verdrag door beide professionals wel als iets 

positiefs gezien. Het zal het onderwerp namelijk meer onder de aandacht brengen, wat bijdraagt 

aan de bewustwording. Daarnaast denken zij dat mensen nu meer het gevoel krijgen dat er iets 
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moet gaan gebeuren en kan het een extra zetje in de rug zijn. Dat dit gebeurd is volgens de twee 

professionals erg noodzakelijk, omdat er op dit moment veel te weinig rekening wordt gehouden 

met de toegankelijkheid in de Nederlandse samenleving. In Nederland heeft het daarnaast lang 

geduurd voordat het verdrag na de ondertekening ook daadwerkelijk geratificeerd is. Dit zou 

iets kunnen zeggen over de mate waarin het onderwerp speelt in de Nederlandse samenleving. 

De reden dat het zo lang heeft geduurd komt volgens Thijs Hardick doordat Nederland bang was 

dat alles in het land dan in één keer toegankelijk moest worden gemaakt. Een voorbeeld dat hij 

gaf was: ‘’Dan moet bijvoorbeeld de Domtoren dicht, want daar kunnen geen rolstoelen in. Dat is 

natuurlijk helemaal niet waar maar dat is toch de angst.’’ Daarnaast werd er volgens hem gedacht 

dat het te veel geld zou gaan kosten. Zo stelde hij: ‘’je wordt van tevoren bang gemaakt voor de 

kosten.’’ Zelf ontkrachtte hij dit meteen, omdat het volgens hem helemaal niet zo veel duurder 

hoeft te zijn en omdat de aanpassingen geleidelijk uitgevoerd mogen worden.  

Oftewel, met het geratificeerde VN-verdrag geeft Nederland aan om te gaan werken aan een 

inclusievere samenleving. Dit zal geleidelijk uitgevoerd gaan worden. Doordat gemeenten een 

plan op moet stellen is er een kans dat er in de toekomst steeds meer met inclusief beleid 

gewerkt zal gaan worden op lokaal niveau. Het verdrag zal bij de overheid in ieder geval zorgen 

voor meer bewustzijn voor het onderwerp. Het bevorderen van de bewustwording bij de rest 

van de samenleving, bijvoorbeeld bij organisatoren en bezoekers van evenementen is echter een 

opgave op zich. Zij krijgen namelijk minder direct met het verdrag te maken waardoor het 

onderwerp ook niet zo snel onder de aandacht zal komen. 

4.1.2. Inclusief beleid evenementen 
In de voorgaande paragraaf is beschreven op welke manier het VN-verdrag gevolgen heeft voor 

de gemeenten in Nederland. Lokale overheden moeten op hun eigen manier gaan werken aan 

een inclusieve maatschappij waaraan iedere burger kan deelnemen. Voor dit onderzoek zijn zes 

gemeenten in de provincie Utrecht geselecteerd, om een beeld te schetsen van de nu al 

aanwezige inclusieve beleidsplannen wat betreft de festivals. Op deze manier ontstaat er een 

beeld van de positie die gemeenten op dit moment innemen als het gaat om de toegankelijkheid 

van evenementen en festivals. De gemeenten in de provincie Utrecht die nader zijn onderzocht 

zijn de volgende: 

 Utrecht 

 Amersfoort 

 Woerden 

 Oudewater 

 Nieuwegein 

 Vianen 

De gemeenten 

In eerste instantie is er deskresearch uitgevoerd bij de gemeenten Utrecht, Amersfoort, 

Woerden, Oudewater, Nieuwegein en Vianen. Op deze manier is er onderzocht wat er digitaal te 

vinden is als het gaat om het inclusieve beleid voor de festivals. Vervolgens is er met 

verschillende gemeenteambtenaren gesproken die meer konden vertellen over het beleid 

rondom de evenementen in de gemeente. In de gemeente Utrecht is de projectleidster, Ien van 

der Waal-Krijbolder geïnterviewd. Zij is projectleidster van Agenda 22, de methodiek om 

inclusief beleid vorm te geven in de Gemeente Utrecht (persoonlijke mededeling, 24 maart 

2016). Agenda 22 is een werkmethodiek van de Verenigde Naties om inclusief beleid vorm te 

geven, waar de Gemeente Utrecht sinds 2007 mee werkt. Het is een vrijblijvend concept dat door 

beleidsmakers kan worden toegepast om meer rekening te houden met de verschillen tussen 

mensen met en mensen zonder beperking. Gemeente Utrecht werkt inmiddels volgens hun 
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tweede beleidsplan (2012-2018), waarin op diverse levensdomeinen doelen zijn gesteld om de 

inclusiviteit in de samenleving te bevorderen. 

Ook op het gebied van evenementen is de invloed van Agenda 22 in de Gemeente Utrecht te 

merken. Dit bleek uit het interview met Ien van der Waal-Krijbolder (persoonlijke mededeling, 

24 maart 2016). Zij vertelde dat toegankelijkheid tegenwoordig al vaak een aandachtspunt is bij 

besprekingen op de afdeling evenementen. Daarnaast wordt er samengewerkt met 

belangenorganisaties voor mensen met een beperking, die de belangrijke knelpunten uit de 

praktijk in kaart brengen. In 2010 is er door één van deze belangenorganisaties een evaluatie 

uitgevoerd, waaruit de aandachtspunten voor een toegankelijk evenement naar voren zijn 

gekomen. Uit het interview bij de Gemeente Utrecht bleek dat deze richtlijnen bij de 

vergunningverlening van evenementen onder de aandacht worden gebracht bij de 

organisatoren. De gemeente Utrecht wil de toegankelijkheid daarentegen niet afdwingen door 

het verplicht te stellen bij de vergunningverordening, omdat minder regelgeving op dit moment 

een belangrijk punt is bij de gemeente. Daarnaast bleek het dat de gemeente zichzelf niet als 

enige verantwoordelijke ziet. Ien van der Waal-Krijbolder gaf het volgende aan: ‘’Tegelijkertijd 

heeft het college gezegd dat zij het als de verantwoordelijkheid van de organisatoren beschouwen 

om te zorgen voor toegankelijkheid. De gemeente attendeert hen er wel op. Zij zijn er om te 

faciliteren en om de organisatoren aan te moedigen.’’ Om deze redenen kiest de gemeente Utrecht 

ervoor om organisatoren te informeren, faciliteren en stimuleren, maar zullen ze de 

toegankelijkheid niet snel als verplichting vaststellen. Dit doen zij bijvoorbeeld door tips, 

checklists en overige informatie mee te geven, zodat organisatoren handvaten krijgen en weten 

waar zij aan moeten denken voor de toegankelijkheid van hun evenement. Een voorbeeld van de 

checklist is terug te vinden in bijlage 4 (Haug, 2011). In tegenstelling tot de informerende en 

stimulerende rol die de gemeente bij de vergunningverlening op zich neemt, is toegankelijkheid 
wel een vereiste bij de subsidieverordening.  

Bij de aandachtspunten waar de Gemeente Utrecht aan werkt zijn overeenkomsten te zien met 

de eerder genoemde afspraken in het VN-verdrag. Zo werkt Utrecht aan de bevordering van de 

bewustwording door het als onderwerp te bespreken bij besprekingen en het onder de aandacht 

te brengen bij organisatoren. Daarnaast werken ze aan een fysiek toegankelijke omgeving door 

te faciliteren en tips mee te geven om een evenement (fysiek) toegankelijker te maken. 

Daarnaast dragen ze op deze manieren bij aan het punt ‘deelname aan het culturele leven, 

recreatie, vrijetijdsbesteding en sport’ door evenementen te stimuleren waar iedereen op 

gelijkwaardige wijze kan deelnemen.  

Bij de gemeenten Amersfoort, Woerden, Oudewater, Nieuwegein en Vianen is er gesproken met 

gemeenteambtenaren van de afdeling evenementen (persoonlijke mededeling, 22 maart 2016; 

26 maart 2016; 31 maart 2016). Deze ambtenaren hebben een andere insteek dan de eerder 

genoemde ambtenaar van de Gemeente Utrecht, die zich richtte op de algemene inclusieve 

beleidsvoering met Agenda 22. De medewerkers van de afdelingen evenementen zijn veel meer 

gericht op de praktische uitvoering van de evenementen in hun gemeente, zoals het verlenen 

van de vergunningen. Door deze insteek kan het zijn dat er een beperkt beeld is ontstaan van de 

acties die op dit moment ondernomen worden als het gaat om een toegankelijke samenleving. 

Als er wordt gekeken naar wat naar voren kwam op het gebied van evenementen blijkt het dat 

er nog geen specifieke aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid en daarmee de sociale 

inclusie van mensen met een beperking. Dit betekent dat toegankelijkheid niet wordt 

meegenomen in hun beleid wat betreft de evenementen. Dat wil echter niet zeggen dat er in deze 

gemeenten helemaal niets mee gedaan wordt. Op diverse manieren wordt er rekening gehouden 

met inwoners met een beperking. Zo bleek uit de interviews dat de Gemeente Amersfoort bij 

grote evenementen bijvoorbeeld zorgt voor aparte rolstoelvakken. Bij de Gemeente Nieuwegein 
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wordt er bij het gesprek met de organisatoren gevraagd of er rekening mee wordt gehouden dat 

iedereen welkom moet zijn, en dus ook mensen met een beperking. Op deze manier proberen ze 

de diversiteit van de bezoekers bij de evenementen aan te moedigen. Gemeente Vianen werkt 

samen met een gehandicaptenorganisatie om de belangrijke knelpunten in kaart te brengen. 

Deze spelen zij vervolgens door aan de organisatoren. De evenementen coördinator van de 

Gemeente Woerden en Oudewater wist daarnaast te vertellen dat er in deze twee gemeenten al 

vrij veel rekening door de organisatoren wordt gehouden met de toegankelijkheid en dat de 

meeste evenementen dus al redelijk toegankelijk zijn. 

Het verschil in de mate waarin de verschillende gemeenten zich op dit moment bezig houden 

met de sociale inclusie van de doelgroep bij evenementen kan gedeeltelijk te maken hebben met 

de context waar het zich afspeelt. In hoofdstuk drie is beschreven dat er in een stedelijke context 

meer sprake en behoefte is aan diversiteitsdenken, omdat de bevolkingssamenstelling veel 

diverser is. Dit verklaart deels waarom een grote diverse gemeente, zoals Utrecht, al in veel 

grotere mate bezig is met de inclusie van diverse groepen in de samenleving. In kleinere 

gemeenten, zoals Nieuwegein en Vianen, is deze inclusieve benadering veel minder van 

toepassing omdat deze simpelweg een minder diverse groep inwoners hebben. In dit opzicht is 

het dus niet vreemd dat de kleinere gemeenten nog minder stil staan bij de inclusie van 

verschillende groepen in de samenleving. 

Er wordt dus in verschillende vormen rekening gehouden met de toegankelijkheid van 

evenementen, maar het aandachtspunt ligt bij de meeste gemeenten niet vast in beleid. 

Gemeente Utrecht is hier een uitzondering in, door te werken met Agenda 22. Bij geen één 

gemeente wordt het echter als verplichting meegenomen in de vergunningverlening van 

evenementen. Uit de interviews bleek dat de overheid voorkeur geeft aan de vermindering van 

regelgeving. Dit komt overeen met de uitgangspunten van de participatiesamenleving, waarbij 

de overheid een stapje terug doet en meer verantwoordelijkheid bij de burgers zelf legt. Dit is 

dan ook een belangrijke reden voor gemeenten om ervoor te kiezen dat ze toegankelijkheid niet 

willen afdwingen. De gemeenteambtenaren vonden het daarentegen allen erg belangrijk dat er 

meer aandacht voor het onderwerp komt, omdat ze niemand willen uitsluiten van evenementen 

in hun gemeente. De vraag die echter in elk interview met de gemeenteambtenaren duidelijk 

naar voren kwam, is in hoeverre het de taak van de gemeente is om de toegankelijkheid te 

bewerkstelligen. Over het algemeen vinden ze bij de gemeente toch dat de grootste 

verantwoordelijkheid bij de organisatoren zelf ligt. Afgezien daarvan stonden zij wel allemaal 

positief tegenover het geven van informatie bij de vergunningverlening, om op deze manier hun 

steentje in het proces bij te dragen.  

De professionals 

Met de professionals Job Haug en Thijs Hardick van de belangenorganisaties is tijdens de 

interviews ook ingegaan op de positie die gemeenten op zich kunnen nemen bij het verlenen van 

een vergunning (persoonlijke mededeling, 21 maart 2016). Zij waren beiden stellig van mening 

dat de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van evenementen voor een groot deel bij 

de gemeente moet liggen. Thijs Hardick zei bijvoorbeeld het volgende: ‘’…het gebeurd niet 

vanzelf.’’ en ‘’Ik snap wel dat de tendens is ‘minder regels’, het gezonde verstand zal zegevieren, 

maar ja, je hebt wel regels nodig.’’ Deze uitspraken geven weer dat hij van mening is dat de 

gemeente de taak heeft om het onder de aandacht te brengen bij de organisatoren. Daarnaast 

benadrukte Thijs dat het erg belangrijk is dat de voorwaarden voor toegankelijkheid 

meegenomen worden in de vergunning criteria en daarmee als verplichting wordt ingesteld. 

Volgens hem is dit nodig omdat er anders niet bij stil wordt gestaan. Dit soort maatregelen 

zullen ervoor zorgen hier verandering in komt omdat mensen er dan niet meer omheen kunnen. 

Als de gemeente deze taak niet op zich neemt, vraagt hij zich af wie het dan doet. Daarnaast 
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vindt hij dat dit een verantwoordelijkheid is die de gemeente op zich hoort te nemen, omdat het 

gaat om uitsluiting en veiligheid voor iedereen. Zijn volgende uitspraak illustreert dit: ‘’…ik ben 

er misschien wat idealistischer in, maar ik denk dat als ik baas zou zijn van een gemeente en er 

wordt een evenement georganiseerd, dan zou ik willen dat het helemaal veilig is en toegankelijk 

voor iedereen is.’’ Dit toont aan dat het volgens Thijs ook een morele kwestie is waar gemeenten 

zich hard voor zouden moeten, en willen, maken. 

Ook Job Haug benadrukte het belang van de rol die een gemeente kan spelen om toegankelijke 

evenementen te realiseren. Naar zijn mening moet het beslist meegenomen worden in de 

vergunningverlening. Hij gaf daarentegen wel het belang aan van dat het genuanceerd moet 

gebeuren, omdat niet alles in één keer toegankelijk kan worden gemaakt. Volgens Job is een 

goede manier om het in de vergunningen mee te nemen daarom om de organisatoren een plan te 

laten opstellen waarin zij aangeven hoe zij in een bepaald aantal jaren gaan werken aan de 

toegankelijkheid. Hiermee richtte hij zich vooral op de terugkerende evenementen. Daarnaast 

benadrukte hij het belang van evaluaties en feedback, zodat de gemeente weet wat de 

belangrijkste aandachtspunten zijn en dit als richtlijnen mee kan geven aan organisatoren. 

Hierbij stelde hij dat het belangrijk is dat de punten concreet en simpel na te gaan zijn, zodat het 

makkelijk uitvoerbaar is voor de organisatoren.  

Concluderend, op de Gemeente Utrecht na is er geen inclusief beleid wat betreft evenementen in 

de geselecteerde gemeenten in de provincie Utrecht. Gemeente Utrecht neemt bij de 

toegankelijkheid van evenementen een informerende, stimulerende en faciliterende rol op zich. 

Wat betreft de vergunningverlening zijn voorwaarden voor toegankelijkheid nergens verplicht 

en speelt er bij de gemeenten de vraag in hoeverre dit de taak is die de overheid op zich moet 

nemen. Wel zien zij het belang van het onderwerp in en zien ze het als optie om informatie en 

richtlijnen mee te geven aan organisatoren van een evenement. De trend die nu speelt bij de 

overheid, van de vermindering van regelgeving, komt overeen met de gedachte van de 

participatiesamenleving. De vraag die hierbij echter gesteld kan worden, ook bij de 

evenementen, is of er dan wel genoeg rekening wordt gehouden met iedereen in de samenleving. 

Zolang er namelijk geen voorwaarden worden gecreëerd die ervoor zorgen dat iedereen kan 

deelnemen aan het evenement, zal er wellicht te weinig bij stil worden gestaan en biedt de 

samenleving geen gelijke mogelijkheden voor cultuurparticipatie. 
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5. Behoeften van mensen met een motorische beperking 
 

Om zicht te krijgen op welke manier de toegankelijkheid van festivals in de praktijk wordt 

beleefd, worden in dit hoofdstuk de ervaringen en behoeften van mensen met een motorische 

beperking besproken. Hierbij worden de belangrijkste belemmeringen en wensen die uit de 

interviews naar voren zijn gekomen in beeld gebracht. Allereerst wordt  er ingegaan op de 

fysieke toegankelijkheid, vervolgens op de informatievoorziening, daarna de sociale toegankelijk 

en als laatste wordt het bewustzijn in de samenleving besproken. De deelvraag die door dit 

hoofdstuk beantwoord wordt luidt: Welke wensen en behoeften hebben mensen met een 

motorische beperking bij het bezoeken van festivals en evenementen?  

Om in te kunnen gaan op de beleveniswereld van de doelgroep in de praktijk zijn er twee 

professionals geïnterviewd, namelijk Thijs Hardick en Job Haug, die al eerder aangehaald zijn in 

het vorige hoofdstuk (persoonlijke mededeling, 31 maart 2016). Daarnaast is er gesproken met 

twee personen met een motorische beperking, waarbij één persoon zelf in een rolstoel zit en de 

ander met een rollator loopt (persoonlijke mededeling, 18 maart 2016; 12 april 2016). Zij 

hebben samen met de professionals een inzicht kunnen geven in wat naar hun mening de 

belangrijkste aandachtspunten zijn als het om toegankelijkheid van festivals gaat. Deze punten 

staan uitgebreid beschreven in dit hoofdstuk. Dit geeft een beeld van hoe de situatie op het 

moment wordt ervaren en waar nog extra rekening mee kan worden gehouden. De twee 

geïnterviewden die zelf een beperking hebben bezoeken regelmatig eendaagse festivals of 

culturele evenementen als concerten. Hieruit kan opgemaakt worden dat zij regelmatig 

participeren in het culturele leven, als het om eendaagse evenementen gaat. Bij een meerdaags 

festival ligt de drempel daarentegen al een stuk hoger, blijkt uit de interviews. Op de oorzaken 

wordt in de volgende paragrafen verder ingegaan.  

5.1. Fysieke toegankelijkheid 
In eerste instantie worden de ervaringen en behoeften op het gebied van fysieke 

toegankelijkheid besproken, waarbij het, zoals in de literatuur beschreven staat, vooral gaat om 

de bereikbaarheid, bruikbaarheid en veiligheid van de fysieke omgeving. 

5.1.1. Toegankelijkheid van het evenement 
De meeste aandachtspunten voor een toegankelijk festival die in de interviews naar voren 

kwamen hadden te maken met de fysieke toegankelijkheid op het terrein zelf. Als belangrijkste 

punt kwam allereerst de noodzaak van een toegankelijk toilet in elk gesprek naar voren. De twee 

geïnterviewden met een beperking ervaren beiden vaak dat er helemaal geen toegankelijk toilet 

aanwezig is. Als dit er wel is, is het vaak lastig, of niet zelfstandig te bereiken. Zo gaven zij aan 

dat je vaak eerst een trappetje of opstapje op moet, voordat je het toilet kunt bereiken. 

Daarnaast komt het voor dat je niet altijd zelfstandig gebruik mag maken van een apart 

toegankelijk toilet, omdat je hiervoor eerst een pasje van een medewerker in je bezit moet 

krijgen. Dit soort moeilijkheden, slechts voor een toiletbezoek, worden als vervelende 
belemmeringen ervaren bij het bezoeken van een evenement. Het belang van toegankelijke 

toiletten werd ook benadrukt door beide professionals, die aangaven dat het heel simpel is om 

een toegankelijk toilet te huren. 

Een ander punt dat naar voren kwam uit de interviews zijn de balies, kassa’s en garderobes op 

een festival. De geïnterviewden met een beperking gaven aan dat hier in veel gevallen te weinig 

rekening mee wordt gehouden. Het volgende citaat geeft hier een voorbeeld van: ‘’Balies of 

garderobes zijn vaak te hoog. Zie jij maar eens, zeker op een festival, de aandacht te trekken als je 

niet eens boven een balie uitkomt.’’ Dit betekent dat de hoogte van in dit geval de balies ervoor 
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zorgt dat personen in een rolstoel niet gebruik kunnen maken van elk onderdeel van het festival 

en dat het dus niet fysiek toegankelijk genoeg is. Een goede oplossing hiervoor is volgens één 

van de geïnterviewden dat er naast de normale toonbank een verlaagd stuk bij wordt gemaakt. 

Dit is volgens haar niet alleen handig voor mensen in een rolstoel, maar ook voor kleine mensen.  

De ondergrond van het terrein is ook een belangrijk onderdeel waar meer rekening mee kan 

worden gehouden, bleek uit alle interviews. Gras, grind, modder en hobbels werken niet voor 

iemand in een rolstoel. Voor iemand met een motorische beperking is het belangrijk dat er een 

harde ondergrond is, of dat er in ieder geval paden zijn. Het zou bijvoorbeeld al erg veel schelen 

als er harde planken worden neergelegd als er sprake is van een zachte ondergrond. Daarnaast 

bleek uit de interviews dat het vaak voorkomt dat er allerlei losse snoeren op het terrein liggen. 

Als oplossing worden hier soms drempels over heen gelegd. Dit is goed bedoeld, maar deze 

drempels zijn vaak lastig om over heen te komen met een rolstoel. Een ander voorbeeld van een 

goed bedoelde oplossing die in de praktijk niet altijd werkt zijn hellingen die geplaats worden 

om ergens op te komen. Het komt regelmatig voor dat deze hellingen te steil zijn, waardoor 

iemand in een rolstoel er alsnog niet zelf op kan komen. Belangrijk is dus dat er op gelet wordt 

dat mensen in een rolstoel zich zelfstandig kunnen voortbewegen op het terrein. 

Het laatste belangrijke aandachtspunt, gericht op het terrein, dat naar voren kwam is het zicht 

op het podium. Vaak is een festival erg druk. Naast dat dit het lastig maakt om je rond te 

bewegen in een rolstoel, zorgt het ook voor een slechter zicht op het optreden. Uit de interviews 

blijkt dat het vervelend is dat je niet in het blikveld van andere mensen zit. Daarnaast kan je 

niets van het podium zien als je tussen het ‘gewone publiek’ zit, omdat je er gewoon niet 

bovenuit komt. Soms zijn er op het festival aparte platforms gemaakt voor mensen met een 

beperkingen, maar deze worden niet altijd als positieve oplossing ervaren. Hier volgt meer over 

in de paragraaf over de sociale toegankelijkheid. 

5.1.2. Bereikbaarheid 
Het is prettig als het terrein zelf toegankelijk is, maar je moet er als bezoeker eerst zien te 

komen. De bereikbaarheid is hiermee een belangrijke voorwaarde voor een inclusief festival. Het 

festival is pas toegankelijk als iedereen zelfstandig bij de ingang van het terrein kan komen. Bij 

de route naar het terrein toe is het ook daarom weer van belang dat er een pad is aangelegd met 

een harde ondergrond en niet te veel hobbels. Bij een festival kan de bereikbaarheid volgens de 

geïnterviewden nog wel eens lastig zijn. Het komt vaak voor dat festivals op een vrij afgelegen 

plek worden georganiseerd, vaak in een landelijke omgeving. In dit geval is het zeker een 

uitdaging voor iemand met een motorische beperking om er te komen. Omdat het voor iemand 

met een beperking vaak vermoeiender is om een bepaalde afstand af te leggen, is het belangrijk 

dat de loopafstand naar de ingang niet te groot is. Als dit niet anders kan zou het een oplossing 

zijn om toegankelijke pendelbussen naar de ingang te laten rijden. Wanneer festivals en 

evenementen binnen in een gebouw worden georganiseerd kan het ook lastig zijn om het 

gebouw binnen te komen, bleek uit de interviews. Het komt namelijk vaak voor dat er voor de 

entree een trappetje of opstapje is. Om ervoor te zorgen dat iemand in een rolstoel toch naar 

binnen kan, zou er een oprijdplank kunnen worden neergelegd. Een andere oplossing is een 

aparte ingang die wel gelijkvloers is. 

Het reguliere openbaar vervoer is in Nederland matig toegankelijk, blijkt uit de interviews. Uit 

ervaringen van de twee personen met een beperking blijkt dat bussen eigenlijk niet te doen zijn 

voor iemand in een rolstoel, omdat je er niet zelfstandig in komt. Bussen hebben vaak wel een 

uitklapbare oprit, maar chauffeurs nemen meestal niet de moeite om deze uit te klappen, aldus 

de geïnterviewden. Daarnaast is een groot deel van de trams niet toegankelijk, omdat ze niet 

gelijkvloers zijn. Het reizen met de trein wordt ook niet optimaal ervaren. Bij veel treinen moet 
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je eerst een trapje op bij het instappen. Wanneer iemand in een rolstoel deze trein in wilt moet 

hij of zij dus altijd eerst om assistentie vragen. Het openbaar vervoer in Nederland is dus een 

onderdeel waar nog veel meer rekening mee kan worden gehouden. 

5.1.3. Veiligheid 
Naast de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het festival is ook de uitgankelijkheid een 

voorwaarde voor een inclusief festival, aldus Thijs Hardick. Hiermee bedoeld hij in hoeverre 
iemand in staat is om ergens uit te komen. Dit is erg belangrijk om de veiligheid te kunnen 

garanderen. Mensen met een lichamelijke beperking moeten even veilig zijn als anderen, maar 

wanneer zij meer moeite hebben om weg te komen in noodgevallen, is dit niet het geval. Uit de 

interviews bleek dat de veiligheid bij evenementen niet altijd gegarandeerd is. Zo zijn 

nooduitgangen niet door iedereen te gebruiken. Dit blijkt het volgende citaat van een van de 

personen met een beperking over de nooduitgangen: ‘’Vaak is het bijvoorbeeld een deur met een 

brandtrap erachter, of met trapjes omhoog zelfs. En de liften mag je natuurlijk niet gebruiken met 

brand.’’ Wanneer iemand in een rolstoel zit of moeilijk te been is, is het dus moeilijk om het 

evenement veilig te verlaten in het geval van nood. Een volgende opmerking van de 

geïnterviewde was: ‘’Dus dan moet je wachten op de brandweer en het risico lopen dat je 

geroosterd wordt.’’ Zolang er geen rekening mee wordt gehouden dat de nooduitgangen door 

iedereen te gebruiken zijn, is het voor mensen met een beperking niet prettig, en zeker niet 

verantwoord om het evenement te bezoeken. 

5.2. Informatievoorziening 
Als je een motorische beperking hebt is het fijn om vooraf te weten wat er wel en niet mogelijk is 

bij een festival. Dit blijkt ook uit het volgende citaat van een van de geïnterviewde met een 

beperking: ‘’Het is heel belangrijk dat je op zo een plek snel personeel kan vinden, of dat er bij de 

ingang al iets van een bordje staat aangegeven.’’ Uit ervaringen die in de interviews naar voren 

kwamen, blijkt dat deze informatie vaak ontbreekt. De geïnterviewden met een beperking gaven 

beiden aan dat ze voor een bezoek aan een evenement zelf grondig op zoek moeten gaan naar 

informatie. Er staat nauwelijks iets aangegeven op websites, plattegronden of flyers over de 

toegankelijkheid, waardoor je niet kunt zien of het de moeite waard is om te gaan. Wanneer 

iemand in een rolstoel het terrein niet in komt, of geen gebruik van maken is het immers niet de 

moeite, maar dit is wel belangrijk om vooraf van op de hoogte te zijn. 

Dit wordt ook beaamd door de twee professionals. Zij gaven aan dat de informatievoorziening 

iets is waar nog veel te weinig rekening mee wordt gehouden. Het komt volgens hun vaak voor 

dat er wel enige maatregelen zijn getroffen, zoals toegankelijke toiletten of rolstoelplaatsen, 

maar dat dit vervolgens nergens wordt aangegeven. Een voorbeeld hiervan is de volgende 

uitspraak van Thijs Hardick: ‘’De informatie voor bijzondere wensen staat niet voorop op de site.’’ 

Dit zorgt ervoor dat mensen niet weten wat hen te wachten staat. Dit is erg zonde, zeker als er 

wel degelijk maatregelen getroffen zijn, omdat mensen met een beperking er op deze manier 

alsnog niet van op de hoogte zijn. Ook als bepaalde onderdelen van het evenement niet 

toegankelijk zijn, is het prettig als het aangegeven staat, omdat iemand met een beperking 

hiervan op de hoogte moet zijn. De twee personen met een beperking benadrukten dit, omdat 

het voor een groot deel bepalend is voor de keuze om wel of niet naar het evenement gaat. Zeker 

omdat zij aangeven dat er al over veel meer dingen nagedacht moet worden dan bij andere 

mensen, is het noodzakelijk dat je weet wat er allemaal wel en niet mogelijk is. Het scheelt voor 

hun erg veel moeite als dit duidelijk aangegeven staat.  

Op het terrein zelf blijkt dat de informatie ook vaak schaars is. Zo werd er in de interviews 

aangegeven dat zij nauwelijks meemaken dat toegankelijke toiletten, plaatsen of andere 

maatregelen aangegeven staan op bordjes en plattegronden om het terrein. Doordat er zo weinig 
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aangegeven staat moet het altijd worden nagevraagd aan de medewerkers op het festival. Hier 

speelt weer een volgend probleem, namelijk dat veel medewerkers zelf ook niet altijd op de 

hoogte zijn van de mogelijkheden. Het duurt vaak een tijdje voordat medewerkers een oplossing 

hebben gevonden of iemand anders hebben gevonden die er wel iets van af weet. Dit is jammer, 

omdat er op deze manier veel tijd verloren gaat om van het festival te kunnen genieten. Om dit te 

voorkomen is het belangrijk dat medewerkers op de hoogte worden gesteld van de genomen 

maatregelen en mogelijkheden voor mensen met een beperking. Of dat er in ieder geval één 

medewerker wordt aangewezen die er over gaat, zodat deze persoon je verder kan helpen. Het 

makkelijkste zou echter toch zijn dat de informatie vanaf het begin al duidelijk wordt 

aangegeven op websites en plattegronden, zodat iedereen vooraf weet wat hij of zij kan 

verwachten. Als je je hierop kunt voorbereiden kies je er immers ook sneller voor om te gaan. 

5.3. Sociale Toegankelijkheid 
Nu de fysieke toegankelijkheid en de informatievoorzieningen beschreven zijn, wordt er in deze 

paragraaf ingegaan op de sociale aspecten van toegankelijkheid. Het gaat er hierbij onder andere 

om of bezoekers zich welkom en geaccepteerd voelen en in hoeverre andere personen zich er 

bewust van zijn. 

5.3.1. Sociale inclusie 
Of medewerkers op de hoogte zijn van de mogelijkheden en bereid zijn om te helpen heeft ook te 

maken met de sociale toegankelijkheid van een festival. De mate waarin medewerkers zich 

betrokken voelen bepaald deels hoe welkom en geaccepteerd je je als bezoeker voelt. Dit blijkt 

ook uit een interview met één persoon met een beperking, waarin aangegeven werd hoe 

vervelend het wordt ervaren dat je altijd van alles moet vragen. Zij vertelde ook dat ze vaak het 

gevoel heeft mensen tot last te zijn met haar lastige vragen. Dit zou niet nodig hoeven zijn als 

medewerkers meer betrokken zouden zijn en als de informatie goed aangegeven staat. 

Daarnaast gaat dit ook om een volwaardige deelname waarbij je zelfstandig als burger kunt 

participeren aan het evenement. Wanneer er telkens hulp gevraagd moet worden is deze 

zelfstandigheid ver te zoeken. Het volgende citaat van één van de geïnterviewden geeft dit als 

volgt aan: ‘’…bij festivals of evenementen, als je daar bijvoorbeeld niet zelf naar de wc kunt, voel je 

je net een vijfjarig kind.’’ Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat er aanpassingen worden gedaan 

waardoor mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig gebruik kunnen maken van het 

festival. Daarnaast is het belangrijk dat zij volwaardig behandeld worden als dit niet het geval is.  

De personen met een beperking vertelden tijdens de interviews dat zij zelf weinig negatieve 

attitudes van mensen ervaren op evenementen. In tegenstelling hiervan horen ze vaak hoe ‘goed’ 

en ‘dapper’ het wel niet is dat ze gekomen zijn. Dit blijkt uit de volgende opmerking van één van 

de geïnterviewden, nadat er werd gevraagd of er wel eens negatieve reacties zijn: ‘’…wat 

eigenlijk nog vaker gebeurd is dat je het tegenovergestelde krijgt en dat ze het dan ontzettend goed 

van je vinden en dapper dat je daar bent.’’ Hieruit blijkt dat mensen het niet gewend zijn dat 

mensen met een beperking naar zo iets toe komen. Daarnaast kan het iets zeggen over de 

toegankelijkheid van festivals op dit moment, wat ervoor zorgt dat het niet aantrekkelijk en 

logisch is dat iemand in een rolstoel erop af komt. De positieve en verbaasde reacties van andere 

bezoekers vinden de geïnterviewden zelf een vrij overdreven reactie. ‘’…het zou helemaal niet 

bijzonder moeten zijn.’’, was de reactie op dit onderwerp. Voor iemand met een beperking hoeft 

het niet bijzonder te zijn om dit soort acties te ondernemen, maar toch wordt dit vaak zo gezien 

door andere bezoekers. Dit zegt iets over de beeldvorming die mensen in de samenleving 

hebben over mensen met een beperking. Ze worden al snel gezien als een ‘aparte’ groep mensen 

die blijkbaar geen festivals bezoeken. Dit vooroordeel hoeft helemaal niet het geval te zijn. Zeker 

wanneer festivals toegankelijker zouden zijn, is de kans groot dat mensen met een beperking er 

ook (sneller) naartoe gaan. Dit kan er weer voor dat andere bezoekers het ook sneller ‘normaal’ 
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gaan vinden. Voor de sociale inclusie is het dan ook belangrijk dat mensen gewend raken aan het 

feit dat mensen met een beperking onderdeel zijn van de samenleving en op dezelfde manier, 

onder de andere burgers, willen leven. Dit werd ook benadrukt in de interviews, waarin één van 

de geïnterviewden het volgende zei: ‘’Het moet het liefst allemaal zo min mogelijk anders zijn.’’  

Dit betekent dus ook dat zij net als iedereen naar een festival kunnen of willen gaan en dat dit 

helemaal niet bijzonder hoeft te zijn. 

Iets wat negatief ervaren kan worden, zijn de aparte rolstoelplatformen die je vaak bij festivals 

en concerten terugziet. Toen er aan één van de personen met een beperking gevraagd werd hoe 

deze vakken ervaren worden, was de reactie: ‘’Dat is echt een dierentuin.’’ Hiermee duidde zij de 

aparte behandeling aan, waarbij je afgezonderd wordt van de rest. De verhoogde vakken bieden 

een oplossing voor het zicht op het podium, maar hebben dus ook negatieve kanten, aldus de 

geïnterviewden. Dit blijkt ook uit het voorbeeld dat Thijs Hardick noemde van mensen met een 

beperking: ‘’Er is wel een plek waar ik terecht kan, maar ik ben met een paar andere mensen. Dus 

dan zit ik in mijn eentje op een rolstoelplatform en staan mijn vrienden ergens verderop.’’ Het is 

vaak het geval dat iemand met een beperking maar één persoon mag meenemen op het 

platform, waardoor je nooit samen met een groep vrienden van het optreden kunt genieten. In 

dit opzicht wordt je eigenlijk geïsoleerd van de rest van de bezoekers, wat zorgt voor sociale 

uitsluiting. De twee personen met een beperking en professional Thijs Hardick benadrukten dat 

het veel prettiger zou zijn als er een oplossing wordt bedacht waarbij iemand in een rolstoel zich 

gewoon tussen de andere bezoekers zou kunnen begeven. Dit betekent dat er meer rekening met 

de diversiteit van bezoekers moet worden gehouden, en dat een festival zich meer kan 

aanpassen aan deze diversiteit. Als hier meer ruimte en mogelijkheden voor gecreëerd worden 

voelen mensen met een beperking zich meer onderdeel van het geheel en kunnen hoeven zij zich 

niet ‘anders’ te voelen dan andere bezoekers. Kortom, als de diversiteit gerealiseerd wordt zal er 
meer sprake zijn van sociale inclusie op het festival. 

5.3.2. Bewustwording 
In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat er diverse fysieke en sociale aspecten zijn waar 

rekening mee gehouden moet worden bij de toegankelijkheid van festivals. Uit de 

onderzoeksresultaten is gebleken dat er nog veel punten beter kunnen en dat mensen het in veel 

gevallen niet gewend zijn om inclusief te denken. Dat het onderwerp in Nederland geen punt van 

aandacht is werd ook duidelijk in de interviews met de professionals en de personen met een 

beperking. Zo stelde Thijs Hardick het volgende: ‘’Er is echt nog te weinig aandacht voor. Bij de 
tijdelijke evenementen ook, als het niet tussen de oren zit wordt er ook niet aan gedacht.’’ Dit geeft 

aan dat mensen zich er te weinig bewust van zijn en er daardoor nauwelijks aandacht aan 

besteden om de situatie te verbeteren. Job Haug sprak zelfs van een cultuurverandering die 

nodig is om de Nederlandse samenleving inclusiever te maken. Klaarblijkelijk zal er nog veel 

moeten gebeuren om een inclusieve samenleving te realiseren. Thijs Hardick gaf aan dat de 

bewustwording een lang proces is. Zolang het niet tussen de oren zit is het volgens hem logisch 

dat mensen er niet snel bij stil staan. Dit geldt ook voor de festivalorganisatoren. Er zijn veel 

kleine aanpassingen die een groot verschil kunnen maken, maar waar wel eerst aan gedacht 

moet worden. Naast dat er mensen meer stil gaan staan bij de aanpassingen die gedaan kunnen 

worden, is het ook belangrijk dat de het bewustzijn voor diversiteit en inclusie bevorderd wordt. 

Het blijkt dat mensen het niet gewend zijn dat mensen met een beperking naar festivals toe 

komen en dat ze een bepaalde beeldvorming en vooroordelen hebben ten opzichte van deze 

groep in de samenleving. Om de sociale inclusie van de doelgroep te bevorderen is het daarom 

van belang dat ze geen aparte behandeling krijgen en als gelijkwaardig onderdeel van de 

bevolking worden gezien. Het is daarom erg belangrijk dat er een verandering komt in de 

beeldvorming en dat er meer ruimte is voor diversiteit. Alles zou normaal moeten zijn en het 

moet daarnaast normaal zijn dan iedereen mee kan doen. 
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6. Conclusie  
 

Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag volgen eerst de belangrijkste conclusies 

van de deelvragen, die in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet zijn. Door de uitkomsten van 

de deelvragen met elkaar te verbinden zal er een gegrond antwoord op de onderzoeksvraag 

gegeven kunnen worden.  

De doelstelling van het onderzoek was om het inclusief beleid met betrekking tot festivals in de 

provincie Utrecht in kaart te brengen. Daarnaast was het doel om achter de ervaringen en 

behoeften van mensen met een motorische beperking te komen bij het bezoeken van de 

festivals. Met deze doelstelling in gedachte dienen de deelvragen een antwoord te geven op de 

volgende hoofdvraag: Hoe kan het inclusief beleid met betrekking tot festivals eruit zien voor 

mensen met een motorische beperking ter bevordering van de (cultuur)participatie? Hieronder 

worden allereerst de antwoorden op de deelvragen besproken. 

1. Wat is er in de literatuur bekend over (cultuur)participatie van mensen met een motorische 

beperking? 

Uit de literatuur is gebleken dat mensen met een motorische beperking meer moeite hebben met 

participatie in de maatschappij dan de algemene bevolking. Dit geldt ook op het gebied van 

cultuurparticipatie. Zeker nu er sprake is van een participatiesamenleving in Nederland is dit 

een gegeven waar aandacht aan besteed moet worden. Er wordt van burgers verwacht dat zij 

zelf meer verantwoordelijkheid nemen om hun eigen leven vorm te geven. Voor burgers met een 

motorische beperking zijn de mogelijkheden hiervoor echter niet altijd toegankelijk genoeg, 

waardoor zij geen gelijke kans krijgen om optimaal te participeren. Dit kan zorgwekkend 

genoemd worden, omdat er uit het literatuuronderzoek blijkt dat (cultuur)participatie van groot 

belang is voor het individu en de samenleving in zijn geheel. Bij de gedachtegang van de 

inclusieve samenleving past de samenleving zich aan de diversiteit in de samenleving aan en 

worden er gelijke kansen gecreëerd, zodat iedereen volwaardig onderdeel van de maatschappij 

kan zijn. Een denkwijze die hierbij aansluit is het kruispuntdenken, dat vooral van toepassing is 

in de diverse stedelijke context. Deze benadering is van belang om de sociale inclusie van 

mensen met een motorische beperking te bevorderen, waarbij zij op een gelijkwaardige manier 

benaderd worden en betrokken zijn in de samenleving. Op mondiaal en Europees gebied zijn er 

al diverse ontwikkelingen gaande om de sociale inclusie wereldwijd te versterken. Een 

voorbeeld hiervan is het VN-verdrag, dat ook door Nederland ondertekend is. Om de inclusie in 

de samenleving, en dus ook bij festivals, te bevorderen is het van belang dat er gekeken wordt 

naar de fysieke en sociale barrières voor toegankelijkheid. Bij de fysieke toegankelijkheid is het 

van belang dat er wordt gelet op de bruikbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van het 

evenement. Bij het sociale gedeelte is meer bewustwording en verandering in beeldvorming ten 

opzichte van de doelgroep belangrijk. De fysieke en sociale aspecten vragen beiden om aandacht 

wanneer het gaat om festivals die voor iedereen toegankelijk zijn.  

2. Hoe ziet het inclusief beleid met betrekking tot festivals er bij de gemeenten in de provincie 
Utrecht er op dit moment uit? 

De gemeenten waarbij dit onderzoek is uitgevoerd zijn Utrecht, Amersfoort, Woerden, 

Oudewater, Nieuwegein en Vianen. Er is gebleken dat er op de Gemeente Utrecht na niet met 

inclusief beleid gewerkt wordt wat betreft evenementen. Gemeente Utrecht werkt met het 

inclusieve beleidsplan Agenda 22, wat voor de toegankelijkheid van evenementen betekent dat 

zij een informerende, stimulerende en faciliterende rol op zich neemt. Zij willen de 

toegankelijkheid echter niet afdwingen door het als eis mee te nemen bij de 
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vergunningverlening van een evenement. Ook bij de andere gemeenten wordt de 

toegankelijkheid om deze reden nergens verplicht gesteld. De vraag die bij de overheid speelt is 

in hoeverre dit een taak is die de gemeenten op zich moeten nemen. Dat de gemeenten de 

toegankelijkheid nergens willen afdwingen met regelgeving komt overeen met de 

uitgangspunten van de participatiesamenleving. De vraag die hierbij echter gesteld kan worden, 

is of er dan wel genoeg rekening wordt gehouden met iedereen in de samenleving. Dit 

aandachtspunt zal in de toekomst wellicht meer gaan spelen bij gemeenten, nu het VN-verdrag 

geratificeerd is. Op welke manier gemeenten gaan werken aan de inclusieve samenleving moet 

nog gaan blijken. Op dit moment is het een onderwerp waar nog niet veel bij stilgestaan wordt 

bij gemeenten. Om als gemeente een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van 

evenementen is het van belang dat zij meer inclusief gaan denken en op deze manier gaan 

bijdragen aan het creëren van gelijke kansen voor cultuurparticipatie. 

3. Welke wensen en behoeften hebben mensen met een motorische beperking bij het bezoeken 

van festivals en evenementen? 

Uit de interviews met de professionals en personen met een motorische beperking is gebleken 

dat er nog veel aandachtspunten voor festivals zijn waar meer rekening mee kan worden 

gehouden. Deze punten hebben te maken met de fysieke toegankelijkheid, de 

informatievoorziening en de sociale toegankelijkheid van het evenement. Fysieke aspecten waar 

aan gedacht moet worden hebben te maken met de toegankelijkheid van het terrein, de 

bereikbaarheid van het evenement en de veiligheidsmaatregelen. Naast de fysieke 

aandachtspunten zijn er ook sociale aspecten die bepalen of iemand een festival als toegankelijk 

ervaart. Hierbij is het belangrijk dat er stilgestaan wordt bij de sociale inclusie van de doelgroep 

en de bevordering van bewustwording. Het is namelijk gebleken dat mensen het niet gewend 

zijn om inclusief te denken en dat mensen met een beperking niet altijd als gelijkwaardig 

onderdeel van de samenleving worden benaderd. Daarom is het belangrijk dat er meer rekening 

wordt gehouden met de diversiteit en met de aanpassingen die nodig zijn om mensen met een 

beperking volwaardig onderdeel te laten zijn van de gehele maatschappij. Naast deze sociale 

aspecten is gebleken dat een grote bepalende factor in de keuze om wel of niet naar een festival 

te gaan de informatievoorziening is. Hierbij is het erg belangrijk dat de mogelijkheden duidelijk 

staan aangegeven op het internet, plattegronden en flyers, zodat mensen met een beperking 

weten wat zij kunnen verwachten. Ook scheelt het als medewerkers op de hoogte zijn van de 

aanpassingen en mogelijkheden, zodat zij de mensen op het festival verder kunnen helpen. Bij 

alle aspecten kan worden opgemerkt dat het op dit moment nog weinig speelt in Nederland en 

dat de inclusieve benadering van de samenleving nog vrij minimaal is. De belangrijkste behoefte 

die daarom benadrukt kan worden is de bewustwording die moet ontstaan bij eigenlijk iedereen 

in de samenleving. Deze bewustwording zou voor een deel vergroot kunnen worden als 

gemeenten met inclusief beleid gaan werken, of er in ieder geval aandacht aan gaan besteden bij 

evenementen.  

Nu de deelvragen zijn beantwoord volgt hieronder de beantwoording van de hoofdvraag. 

Hoe kan het inclusief beleid met betrekking tot festivals er uitzien voor mensen met een motorische 

beperking ter bevordering van de (cultuur)participatie? 

Uit het onderzoek blijkt dat er veel behoefte in de samenleving is aan bewustwording voor een 

toegankelijke samenleving. Deze bewustwording is van belang om de cultuurparticipatie van 

mensen met een motorische beperking te bevorderen, wat nodig blijkt gezien de beperkte 

deelname van de doelgroep op dit moment. Dit probleem vraagt om meer aandacht voor de 

sociale inclusie van de doelgroep in de maatschappij. Hierbij is het van belang dat mensen met 

een beperking als gelijkwaardig onderdeel van de samenleving worden beschouwd en op een 
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gelijke wijze aan de maatschappij kunnen deelnemen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk 

dat alle maatschappelijke aspecten van het leven zoveel mogelijk worden aangepast aan de 

verschillen tussen mensen met en zonder beperking, zodat iedereen mee kan doen. Om deze 

toegankelijkheid te bevorderen is het van belang dat er bij het inclusieve beleid rekening wordt 

gehouden met de sociale en fysieke aspecten van toegankelijkheid. Om het inclusieve denken bij 

festivals en evenementen te bevorderen kan de gemeente de rol op zich nemen om ervoor te 

zorgen dat het onderwerp meer onder de aandacht komt. Gemeenten willen de toegankelijkheid 

niet afdwingen in de vergunningverlening maar kunnen daarentegen wel een goede schakel zijn 

om het bewustzijn voor toegankelijkheid over te brengen op de organisatoren. Het beleid voor 

evenementen zou er daarmee uit kunnen zien als informatie, tips en richtlijnen voor 

toegankelijkheid, die onder de aandacht worden gebracht bij de organisatoren. Om de 

toegankelijkheid te realiseren het in eerste instantie nodig om de organisatoren te wijzen op de 

belangrijkste randvoorwaarden voor de fysieke toegankelijkheid. Daarnaast is het van belang 

dat er als gemeente aandacht besteed wordt aan de sociale toegankelijkheid. Dit wil zeggen dat 

er bij het inclusieve beleid enerzijds rekening moet worden gehouden met de beeldvorming en 

bewustwording, zodat mensen gestimuleerd worden om inclusiever te denken. Anderzijds is het 

belangrijk dat er maatregelen worden genomen waardoor de omgeving zelfstandig bruikbaar en 

bereikbaar is. Om als gemeente inclusief te gaan werken is het in eerste instantie echter 

belangrijk dat het onderwerp meer gaat spelen bij de gemeente zelf, zodat zij hun inclusieve 

benadering vervolgens kunnen overbrengen op de festivalorganisatoren. Dit zal uiteindelijk 

bijdragen aan een inclusieve samenleving waarbij ruimte is voor diversiteit en waar iedereen 

volwaardig tot zijn recht komt. 
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7. Discussie 
 

In dit hoofdstuk komen discussiepunten aan bod die opgevallen zijn tijdens de uitvoering van 

het onderzoek. Het gaat hierbij om belangrijke punten die naar voren zijn gekomen en om meer 

aandacht vragen. De discussiepunten die in dit hoofdstuk besproken worden hebben te maken 

met de verschillende vormen van toegankelijkheid, de verschillende functies van 

gemeenambtenaren en met de verschillen in context. Deze drie punten zullen in de volgende 

paragrafen besproken worden.  

7.1. Fysieke versus sociale toegankelijkheid 
Uit het literatuur- en behoefteonderzoek is gebleken dat de fysieke en sociale toegankelijkheid 

beide erg belangrijk zijn voor de inclusie van mensen met een beperking. In de gesprekken met 

de gemeenteambtenaren en de professionals viel op dat er snel gedacht wordt aan het fysieke 

aspect, maar dat het sociale gedeelte soms nog achterwege wordt gelaten. Een voorbeeld 

hiervan zijn de tips en checklists die door de Gemeente Utrecht worden aangeboden. Deze 

voorwaarden zijn vooral gericht op de fysieke omgeving en de informatievoorziening. Er wordt 

echter op deze manier geen aandacht besteed aan sociale aspecten als acceptatie, attitudes, 

beeldvorming en het aanmoedigen van de diversiteit. Ook de professionals spreken snel over 

praktische aanpassingen die gericht zijn op de fysieke toegankelijkheid, terwijl het sociale 

gedeelte minstens even belangrijk is. De professionals zijn wel van mening dat er veel meer 

bewustzijn voor toegankelijkheid moet ontstaan. Dit is echter een proces dat veel aandacht 

nodig heeft om het te bewerkstelligen. Om deze reden is het een discussiepunt voor de 

samenleving waar extra aandacht voor moet komen. 

De fysieke toegankelijk is in principe makkelijk te realiseren, maar daarvoor is het wel 

belangrijk dat mensen vanuit moreel principe gaan handelen. Dit betekent dat er eerst op 

mentaal niveau iets moet gebeuren. Dit is een proces dat veel aandacht vraagt omdat uit het 

onderzoek is gebleken dat de meeste mensen in Nederland het simpelweg niet gewend zijn om 

inclusief te denken. Dit blijkt bijvoorbeeld al uit het feit dat het onderwerp zo weinig speelt bij 

de gemeenteambtenaren van de afdelingen evenementen die zijn geïnterviewd. Een ander 

voorbeeld is het gegeven dat mensen het vaak bijzonder vinden dat iemand in een rolstoel naar 

een festival toe komt. Hieruit is op te merken dat er bepaalde vooroordelen spelen en een beeld 

heerst dat mensen met een beperking niet als inclusieve groep bij de samenleving horen. Dit 

vraagt om een verandering in de gedachtegang van mensen waarbij minder in standaard hokjes 

denken, maar waarbij elke vorm van diversiteit als normaal gezien wordt. Wanneer er meer 

acceptatie en begrip voor diversiteit is zullen mensen ook sneller stil staan bij aanpassingen die 

nodig zijn om iets toegankelijk te maken voor iedereen. Op dit moment speelt dit nog te weinig 

in de samenleving en hebben veel mensen niet door in wat voor positie mensen met een 

beperking zich verkeren. Op deze manier vallen zij eigenlijk buiten het zicht waardoor ze 

uitgesloten worden van vele aspecten van de samenleving. Om hier verandering in te brengen is 

het belangrijk dat mensen wakker geschud worden en meer moreel besef krijgen. De fysieke 

toegankelijkheid is een mooie eerste stap, maar er moet nog veel gebeuren op sociaal gebied als 

het gaat om een inclusieve samenleving waarbij mensen met een beperking gezien worden als 

inclusief onderdeel van de maatschappij. Wat ook betekent dat het vanzelfsprekend wordt dat 

zij mee kunnen doen aan alle aspecten van het leven.  

Deze sociale aspecten zijn erg interessant voor een CMV’er omdat het gaat om gelijkheid en 

sociale inclusie. Als CMV’er vind ik het belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt en gelijke 

kansen krijgt. Een CMV’er kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren door mensen te 

empoweren en negatieve beeldvorming en vooroordelen weg te nemen. Daarnaast denk ik dat 
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het de rol van een CMV’er is om mensen met elkaar te verbinden en in te laten zien dat ze meer 

met elkaar gemeen hebben dan dat ze van elkaar verschillen. Door deze bruggen te slaan zullen 

mensen sneller begripvol tegenover diversiteit staan en inclusiever gaan denken. 

7.2. Ambtenaren van evenementen versus welzijnsambtenaren  
Tijdens het onderzoek zijn diverse gemeenteambtenaren geïnterviewd om een beeld te krijgen 

van het beleid voor de toegankelijkheid van evenementen. Op de Gemeente Utrecht na waren dit 

allemaal ambtenaren van de afdeling evenementen. Wat hierbij opvallend was is dat de inclusie 

van mensen met een beperking hier nauwelijks speelde. Er werden wel geringe maatregelen 

uitgevoerd maar er was geen sprake van echt inclusief denken. Een belangrijk punt om hierbij 

rekening mee te houden is dat de welzijnsmedewerkers waarschijnlijk veel meer bezig met dit 

onderwerp. Om een breder en realistischer beeld van de situatie te krijgen, zouden deze 

medewerkers ook geïnterviewd moeten worden. Het kan namelijk goed het geval zijn dat er op 

andere afdelingen van de gemeente, zoals welzijn, wel meer wordt gedaan om de inclusie op 

verschillende levensterreinen te verbeteren. Als CMV’er lijkt het mij echter belangrijk dat 

ambtenaren op al de relevante afdelingen inclusiever gaan denken en met inclusief beleid gaan 

werken. Daarnaast is het belangrijk dat ze overal op de hoogte zijn van wat er al aan inclusie 

gedaan wordt en dat dit goed met elkaar gecommuniceerd wordt, zodat er ook op andere 

afdelingen, zoals bij evenementen, meer rekening mee kan worden gehouden.  

7.3. Stedelijke context versus dorpscontext  
In het onderzoeksrapport wordt veel gesproken over festivals, diversiteit en de inclusieve 

benadering van de samenleving. Hierop is aan te merken dat er bij dit soort onderwerpen en 

benaderingen snel vanuit de stedelijke context wordt gesproken. De complexiteit en diversiteit 

van de stad hebben tot gevolg dat de verwachtingen voor een inclusieve benadering veel groter 

zijn. Dit komt doordat er in deze context veel meer behoefte naar is. Wanneer er gekeken wordt 

naar de rol die gemeenten spelen is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met wat er 

speelt in een gemeente en wat de gehele context is. In dit onderzoek zijn bijvoorbeeld meerdere 

kleinere gemeenten onderzocht, waar in eerste instantie weinig festivals worden georganiseerd 

en ten tweede veel minder sprake is van diversiteit. Vanuit het perspectief van een CMV’er is het 

belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de gehele context van de omgeving waar je je op 

richt. Om op een effectieve manier aan inclusie te werken is het daarom van belang om te weten 

wat er in een gemeente speelt en waar behoefte aan is, zodat daar vervolgens op in kan worden 

gespeeld. Dat er in kleinere dorpen minder sprake is van diversiteit wil echter niet zeggen dat 

het niet nodig is om inclusief te werken. Ook in deze gemeenten is het belangrijk om de mensen 

die buiten de boot vallen bij het maatschappelijke leven te betrekken. Het is hierbij alleen wel 

belangrijk om in het achterhoofd te houden dat een inclusieve samenleving in een grote stad 

waar veel sprake is van diversiteit een andere aanpak nodig heeft dan dat in een dorp waar veel 

meer sprake is van gemeenschappelijkheid.  

In dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat er diverse punten zijn die nadere aandacht 

verdienen. Wanneer er verder ingegaan wordt op het onderzoeksthema is het goed om deze 

punten mee te nemen om een completer beeld van de situatie te krijgen.  
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8. Aanbevelingen 
 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er meerdere aanbevelingen opgesteld. De aanbevelingen 

zijn in eerste instantie gericht op de gemeenten, omdat dit duidelijk in de doelstelling naar voren 

kwam. Daarnaast is er ook een aanbeveling geschreven voor de opdrachtgever Art.1 Midden 

Nederland. Al de adviezen zijn geschreven met als doel om de toegankelijkheid van festivals en 

de sociale inclusie van mensen met een beperking te bevorderen. 

8.1. Informatie op de gemeentewebsite  
Uit het onderzoek is gebleken dat veel gemeenten nog relatief weinig aandacht besteden aan de 

toegankelijkheid van evenementen en festivals. Daarnaast kwam naar voren dat gemeenten niet 

goed weten welke rol zij op zich kunnen nemen en in hoeverre het hun verantwoordelijkheid is 

om dit te doen. Gezien dit gegeven is deze eerste aanbeveling een simpel voorbeeld dat 

gemakkelijk kan worden toegepast door de gemeenten. De aanbeveling is om het onderwerp in 

eerste instantie op de website van de gemeente te plaatsen. Dit lijkt heel simpel, maar is wel een 

eerste manier om het onder de aandacht te brengen. Op de meeste gemeentesites, behalve die 

van Utrecht, is er nog niets over de toegankelijk en inclusie te vinden als er wordt gezocht naar 

informatie over evenementen. Dit is zonde, omdat het een hele snelle en gemakkelijke manier is 

om mensen te bereiken. Op de website kan informatie worden gegeven waarbij tips en 

richtlijnen worden aangereikt. Daarnaast is het handig om door te verwijzen naar andere 

websites met tips voor toegankelijkheid en inclusie. De informatie op de website van de 

gemeente Utrecht kan hierbij als voorbeeld worden gebruikt voor andere gemeenten. Zie 

hiervoor ook de checklist in bijlage 7. Deze aanbeveling kan bijdragen aan de fysieke 

toegankelijkheid door de tips die hiervoor worden gegeven, maar draagt ook al een steentje bij 

aan de bewustwording doordat mensen er via de website sneller mee in aanraking komen.  

8.2. Vergunningverlening evenementen 
Deze tweede aanbeveling is ook gericht op de gemeenten en gaat een stapje verder dan de 

hiervoor genoemde aanbeveling. Het advies is om randvoorwaarden voor toegankelijkheid op te 

nemen in de criteria van de vergunningverlening. Deze criteria kennen op dit moment al 

standaardeisen waar een evenement aan moet voldoen, die bijvoorbeeld te maken hebben met 

de veiligheid. Toegankelijkheid komt hier echter niet in voor. De belangrijkste voorwaarden 

voor toegankelijkheid zouden hier ook in mee genomen kunnen worden. Op deze manier 

worden de organisatoren verplicht om te werken aan de toegankelijkheid, omdat ze anders geen 

vergunning krijgen. Uit het onderzoek is echter wel gebleken dat gemeenten liever niet te veel 
regelgeving willen invoeren. Een alternatief voor het verplichten van de randvoorwaarden is 

daarom dat de organisatoren bij de vergunningverlening een plan moeten inleveren waarin zij 

beschrijven op welke manier ze aan toegankelijkheid gaan werken. Een voorbeeld hiervan kan 

zijn dat ze drie manieren moeten aangeven waarop zij rekening houden met de toegankelijkheid 

en diversiteit van bezoekers. Op deze manier blijft het vrijblijvend op welke manier de 

organisatie er invulling aan geeft, maar worden ze toch gestimuleerd om er rekening mee te 

houden. Wanneer gemeenten dit ook nog te afdwingend vinden kunnen zij ook kiezen voor het 

alternatief om de toegankelijkheid alleen onder de aandacht te brengen bij de organisatoren. 

Naast het geven van praktische informatie is het hierbij ook belangrijk om het belang van de 

toegankelijkheid te benadrukken. Gemeenten kunnen hierbij aangeven dat het gaat om 

uitsluiting en gelijke kansen, en dat eenvoudige aanpassingen hier een verandering in kunnen 

brengen. Op deze manier worden organisatoren bewust gemaakt van de fysieke aanpassingen 

die ze kunnen doen maar gaan ze ook sneller stil staan bij de sociale inclusie van de doelgroep. 
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Door de organisatoren op bovengenoemde manier te stimuleren wordt er gewerkt aan de 

empowerment van de organisatoren en zal het bewustzijn kunnen groeien. 

8.3. Samenwerking belangenorganisaties en gemeenten 
Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat gemeenteambtenaren niet altijd weten wat er 

speelt in hun gemeente en wat zij kunnen doen om inclusieve evenementen te realiseren. 

Gemeenten hebben vaak geen goed zicht op de praktijksituatie en de behoeften die er zijn als het 

gaat om inclusieve evenementen. Om deze reden is de derde aanbeveling voor de gemeenten om 

samen te gaan werken met belangenorganisaties. Belangenorganisaties weten wat er speelt bij 

de doelgroep en zijn daarom goede intermediairs tussen de gemeente en mensen met een 

beperking. De gemeente Utrecht werkte al eerder samen met een belangenorganisatie. Deze 

organisatie voerde evaluaties uit voor de gemeente en bracht op deze manier de belangrijkste 

knelpunten in kaart. Voor de Gemeente Utrecht blijkt dit goed te werken, omdat de richtlijnen 

die zij mee geven gebaseerd zijn op deze evaluaties. Het is een advies voor de andere gemeenten 

om ook samen te gaan werken met belangenorganisaties, die weten wat er speelt in hun 

gemeente. De belangenorganisatie zou hierbij de belangrijkste behoeften voor toegankelijke 

evenementen in kaart kunnen brengen, die de gemeente vervolgens door kunnen spelen aan de 

organisatoren. Wat verder opviel bij de samenwerking tussen de Gemeente Utrecht en de 

belangenorganisaties was dat ze niet altijd op één lijn liggen qua idealen en verwachtingen. 

Daarom wordt het aangeraden om gedurende de samenwerking goed overeen te stemmen wie 

welk aandeel levert en wat de verwachtingen zijn. 

8.4. Bijeenkomst voor gemeenteambtenaren 
Ondanks dat de gemeenteambtenaren vraagtekens zetten bij de verantwoordelijk die zij op zich 

moeten nemen in het proces van de inclusieve festivals, gaven zij wel allemaal aan dat ze het 

belangrijk vinden dat er meer aandacht voor komt. Ze willen niemand op voorhand uitsluiten, 

maar zijn het gewoon nog niet erg gewend om inclusief te denken en weten niet goed wat hun 

aandeel in dit geheel kan zijn. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat de ambtenaren van de 

verschillende gemeenten geen idee hadden van de maatregelen die bij andere gemeenten 

worden toegepast. Gemeente Utrecht werkt bijvoorbeeld met Agenda 22 en zetten zich in voor 

de toegankelijkheid van evenementen. Het bleek dat de andere gemeenten hier geen weet van 

hadden, terwijl dit als een mooi voorbeeld zou kunnen gelden. Om deze redenen is het een 

aanbeveling om een bijeenkomst te organiseren voor gemeenteambtenaren in de provincie 

Utrecht van de afdeling evenementen. Dit kan een advies zijn voor de overheid of voor Art.1 

Midden Nederland. Het doel van de bijeenkomst is om informatie en ideeën uit te wisselen 

tussen de verschillende gemeenten. Daarnaast zou het interessant zijn om iemand van een 

belangenorganisatie uit te nodigen bij de bijeenkomst die de beleveniswereld van de mensen 

met een beperking kent. Het kan hier worden benadrukt dat het om sociale uitsluiting gaat en 

dat het daardoor zeker ook een overheidsprobleem is. Daarnaast kan er aandacht worden 

besteed aan de belangrijkste voorwaarden voor toegankelijkheid en de manieren waarop 

gemeenten dit een plek kunnen geven. De bijeenkomt kan zorgen voor meer bewustzijn en 

moreel besef bij de ambtenaren waardoor zij op deze manier empowerd worden. Dit kan eraan 

bijdragen dat het onderwerp meer gaat spelen bij de medewerkers van de gemeenten, waardoor 

zij meer aandacht aan de inclusie bij de evenementen zullen besteden. 

8.5. Themabijeenkomst voor organisatoren en mensen met een 

motorische beperking 
Art.1 Midden Nederland organiseert zelf regelmatig themabijeenkomsten waarbij dieper 

ingegaan wordt op een thema in de maatschappij dat volgens hun meer aandacht nodig heeft. 

Deze laatste aanbeveling is bedoeld voor Art.1 MN. Er zou namelijk een themabijeenkomst 
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georganiseerd kunnen worden waarbij de sociale inclusie van mensen met een beperking in de 

maatschappij centraal staat. Voor deze bijeenkomst kunnen festivalorganisatoren en mensen 

met beperking worden uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomst is in dit geval vooral om 

aandacht te besteden aan het bewustzijn en de beeldvorming van de organisatoren. Er kunnen 

ervaringen en behoeften uitgewisseld worden en daarnaast kunnen de gemeenschappelijke 

belangen aangekaart worden. Op deze manier wordt er een brug geslagen tussen beiden 

groepen. De organisatoren kunnen de situatie op deze manier meer vanuit het perspectief van 

de mensen met een beperking gaan zien, waardoor de kans groot is dat zij in de toekomst sneller 

stil gaan staan bij de positie van deze mensen bij de festivals. Wanneer de organisatoren horen 

hoe mensen met een beperking de festivals ervaren en op welke manier zij net als iedereen 

zouden kunnen deelnemen, zullen ze eerder weten op welke manier zij het voor iedereen 

toegankelijker maken. Het is belangrijk dat het op deze manier meer gaat spelen bij de 

organisatoren en dat zij zich persoonlijk betrokken gaan voelen bij het onderwerp. Deze 

betrokkenheid zal er voor zorgen dat zij zelf automatisch sneller zullen denken aan de inclusie 

bij hun festival. 

In dit hoofdstuk zijn diverse aanbevelingen beschreven die kunnen worden toegepast door 

gemeenten en Art.1 MN. om bij te dragen aan meer toegankelijke festivals. De aanbevelingen zijn 

vrijblijvende ideeën die als inspiratie kunnen dienen voor de bevordering van een inclusievere 

samenleving. 
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Bijlagen  
 

Bijlage 1. Interviewtopics personen met een motorische beperking  
 

Naam:         

Woonplaats: 

 

Bezoek je wel eens festivals/evenementen in de provincie Utrecht? 

Hoe vaak ongeveer?  

Zou je vaker willen gaan? Waarom wel/niet 

Hoe vind je het? Wat is leuk en wat niet? 

 

Wat versta jij onder toegankelijkheid? 

Hoe ervaar je de toegankelijkheid bij de festivals/evenementen?  

Aandachtspunten voor toegankelijkheid: 

 Bereikbaarheid vanuit de omgeving (Bijv. brede looproutes, drempels, hellingen, 

opritten enz.) 

 

 Toegankelijkheid van het evenement/festival (Alle onderdelen op het terrein, toiletten, 

kassa’s, zicht op podium enz.) 

 

 Veiligheid van het evenement/festival(Nooduitgangen geschikt voor iedereen?) 

 

 Informatie over de toegankelijkheid(Genoeg info op internet/flyers/plattegronden/op 

het terrein over de maatregelen?) 
 

 Sociale toegankelijkheid: Hoe is de sfeer? Zijn medewerkers/bezoekers 
vriendelijk/behulpzaam/respectvol? 

Zijn er naast deze toegankelijkheidspunten andere factoren die voor jou een rol spelen bij het 

wel of niet bezoeken van evenementen? (Bijvoorbeeld de houding/reactie van 

medewerkers/familie, of andere persoonlijke redenen?) 

Kan je je een moment herinneren waarop je niet optimaal kon deelnemen aan een evenement 

omdat het niet toegankelijk genoeg was? 

Welke problemen denk je dat er het meest voorkomen op de festivals? 

Denk je dat er genoeg stilgestaan wordt bij de toegankelijkheid? 

Hoe zou het beter kunnen? 
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Bijlage 2. Interviewtopics professionals 
 

Naam: 

Functie: 

 

Worden evenementen in Utrecht veel bezocht door mensen met beperkingen? 

Welke problemen worden het meest ervaren bij evenementen? 

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om een evenement toegankelijk te maken? 

Wordt er genoeg informatie over gegeven? 

Zijn evenementen veilig genoeg voor mensen met een beperking? 

Hoe is de sociale toegankelijkheid/ sfeer/ attitude, reacties van medewerkers en bezoekers? 

 

Zijn organisatoren/medewerkers zich er genoeg bewust van? 

Hoe zou toegankelijkheid meer aandacht kunnen krijgen? 

Voorbeeld: belangenorganisaties samenwerkingen met vakorganisaties evenementen? 

 

Welke rol kunnen gemeenten spelen? 

Zou het in vergunningen/subsidies verplicht moeten worden gesteld? Zo ja, hoe wordt het 

gecontroleerd? 

Heeft het beleid/ de evaluatie al resultaten in de praktijk? 

 

VN-verdrag gaat er veel veranderen? 
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Bijlage 3. Interviewtopics gemeenten 
 

Naam: 

Functie: 

 

VN-verdrag  gemeente moet toegankelijker worden voor iedereen 

Is er al inclusief beleid? 

Wat voor ondersteuning biedt gemeente voor mensen met een beperking? 

Gaat er iets veranderen? 

 

Evenementen 

Wat weet u over participatie van met mensen met een beperking en toegankelijkheid op het 

moment zelf? 

Is er beleid voor de toegankelijkheid van evenementen? Of aandacht voor/ regelingen? 

Vergunningen/subsidies  aandacht of verplichten? 

In hoeverre vindt u het een taak van de gemeente? 

Verantwoordelijkheid organisatoren, maar gemeente kan faciliteren/informeren/aanmoedigen 

Wordt er door organisatoren al rekening mee gehouden? 

 

Agenda 22 

Werkmethodiek om inclusief  beleid vorm te geven en samenwerking belangenorganisaties 

Zou het iets voor deze gemeente zijn? 

 

Checklist toegankelijkheid festivals/evenementen: 

 Bereikbaarheid vanuit de omgeving (Bijv. brede looproutes, drempels, hellingen, 

opritten enz.) 

 Toegankelijkheid van het evenement/festival (Alle onderdelen op het terrein, toiletten, 
kassa’s, zicht op podium enz.) 

 Veiligheid van het evenement/festival(Nooduitgangen geschikt voor iedereen?) 

 Informatie over de toegankelijkheid(Genoeg info op internet/flyers/plattegronden/op 

het terrein over de maatregelen?) 

 Toegankelijkheid van de informatie zelf (Hoe wordt de info gegeven?) 
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Bijlage 4. Uitwerking interviews professionals 
 

Interview met Thijs Hardick, Ieder(in), 31 maart 2016 

Wat is precies uw functie? 

Ik ben beleidsadviseur bij Ieder(in) voor toegankelijkheid, mobiliteit, wonen en 

mensenrechten/VN-verdrag. 

Worden evenementen op dit moment veel bezocht door mensen met een beperking? 

Ja je merkt in toenemende mate dat mensen met een beperking ergens tegen aan lopen bij 

evenementen, dat er iets niet kan of iets niet is. Dat horen we ook bij bijvoorbeeld grote 

popconcerten, grote musicals, de grootschalige dingen.  

Vaak krijgen we daar terugkoppelingen over dat als je het via een gewone ticketsite boekt, dat je 

dan naar een speciaal nummer moet bellen en dat je dan in de wacht wordt gezet, dan gaat de 

teller lopen, want dan moet iemand op gaan zoeken op een plattegrond wat een toegankelijke 

zitplaats is. Daardoor voelen mensen zich wel een beetje apart behandeld. De informatie voor 

bijzondere wensen staat niet voorop op de site. Dus het voordeel van gratis en online bestellen 

gaat op die manier verloren. 

De informatie staat daar dus nog niet goed genoeg aangegeven op de website? 

Nee dat zou inderdaad nog meer aandacht mogen krijgen. 

Wat we ook veel horen is dat mensen zeggen, er is wel een plek waar ik terecht kan, maar ik ben 

met een paar andere mensen. Dus dan zit ik in mijn eentje op een rolstoelplatform en staan mijn 

vrienden ergens verderop. Daar zou als organisatoren wel over nagedacht moeten worden. Er 

zijn ook wel voldoende organisaties waar er wel rekening mee gehouden wordt. Een voorbeeld 

hiervan is Hunten dwars pop, een festival in de achterhoek waar alles toegankelijk is. Met wat 

extra aandacht is daar bij alles rekening gehouden met toegankelijkheid, waardoor er dan ook 

veel meer mensen met een beperking op af komen. Maar over het algemeen zit het gewoon nog 

niet tussen de oren, wat heel jammer is. 

Wat zijn denkt u de problemen waar bij de festivals het meest tegen aan gelopen wordt? 

Bij vaste locaties wordt er vaak bij de ontwerpfase al te weinig rekening mee gehouden. Er 

wordt niet goed gekeken of het voldoet en waar op gelet moet worden. Er is echt nog te weinig 

aandacht voor. Bij de tijdelijke evenementen ook, als het niet tussen de oren zit wordt er ook 

niet aan gedacht.  

Wat ik heel mooi zou vinden, is als er bij de gemeente bij de vergunning criteria voor de 

aanvraag van een festival wordt gezegd waar rekening mee moet worden gehouden en van 

welke normen moet worden uitgegaan. Of wie je moet raadplegen om te waarborgen dat jou 

evenement toegankelijk is.  

Door mijn gesprekken met de gemeenten weet ik dat Gemeente Utrecht deze informatie 

wel aanbiedt, maar dat de gemeenten het niet willen afdwingen met te veel regels. Wat 

vindt u daarvan? 

Ja het gebeurd niet vanzelf! Het is niet zo moeilijk want het moet bijvoorbeeld ook brandveilig 

zijn. En zo is er ook nog het begrip uitgankelijkheid, in plaats van toegankelijkheid, waarmee 

wordt bedoeld hoe goed je ergens uit kan komen. Het is belangrijk om er over na te denken dat 

mensen in een rolstoel ook zo snel mogelijk weg kunnen komen bijvoorbeeld bij brand. En 
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veiligheid en brand en zo zijn gewoon harde voorschriften die bedoeld zijn om mensen te 

beschermen en daar valt uitgankelijkheid/toegankelijkheid wat dat betreft ook onder.  

Ik snap wel dat de tendens is ‘minder regels’, het gezonde verstand zal zegevieren, maar ja je 

hebt wel  regels nodig. Daar zit echt een heel groot spanningsveld. Ik denk dat als je in de 

vergunning zet zorg dat je festival toegankelijk is en je kunt daar en daar informatie vinden, 

bijvoorbeeld verwijzen naar een lokaal platform, dat dat goed werkt. 

En dat het dan wel vrijblijvend blijft op welke manier ze dat doen bedoelt u? 

Ja maar dat ze dan wel moeten aantonen hoe ze dat gedaan hebben, dat ze moeite hebben 

gedaan. En als ze het dan niet doen krijgen ze de vergunning niet. Het is misschien wel een flauw 

instrument, maar dat is denk ik wel de beste manier. 

Ja op deze manier breng je het wel onder de aandacht omdat alle organisatoren contact 

moeten hebben met de gemeente voor de vergunning. 

Ja ik ben er misschien wat idealistischer in, maar ik denk dat als ik baas zou zijn van een 

gemeente en er wordt een evenement georganiseerd, dan zou ik willen dat het helemaal veilig is 

en toegankelijk voor iedereen is. En dan moet het dus ook in de vergunningscriteria zitten. 

Het voorbeeld met het ongeluk met de monstertruck is een goed voorbeeld dat men vaak denkt 

dat je gewoon uit moet gaan van het gezonde verstand en het komt wel goed. Maar dan zie je, als 

het mis gaat, gaat het gewoon heel erg mis. En sommige dingen zijn gewoon echt belangrijk en 

die regels zijn daarom ook niet voor niks bedacht. De tendens om regels af te schaffen omdat het 

in de mode is..  

Bij de subsidieverlening heeft de gemeente Utrecht het wel als eis vastgelegd, maar bij de 

vergunning dan niet, omdat ze niet te veel regelgeving willen. Wat vindt u hiervan? 

Ja, dan denk ik het is toch een kleine moeite. Maar dat is echt de politiek op dit moment. Het gaat 

niet om de kwaliteit van de regels maar puur om minder regels. 

Zal er iets gaan veranderen nu het VN-verdrag ondertekend gaat worden? 

Nou, waar we nu van uit gaan is dat het 1 september geratificeerd wordt en dan gaat ook gelijk 

de wet van gelijke behandeling in. Een festival is ook een dienst dus dan krijg je veel meer 

handvatten om iets te bereiken. Maar in eerste instantie zal er weinig veranderen. Het kan 

gezien worden als een soort emancipatieverdrag. Op dit moment vinden heel veel mensen het 

raar, dan denken ze dat er hierdoor een soort positieve discriminatie zal ontstaan. Maar er is 

gewoon heel veel slecht geregeld als het gaat om toegankelijkheid. Dus over 30 jaar zullen we 

misschien zeggen van goh, was daar nou echt een VN-verdrag voor nodig. Nog niet zo lang 

geleden hadden we ook een verdrag nodig voor vrouwenstemrecht en gelijke rechten voor 

mannen en vrouwen bijvoorbeeld. Zo een VN-verdrag zorgt op het begin voor veel gedoe, hoe 

het geïmplementeerd moet worden, maar op een gegeven moment gaat het draaien en tussen de 

oren zitten en dan denken we over 30/40 jaar van was dit nou nodig? 

Hoe komt het eigenlijk dat het in Nederland zo lang heef geduurd om het te ratificeren? 

Met het ondertekenen laat je eigenlijk een bepaald ambitieniveau zien. In Nederland was er een 

hele grote angst van ja dan moeten we gelijk alles toegankelijk gaan maken. Dan moet 

bijvoorbeeld de Domtoren dicht, want daar kunnen geen rolstoelen in. Dat is natuurlijk helemaal 

niet waar maar dat is toch de angst. Er zijn ook echt tegenstanders van toegankelijkheid en die 

lobbyen ook. 
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En wat is hun argument daarvoor? 

De kosten en regeltjes. En wat een heisa, te veel gedoe. Net zoals je toen der tijd had met het 

rookverbod in de horeca. Ze denken dat er met het VN-verdrag gelijk van alles moet veranderen, 

terwijl dat helemaal niet zo is. Zo is de ondernemersbond ertegen, maar hebben ook de VVD en 

PVV tegen alle moties van het verdrag gestemd, echt door het kostenplaatje. 

Maar het hoeft toch helemaal niet perse veel te kosten? Het kunnen ook kleine 

aanpassingen zijn.. 

Ja precies, een hele simpele is bijvoorbeeld dat als je bij een evenement toiletten huurt. Je kan 

ook makkelijk toegankelijke toiletten huren. Als je er dan één of twee bij doet die toegankelijk 

zijn, dat kost maar ietsje meer. En dan heb je ook nog ruimte om een klein kind te verschonen of 

zo. 

Ja dat is dan eigenlijk maar een kleine moeite. 

Ja maar je wordt van tevoren bang gemaakt voor de kosten. De kosten zijn ook de belangrijkste 

reden geweest dat het zo lang heeft geduurd dat Nederland het eindelijk aandurft om het 

verdrag te ratificeren. Maar er is wel gezegd: je kan het niet in een keer invoeren, dat Nederland 

in één keer helemaal toegankelijk moet zijn en daar is iedereen het over eens. Het mag 

geleidelijk gaan. Dan is er wel de vraag: wat is geleidelijk? En wat versta je onder 

toegankelijkheid? Dat wordt nog wel een uitdaging. Het spoor zal bijvoorbeeld niet voor 2040 

toegankelijk zijn. 

Zal er specifiek voor de gemeenten iets veranderen als het verdrag officieel ingaat? 

Ja, één van de dingen is dat het bij toegankelijkheid niet alleen om het fysieke gaat, voor 

rolstoelers, maar ook om informatievoorziening, de bejegening, veiligheid. Het begint er al mee 

dat alle overheidsdiensten toegankelijk moeten zijn. De website moet gewoon beschikbaar zijn, 

ook voor mensen met een visuele beperking. Op dit moment is er maar een klein percentage van 
gemeente websites die volledig toegankelijk zijn voor iedereen, en ook nog eens begrijpelijk. Dus 

daar krijgen ze zeker mee te maken. En verder, alles waar de gemeente verantwoordelijk voor is, 

zoals de bebouwde omgeving en de straten enz. moeten ze er allemaal rekening mee gaan 

houden. Er is een amendement ingediend door de kamer, en dat is ook aangenomen, dat alle 

gemeente een lokale inclusie agenda moeten gaan opstellen. Waarin zij gaan beschrijven wat zij 

gaan doen om een echte inclusieve samenleving te zijn. Dus dat is wel een uitdaging. Als het 

verdrag geratificeerd is start die verplichting ook meteen. 

En binnen hoe veel tijd moeten ze dat dan klaar hebben? 

Er staat wel een termijn voor. Ik geloof een jaar. Misschien zelfs wel voor januari. En dat geldt 

voor alle gemeenten. Maar inclusie strekt zich uit over het hele sociale domein, dus niet alleen 

toegankelijkheid, maar ook de wmo, jeugd enz. Dus het wordt echt een hele uitdaging. 

En als we het dan hebben over de evenementen, is het dan denkt u de beste manier om 

het via de vergunningen te doen? 

Het is wel de meest praktische manier. Het zou mooi zijn als we tegen iedereen zeggen houdt er 

rekening mee, aai over de bol, en we geloven het wel. Maar ik denk zeker bij grotere festivals ben 

je het aan jezelf verplicht en ook uit oogpunt van veiligheid. Maar vooral voor uitsluiting. Het is 

onbewust, maar het is wel uitsluiten. Ik snap wel dat het nu ook niet vanzelf gebeurd. De meeste 

festivals van nu worden natuurlijk georganiseerd door een groep jonge mensen, zonder 

beperking. Die staan er gewoon echt niet bij stil. En dan moet je wel iets doen om het onder de 

aandacht te brengen.  
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Ja en dat zou de gemeente dan kunnen doen door middel van bijvoorbeeld checklists? 

Ja maar wat ik merkte, ik heb in Amsterdam een workshop gedaan, en daar zaten allemaal 

mensen van de gemeente bij. Zij zeiden van: ‘joh, daar moet je helemaal niet aan beginnen, want 

als je het niet kan handhaven stelt het toch niks voor.’ En: ‘als je dat dan doet, stel dat er geen 

toegankelijke toiletten zijn, moet je dan gelijk het hele festival cancelen en alle mensen naar huis 

sturen?’ Maar nee, dat is weer de overdreven andere kant. Maar er zijn dus allemaal richtlijnen 

voor, en het is een kwestie van nadenken. Ik vind dat je het van tevoren nadenken best mag 

afdwingen. Als je het achteraf doet is het altijd ellende. Bij Tivoli is er bijvoorbeeld van alles mis 

gegaan, maar ja het geld is op, dus het gaat gewoon niet volledig hersteld worden. Dan zit je dus 

veertig jaar lang met een zogenaamd mooie landmark in de stad, die gewoon niet goed 

toegankelijk is. En dan zit je nog in een hele vooruitstrevende gemeente. Dat vind ik een goed 

voorbeeld van als je roept dat gezond verstand zegeviert, maar het niet van tevoren goed dicht 

timmert, dan heb je achteraf ellende. En dan is het ook veel duurder. 

 Ja, en dat is toch ook juist de gedacht van inclusief beleid, dat er vanaf het begin van de 

beleidscyclus al rekening mee wordt gehouden? 

Ja, en daar moet je als gemeente echt aandacht en geld in stoppen. De gemeente Utrecht doet dat 

bijvoorbeeld door Ien in dienst te stellen, die zich er mee houdt. Maar het is maar net de keuze 

van de gemeente waar je je geld in stopt. Ik denk wel, hoe veel je aan de voorkant doet, hoe 

minder je aan de achterkant hoeft te herstellen. Dan is het uiteindelijk goedkoper. 

De Gemeente Utrecht besteed er bij de evenementen nu wel aandacht aan door informatie 

over toegankelijkheid aan te bieden. Denkt u dat dit al resultaat heeft in de praktijk? 

Of het echt al resultaat heeft zou ik niet weten. Gemiddeld genomen denk ik dat het nog niet zo 

goed gaat. Dat komt omdat er wordt uitgegaan van de standaard situatie, en daar moet je dan 

later nog aanpassingen op gaan doen. Maar het punt is, voor wie organiseer je het? Als je het 

voor iedereen doet moet het ook toegankelijk zijn voor iedereen. 

Het is een blijvend punt van aandacht. Zolang het niet als punt in de vergunning criteria zit is het 

de zachte manier, en dat duurt lang. 

Er is natuurlijk ook nog sprake van de sociale toegankelijkheid. Denkt u dat de 

reacties/houdingen van medewerkers of bezoekers ook een rol speelt bij of mensen met 

een beperking naar het evenement komen? 

Misschien wel. Ik hoor er goede en slechte verhalen over. Ik denk wel dat het goed is om 

personeel bij festivals goed te instrueren. Een heel belangrijk punt van het VN-verdrag is ook 

bewustwording. Otto van dijk (Pvda) heeft hard gelobbyd het VN-verdrag te verzwaren. Hij zegt 

toegankelijkheid moet een norm zijn en ontoegankelijkheid een uitzondering. Daar komt ook 

een bewustwordingscampagne bij en die wordt gekoppeld aan de ‘zet een streep door 

discriminatie’ campagne. Deze loopt al een aantal jaren. Met als doel, als mensen zich meer 

bewust zijn, dat mensen met een beperking er ook zijn. Dat daar meer aandacht voor komt. En 

dan ook meer aandacht voor onzichtbare beperkingen. Want je kunt het niet altijd aan iemand 

zien of iemand een beperking heeft. Bijvoorbeeld als iemand vermoeidheidsproblemen heeft of 

zwanger is. Maar de bewustwording is een lang traject. Dat zie je bijvoorbeeld in de bouw ook, 

dat er bij architectenopleidingen gewoon helemaal geen aandacht aan besteed wordt. Dus dan 

ontwerpen ze als ze afgestudeerd zijn een heel mooi gebouw, maar dan kunnen mensen met een 

rolstoel er niet in, omdat er op school geen aandacht aan besteed is.  
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Dus meer bewustwording is het belangrijkst? 

Ja zeker met de ouder wordende samenleving. Mensen met motorische beperkingen of mensen 

die problemen hebben met het snappen van de complexe omgeving moeten ook ergens terecht 

kunnen. Dus als jij het heel complex en moeilijk maakt met opstapjes.. Maar het is een lang 

traject van bewustwording. 

Wat is denkt u dan echt de manier om het meer onder de aandacht te krijgen? 

Bij de evenementen denk ik dat de gemeente hier voor een groot deel zijn verantwoordelijkheid 

in moet nemen, met de vergunning verlenen. Je moet zorgen dat je het goed organiseert. Want 

dit heeft ook met veiligheid te maken. En je wilt toch ook niet iets organiseren in je gemeente dat 

voor een aantal inwoners in de gemeente niet toegankelijk is. Ik snap het wel, gemeenten krijgen 

heel veel op hun af, maar het is toch de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten. Ik denk dat 

ze misschien ook wel een beetje bang zijn dat wanneer ze te veel voorschriften in de 

vergunningen zetten, dat ze naar andere gemeenten toegaan, waar ze minder zeuren. Dat zit er 

misschien ook achter, dat snap ik dan ook wel. 

 

Interview met Job Haug, Solgu, 31 maart 2016 

Job Haug denkt dat de problemen die het meest voorkomen op evenementen/festivals in eerste 

instantie alle hobbels zijn. Niks is vlak en vaak liggen er overal draden. Ook zijn er vaak goed 

bedoelde dingen, die gewoon niet werken, zoals te steile hellinkjes of drempels die over de 

draden worden heen gelegd.  

Wat daarnaast heel belangrijk is, is dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van de 

maatregelen en dat zij bereid zijn om de mensen te helpen. De informatievoorziening is volgens 

Job ook een van de belangrijkste dingen waar rekening mee moet worden gehouden. Zo moet er 

om het internet, of op plattegronden, aangegeven staan welke maatregelen er zijn getroffen en 
waar iemand met een beperking moet zijn voor specifieke voorzieningen. Vaak zijn er wel 

maatregelen getroffen, zoals toegankelijke toiletten, maar staat er nergens aangegeven dat het er 

is en waar het te vinden is. Als de informatie, over wat er wel en niet mogelijk is goed staat 

aangegeven is al een deel van het probleem opgelost. 

Job vind dat een deel van de verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid bij de gemeente ligt. Zo 

zijn structurele dingen de moeten worden aangepast in de openbare ruimte zeker de taak van de 

gemeente. Bij een evenement is dit ook deels zo. Veel dingen zijn bestaand, in de openbare 

ruimte, en dus een taak van de gemeente. Een voorbeeld is de parade in Utrecht. Daar zijn 

allemaal verschillende tenten, waar mensen met een rolstoel niet in kunnen. Dit hoeft volgens 

hem niet in één keer te veranderen, maar als er elk jaar iets zou verbeteren zou het goed zijn. 

Dan zou er iemand moeten zijn die de problemen gaat signaleren naar de gemeente, zodat ze 

weten wat er volgend jaar beter kan. 

Het is dus belangrijk dat het genuanceerd gaat. Er moet in stapjes over na worden gedacht. 

Volgens Job gaat het bij de gemeente niet zo, omdat zij alles alleen maar zwart-wit zien. De 

reactie van Job hierop was dat hij vond dat ze dan eisen moeten stellen, maar dat mag dan ook 

weer niet. 

Het enige wat er dan overbleef bij de gemeente was het geven van informatie. In hoeverre hier 

door de organisatoren daadwerkelijk iets mee gedaan wordt weet Job niet. Hij heeft er zijn 

twijfels over of het er echt voor zorgt dat evenementen toegankelijker worden. Het is een 

moeizaam proces. Job vind het een lastig verhaal, omdat hij aan de ene kant vindt dat het een 
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harde eis moet zijn in de vergunningen, maar aan de andere kant vindt hij dat het genuanceerd 

moet worden. Als het een harde regel zou zijn, zouden evenementen als de parade niet meer 

komen. Een ander idee van hem is daarom om bijvoorbeeld te stellen dat ze moeten aangeven 

dat ze het binnen tien jaar helemaal toegankelijk maken. Job benadrukt hier ook bij dat 

evaluaties van evenementen erg belangrijk zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via de website, 

waar op een laagdrempelige manier feedback kan worden gegeven. Volgens Job begint er het er 

bij de gemeente en organisaties mee dat zij oog voor het onderwerp krijgen. De gemeente kan 

het wel doormiddel van tips/checklists onder de aandacht brengen bij de organisatoren, maar 

dan moeten we voorwaarden simpel zijn en makkelijk na te gaan, anders wordt het volgens hem 

niet gebruikt, omdat het te veel werk is 

Volgens Job is toegankelijkheid op dit moment geen item. Het VN-verdrag verandert hier volgens 

hem niet veel aan. Er staan geen nieuwe dingen in het verdrag, die niet al in het anti-

discriminatieverdrag staan. Dus juridisch gezien heeft het geen nieuwe status. Het verdrag kan 

er wel voor zorgen dat er meer aandacht voor komt, of dat mensen denken dat het nu meer 

verplichtingen met zich mee brengt. Volgens hem zou het mooi zijn als iedereen de illusie krijgt 

dat het nu allemaal moet en verplicht wordt, maar dat er eigenlijk niet veel verandert. 

Een ander probleem is volgens Job dat Nederland een land is van de 5,5. Er wordt veel gepolderd 

en gepraat, en dan is men al snel tevreden als het een 5,5 is. Daardoor worden er nooit harde 

eisen gesteld en is er ook geen stimulans als het om toegankelijkheid is. Er wordt snel gezegd dat 

iets niet kan. Maar hierbij is het ook weer belangrijk om te bedenken dat niet alles in één keer 

hoeft te veranderen, maar dat je moet kijken naar wat er mogelijk is. En wat niks kost, dat dat in 

ieder geval gedaan wordt. 

Volgens Job gaat het echt om cultuurveranderingen. Hij vraagt zich daarom af of het ooit gaat 

lukken om toegankelijkheid helemaal te realiseren. In Amerika speelt het bijvoorbeeld veel meer 

omdat er na de Vietnamoorlog veel mensen met een handicap terugkwamen. Daar kunnen 

mensen zo naar de rechter stappen als iets niet toegankelijk is, en dat werkt. Hier zou dat veel 

meer geld en tijd kosten, waardoor het juridisch niet voor elkaar te krijgen is. Ook vertelde Job 

dat hij soms meemaakt dat mensen zich schamen als een vriend/familielid een beperking heeft, 

omdat er dan weer allerlei aparte maatregelen moeten worden getroffen. Terwijl als Nederland 

hier meer aandacht aan besteedde, zou dit helemaal niet nodig zijn. 

Het allerbelangrijkste is volgens Job dat mensen zich persoonlijk betrokken gaan voelen. Het 

moet niet zo zijn dat ze moeten voldoen aan een checklist, maar dat ze het vervelend vinden dat 

iemand iets niet kan. Dat ze zelf willen dat iedereen er kan komen. Om dit bewustzijn te 

versterken hoopt Job zelf vooral mensen op de werkvloer te bereiken, zodat die het weer 

kunnen uitdragen aan anderen. 
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Bijlage 5. Uitwerking interviews gemeenten 
 

Gemeente Utrecht 

Interview met Ien van der Waal-Krijbolder, projectleider Gemeente Utrecht, 24-3-2016 

Tijdens het interview op donderdag 24 maart hebben de projectleider van Agenda 22, van de 

Gemeente Utrecht, en ik gesproken over het inclusieve beleid van de gemeente en wat dit 

betekent voor evenementen en festivals.  

Agenda 22 

Agenda 22 is een werkmethodiek ontwikkeld door de Verenigde Naties. Het is een vrijblijvend 

concept, bedoeld om inclusief beleid vorm te geven. In 2007 heeft de Gemeente Utrecht ervoor 

gekozen om op deze manier te gaan werken. Nu het VN-verdrag geratificeerd staat te worden 

loopt het vloeiend in elkaar over. Het VN-verdrag zal er voor dat gemeenten meer urgentie 

voelen voor het onderwerp en dat het meer aandacht krijgt. 

Ten eerste is de gemeente begonnen met het beleidsplan van 2007-2011. Vervolgens is dit 
geëvalueerd en is er een nieuw plan opgesteld voor 2012-2018. In januari is er een tussenstand 

opgemaakt, in de brief aan de raad, waarin staat hoe agenda 22 zich verhoudt tot het VN-verdrag 

en wat de plannen zijn t/m 2018. Het VN-verdrag is sinds januari door de Tweede Kamer en zal 

binnenkort geratificeerd worden door de Eerste Kamer. 

In de Gemeente Utrecht zal veel hetzelfde blijven wanneer het verdrag is vastgelegd. Er is wel 

een motie (niet zeker of het al is vastgesteld) dat de lokale overheid (de gemeenten) een plan 

moeten maken dat gebaseerd is op het verdrag. Utrecht heeft dit eigenlijk al met het werken aan 

Agenda 22, daarom hoeft er voor hun niet veel te veranderen. 

Evenementen 

Het beleidsplan Agenda 22 is heel breed en gaat over alle domeinen waar de gemeente zich mee 

bezig kan houden. Aparte besluiten over evenementen worden daar niet in opgenomen. In 2010 

zijn er naar aanleiding van een evaluatie, die in samenwerking met een belangenorganisatie is 

uitgevoerd, wel besluiten genomen over evenementen door het college. Dit gaat over hoe hier 
mee om wordt gegaan en over de toegankelijkheid. De informatie/doorverwijzingen/tips die 

door de gemeente worden toegereikt komen voort uit de resultaten van deze evaluatie. 

Citaat: 

‘’Tegelijkertijd heeft het college gezegd dat zij het als de verantwoordelijkheid van de 

organisatoren beschouwen om te zorgen voor toegankelijkheid. De gemeente attendeert hen er wel 

op. Zij zijn er om te faciliteren en om de organisatoren aan te moedigen.’’ 

Dit doen ze door informatie te bieden. Dus de gemeente stimuleert hen door het bijvoorbeeld op 

de website te zetten. Daarnaast is toegankelijkheid een onderwerp bij het wekelijkse overleg 

over evenementenaanvragen. Maar het is de vraag in hoeverre dit echt regelmatig besproken 

wordt en of dit vervolgens weer besproken wordt met organisatoren. Dit geldt voor algemene 

evenementen, maar bij grote evenementen, zoals de tour, is het een onderwerp dat meer 

aandacht krijgt. Voor zover het de bevoegdheid is van de gemeente om iets te kunnen doen, 

helpen zij hierbij mee om het toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld door rolstoelplaatsen te 

verzorgen en informatie te geven over de maatregelen/voorzieningen. 

De gemeente zegt daarentegen nooit afdwingend dat iets moet. Dit is een politieke keuze, omdat 

het ook heel belangrijk wordt gevonden om de regelgeving te verminderen. In de 



54 
 

vergunningenverlening wordt het daarom niet afgedwongen, maar bij het geven van subsidies is 

er in 2013/2014 een wijziging geweest in de algemene subsidieverordening. Daar is nu de regel 

in opgenomen dat er alleen subsidie wordt gegeven als het evenement door iedereen te 

gebruiken is. Dus bij het verlenen van vergunningen werkt de gemeente faciliterend en 

aanmoedigend en bij de subsidieverlening afdwingend. 

Er zijn veel discussies geweest over de vraag of het bij vergunningen ook afgedwongen moet 

worden. De raad vindt het verminderen van regelgeving namelijk ook erg belangrijk. Daarnaast 

is het de vraag of een regel de beste manier is om het voor elkaar te krijgen. Wel is er gesproken 

over een onderzoek naar de mogelijkheden om het principe van toegankelijkheid in de 

vergunningen te gaan noemen, en dan niet op een afdwingbare manier maar om er extra 

aandacht op te vestigen. De positie die de gemeente hierin wil innemen is heel belangrijk. Dat 

betekent niet te veel regels, maar een overtuigende rol op zich nemen. Verder hopen ze dat het 

met het VN-gehandicaptenverdrag vanzelf  ook wat gewoner gaat worden en dat partijen er zelf 

ook makkelijker aan zullen denken, omdat het meer onder de aandacht zal komen.  

Als gemeente willen ze ook zelf gaan kijken bij een organisatie die aangeeft veel te doen aan de 

toegankelijkheid. Op deze manier zien ze wat het dat inhoudt als er veel aandacht aan besteed 

wordt en daarnaast is het een idee om dit door hun aan andere organisaties te laten vertellen. 

Op deze manier komt het niet van de gemeente , maar vertellen ze het aan elkaar. Ook willen ze 

aan belangenorganisaties en mensen met een beperking gaan vragen om bij de evenementen te 

gaan kijken, om te zien hoe het ervaart wordt. 

De inzet van de gemeente is dat zij alles doen wat zij kunnen doen. Of het er op dit moment al 

voor zorgt dat het in de praktijk daadwerkelijk toegankelijker is voor mensen met een beperking 

weet de gemeente nog niet. Dit is een goede vraag die aan belangenorganisaties gesteld kan 

worden. 

 

Gemeente Amersfoort 

Telefonisch interview met medewerkster evenementen, Gemeente Amersfoort, 22 maart 2016 

De Gemeente Amersfoort heeft geen beleid dat zich op de toegankelijkheid van evenementen 

richt. Op dit moment wordt daar vanuit de gemeente nog geen aandacht aan besteed. Wel wordt 

er bij grote evenementen, zoals dit jaar bij de passion, wel rekening gehouden met bijvoorbeeld 

een apart vak voor mensen met een beperking.  

Ze denken ook dat het vrij lastig is om het toegankelijk te maken voor iedereen, omdat het 

meestal erg druk is. Als er in Amersfoort evenementen worden georganiseerd is het meestal op 

één van de pleinen. Deze staan dan vol met mensen, waardoor het volgens de medewerkster 

eigenlijk bijna niet te doen is. 

Bij de evenementenvergunning van de gemeente Amersfoort komt het onderwerp 

toegankelijkheid ook niet specifiek aan bod, maar gaat het bijvoorbeeld wel om de veiligheid, 

openbare orde en het milieu. Er moet dan rekening worden gehouden met dat doorgangen breed 

genoeg zijn en dat de plek veilig genoeg is. Het is daarentegen niet zo dat ze eerst vragen of het 

toegankelijk is voor iedereen, voordat ze beslissen of het evenement een vergunning krijgt. 

De gemeente Amersfoort weet niet of het een taak van de gemeente is om het in de 

vergunningen mee te nemen. Zij vinden namelijk dat je zo iets niet kunt afdwingen. Daarnaast 

weten ze niet wat dit voor de kosten betekent. Als het bijvoorbeeld veel extra geld gaat kosten 
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staan de organisatoren er misschien ook niet voor open. De medewerkster van de gemeente 

Amersfoort zei wel dat ze erg is benieuwd hoe dit in andere gemeenten geregeld is. 

De medewerkster was positief over het idee van een checklist/tips om aan te bieden aan de 

organisatoren. Ze is erg benieuwd naar de manier waarop andere gemeenten hier vorm aan 

geven, omdat het voor hun echt iets nieuws is.. 

 

Gemeente Nieuwegein 

Telefonisch interview met Laureen Hulskamp, Gemeente Nieuwegein en emailcontact met René  

van Haarlem, Evenementen Gemeente Nieuwegein, 22 maart 2016 

De Gemeente Nieuwegein organiseert zelf geen evenementen meer, maar faciliteert ze in 

middelen, kunde en in assistentie in het voortraject. Ook is er een evenemententeam. In dit team 
zitten vertegenwoordigers van de afdelingen beheer, vergunningen, evenementen en 

handhaving. Dit staat wel weer los van een eventuele subsidie, die ook aangevraagd kan worden. 

De organisaties die evenementen organiseren zijn zelf verantwoordelijk voor hun evenement, 

maar worden als het nodig is wel aangesproken door dit team, om tot een goed en veilig 

eindresultaat te komen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een risico-inventarisatie, en een 

verkeers-, veiligheids- en calamiteitenplan. Toegankelijkheid van een evenement ligt hiermee in 

de handen van de organisatie zelf.  

Voor toegankelijkheid in het algemeen is de norm wel al vastgelegd in een wet, waar in de 

Gemeente Nieuwegein wel actief beleid op wordt gevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld alle 

sportaccommodaties zo ingericht dat ze voldoen aan deze norm. Daarnaast wordt er bij andere 

gemeentelijke gebouwen aandacht aan besteed. Maar niet specifiek voor evenementen. Als er 

dus een evenement in een sportaccommodatie in Nieuwegein wordt georganiseerd gelden de 

algemene voorwaarden en moet het evenement op die manier voldoen aan de norm. Veel van de 
openbare evenementen de georganiseerd worden zijn in de buitenlucht. Hiervoor geldt dan 

bijvoorbeeld dat er een minimale doorloopbreedte moet zijn van 3,5 meter breed. De 

organisatoren zijn wel zelf verantwoordelijk om na te gaan of het evenement voldoet aan de 

normen die gesteld zijn.  

Kortom, de Gemeente Nieuwegein hanteert geen inclusief beleid op het gebied van 

evenementen. Vanuit de gemeente worden er geen voorwaarden gesteld om het evenementen 

toegankelijk te maken. Wel wordt er vanuit de gemeente aandacht besteed aan 

laagdrempeligheid van evenementen voor mensen met een laag inkomen en mensen met een 

beperking. Bij het aanvragen van een evenementenvergunning wordt er ook nagegaan of 

iedereen mag/kan komen. Dit geldt dus ook voor mensen met een beperking. Op deze manier 

willen ze voorkomen dat er evenementen worden georganiseerd waarbij bepaalde mensen 

worden uitgesloten. Deze toegankelijkheid wordt echter niet verplicht.  

 

Gemeente Vianen 

Interview met Frank van Dijen, evenementen coördinator Gemeente Vianen, 24 maart 2016 

Tijdens het interview vertelde de evenementen coördinator eerst wat zijn functie bij de 

gemeente precies inhoudt. Iedereen die iets wil organiseren in de gemeente Vianen komt bij 

hem terecht. Hij behandelt alle aanvragen en onderhoudt het contact met de organisatoren, 
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totdat de vergunning verleend kan worden. Ze proberen het zo gemakkelijk mogelijk te maken 

voor organisatoren om een evenement te organiseren in Vianen. 

De evenementen coördinator vertelde dat de gemeente een evenementenbeleid heeft. In dit 

beleid staat niets specifieks  over toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Wel hebben 

zij onlangs een gesprek gehad met het gehandicaptenoverleg in Vianen. Er zijn in Vianen een 

aantal grote evenementen. Met de mensen van het gehandicaptenoverleg zijn ze nagegaan waar 

de knelpunten liggen bij deze grote evenementen. Daarnaast is er gekeken op welke manier zij 

daar als gemeenten, bijvoorbeeld in beleid, iets mee kunnen, zodat deze evenementen ook 

bereikbaar en toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Uit het gesprek kwam dat 

het voor mensen met een beperking heel erg belangrijk is dat er dichtbij het evenement 

voldoende parkeergelegenheid is. Ook kwam naar voren dat er over het algemeen weinig 

rekening wordt gehouden met toegankelijke toiletten. Dit proberen zij nu vanuit de gemeente 

mee te geven aan de organisatoren. Dit doen ze door deze punten mee te nemen in de 

voorgesprekken, zodat de organistoren weten dat ze daar rekening mee kunnen houden. Een 

ander punt dat ze mee nemen in het gesprek is of het terrein goed bereikbaar is met een rolstoel. 

Dit is volgens de coördinator echter een punt waar organisatoren zelf soms weinig aan kunnen 

doen, omdat het terrein niet zomaar veranderd kan worden. In hoeverre de gemeente moet 

verplichten om alle obstakels weg te halen vind hij een lastige vraag.  

Als het om grote commerciële evenementen gaat denkt de evenementen coördinator dat het 

misschien wel afgedwongen zou kunnen worden. Er zijn volgens hem alleen ook kleine 

evenementjes die door vrijwilligers georganiseerd worden, en zij hebben niet altijd geld om dit 

soort maatregelen te nemen. In dit geval kun je wel zeggen dat er rekening mee moet worden 

gehouden, maar is het lastig om het af te dwingen. Wat volgens hem wel een optie zou zijn voor 

de toekomst, is dat er extra geld beschikbaar komt, en dat de gemeente er dan voor kan zorgen 

dat er bijvoorbeeld één toegankelijk toilet geplaatst kan worden op het evenement. In dit geval 

neemt de gemeente deze taak dan op zich. 

Over het algemeen ligt de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid volgens de coördinator  

toch bij de organisatoren zelf. Aan de andere kant vindt hij dat de gemeente ook meer kan 

initiëren, als zij meer evenementen mogelijk willen maken. Maar dit is altijd een geldkwestie. 

Daarnaast wil de gemeente de regelgeving terugnemen, maar ook meer mogelijk maken. Dit 

betekent dat zij bepaalde dingen ook meer los moeten laten. Aan de andere kant vertelde hij dat 

zij als gemeente wel grip willen houden op het evenement. Zo moet het bijvoorbeeld wel veilig 

en toegankelijk zijn. Op het gebied van veiligheid zijn er dan ook wel strikte regels, ondanks dat 

ze niet te veel regelgeving willen hebben, omdat de veiligheid boven alles gaat. Maar binnen die 

kaders proberen ze dan wel zo veel als kan mogelijk te maken.   

 

Gemeente Woerden en Oudewater 

Interview met Reinard van Doggenaar, Gemeente Woerden en Oudewater, 29 maart 2016 

Donderdag 29 maart heb ik de evenementen coördinator van de Gemeente Woerden en de 

Gemeente Oudewater geïnterviewd. Als evenementen coördinator hij bekijkt hij de procedures 

die met de evenementenvergunning te maken hebben en de algemene veiligheid van 

evenementen. Hiervoor heeft hij ook contact met wethouders en de burgemeester, en natuurlijk 

met alle evenementenorganisatoren. Naast hem zijn er drie vergunningverleners, die de 

vergunningen daadwerkelijk verlenen. 
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In het interview kwam naar voren dat er in de gemeente Woerden en Oudewater op dit moment 

nog geen aandacht in het beleid is voor de toegankelijkheid van evenementen, voor mensen met 

een lichamelijke beperking. Hij vertelde dat er tot nu toe vanuit de gemeente nog weinig sturing 

wordt gegeven. Ze hanteren bijvoorbeeld geen richtlijnen en er staat niks in het beleid, waaruit 

blijkt dat er eigenlijk nog heel weinig mee wordt gedaan. 

Tijdens het interview hebben wij gesproken over het VN-verdrag dat binnenkort ondertekend 

gaat worden. De vraag die hierbij bij de evenementen coördinator naar voren kwam is wie 

hierbij welke verantwoordelijkheid en taak op zich moet nemen. Volgens hem is dit een politieke 

kwestie omdat er moet worden gekeken of dit de verantwoordelijkheid van de gemeente is of 

van de organisatoren zelf. De vraag is dan ook volgens hem of het met regels in beleidsstukken 

zou moet worden opgenomen. 

Volgens de geïnterviewde worden er in de Gemeente Woerden en Oudewater best veel 

evenementen georganiseerd. Bij de meeste evenementen is de toegankelijkheid al aardig goed 

geregeld, wist hij uit ervaring te vertellen. Zo zijn veel evenementen op een plein, met een 

podium en een barretje. Deze zijn volgens hem al goed toegankelijk. Een wethouder van 

Woerden zit zelf in een rolstoel en bezoekt zelf veel evenementen, waaruit ook blijkt dat het 

toegankelijk is. De toegankelijkheid staat alleen niet vastgelegd in regelgeving. De discussie is 

volgens hem of je het bij de overheid vastlegt met regelgeving, of dat je het overlaat aan de 

organisatoren zelf. Wel zijn er vanuit de overheid al veel regels voor de veiligheid en daarmee 

ook de overlast voor de omgeving. De coördinator denkt dat het wel erg belangrijk is dat er 

eenduidig mee om moet worden gegaan, welke rol de gemeente hierbij dan ook op zich neemt. 

Het is belangrijk om dit per gemeente hetzelfde aan te pakken. 

De geïnterviewde vertelde ook dat er de afgelopen jaren bij gemeenten veel regelgeving bij is 

gekomen, met name rondom de veiligheid. Dit komt mede door een aantal incidenten die hebben 

plaatsgevonden, zoals het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen en het instorten van de 

tenten op pukkelpop. Door dit soort incidenten wordt er nu extra naar de veiligheid gekeken. 

Hierdoor is er al veel meer regelgeving nu en zijn er voor de organisatoren van evenementen 

meer administratieve lasten bij gekomen. Zeker vrijwillige organisaties hebben op dit moment al 

best veel moeite om aan alle eisen te voldoen, dus als er meer regels bij zouden komen is er 

volgens de evenementen coördinator een kans dat die gaan afhaken. Als het over veiligheid gaat 

vindt hij dat er geen concessies moeten worden gedaan, en is het dus wel belangrijk dat er regels 

gelden. Aan de andere kant zegt hij dat de overheid ook kan zeggen dat er geen concessies 

kunnen worden gedaan als het gaat om de toegankelijkheid van evenementen, zeker als dit 

vastgelegd is in wetten of in het verdrag. Of deze regels veel consequenties zullen hebben bij de 

evenementen weet hij niet, omdat volgens hem veel evenementen al aardig toegankelijk zijn. 

Tijdens het interview hebben wij het ook gehad over de manier waarop de Gemeente Utrecht de 

toegankelijkheid van evenementen op dit moment probeert te verbeteren, namelijk vooral door 

de organisatoren aan te stimuleren, te informeren en te faciliteren. De evenementen coördinator 

van Woerden vind het een prima idee om het vanuit de gemeente onder de aandacht te brengen 

door bijvoorbeeld richtlijnen en tips mee te geven aan de organisatoren. Het belangrijkste is 

volgens hem om uiteindelijk de mindset van de organisatoren zo te krijgen dat ze er zelf over 

nadenken. Je kunt het volgens hem wel opleggen met regelgeving, maar het is uiteindelijk 

belangrijker dat mensen er over na gaan denken. Het idee van Art.1 MN, om zelf te gaan 

onderzoeken hoe toegankelijk evenementen/festivals in de praktijk zijn vindt hij een goed idee. 

Hij denkt dat het goed is om te kijken hoe de situatie op dit moment is, zodat je kunt bepalen of 

er echt een verbeterslag nodig is. Dan kun je ook kijken of het echt moet worden vastgelegd in 

beleidsregels of dat je het aan de organisatie zelf overlaat.  
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Ook hebben wij gesproken over hoe het er nu voor staat bij de evenementen in Woerden en 

Oudewater. Als voorbeeld vertelde de coördinator dat er in Oudewater veel evenementen zijn 

georganiseerd in het jaar 2014 en 2015, omdat het toen een jubileumjaar was voor de stad. Bij 

deze evenementen werd volgens hem veel rekening gehouden met mensen met een handicap. Er 

waren speciale tribunes gebouwd en er werd goed gedacht aan de toegang. Hij vertelde dat het 

bij deze organisatoren al goed tussen de oren zat. In Woerden zit het volgens hem bij de grote 

evenementen ook wel tussen de oren. Hij kan verder niet oordelen over de gehele linie, omdat 

hij niet alle evenementen kent. Om een beter beeld te krijgen lijkt een steekproef hem een goed 

idee. 

Om het meer onder de aandacht te brengen is het volgens de coördinator belangrijk dat de 

informatie van gemeenten onderling goed wordt uitgewisseld. Dus als Utrecht al meer met dit 

onderwerp bezig is, lijkt het hem handig om deze informatie ook naar andere gemeenten te 

sturen. Net als wanneer er een onderzoek wordt gedaan waaruit blijkt dat evenementen niet 

toegankelijk genoeg zijn, dat deze informatie dan rond gaat, zodat de gemeente dit weer mee kan 

geven aan de organisatoren. Een ander idee dat hij noemde is om het onder de aandacht te 

brengen bij belangenbehartigingsorganisaties voor evenementen. In houten zit bijvoorbeeld zo 

een organisatie. Op deze manier kunnen zij het ook daar uitzetten in hun groep van 

organisatoren, zodat er meer over nagedacht wordt. Het lijkt hem een goed idee als 

belangenorganisaties voor mensen met een beperking in contact komen met de 

belangenorganisatie voor evenementen. Want zo een organisatie is een aanspreekpunt voor 

organisatoren in heel Nederland. De gemeente kan volgens hem een aanspreekpunt zijn, maar 

een belangenorganisatie voor evenementen ook. Deze hebben volgens hem misschien ook een 

warmere band met de organisatoren. Als gemeente proberen ze dat ook wel te onderhouden, 

maar de gemeente stelt ook eisen, waar niet iedereen blij mee is. Terwijl zo een organisatie het 
belang van de evenementen behartigt, dus die staan er dichter op dan de gemeente zelf. Ondanks 

dit is het volgens hem wel een idee om beide paden te bewandelen.  

De informatieverschaffing lijkt de evenementen coördinator een goede eerste stap in het proces. 

Als dit helemaal niet blijkt te werken, kan er volgens hem altijd nog overwegen worden of het in 

de regelgeving op moet worden genomen. Wanneer er regels zijn moeten deze namelijk ook 

worden gehandhaafd. De capaciteiten voor handhavers en toezichthouders is nu al beperkt  en 

volgens hem geldt dat heel breed. Dus dat wordt weer een extra taak erbij, en je kunt je dan ook 

afvragen of het echt goed uitgevoerd gaat worden. De geïnterviewde benadrukte hierbij weer 

dat regels het beste werken als er bewustwording bij de organisatoren komt. De gemeente zou 

hier een rol kunnen spelen door informatie te bieden. 

 

  



59 
 

Bijlage 6. Uitwerking interviews personen met een motorische beperking 
 

Interview met Maaike Heddema, Utrecht, 18 maart 2016 

Bezoek je wel eens een festival, of soortgelijk evenement? 

Ja, het is wel vaak richting Amsterdam, omdat daar veel grote concerten en evenementen zijn. 

Meestal is het een concert. In Utrecht kom ik dan vaak in de Tivoli uit. Ik ga ook wel eens naar 

festivals, maar dan niet van die hele grote muziekfestivals. Dat is toch vaak al wat lastiger, met zo 

veel mensen, in de modder, je ziet niks of je valt om door al het geduw en getrek. Ik ga sowieso 

ook niet in een tentje zitten daar, want dan kom ik er niet meer uit. 

En kleinschaligere (eendaagse) festivals? 

Ik ga wel eens naar van die foodtruckfestivals. Die zijn meestal wel erg druk, ik vind dat zelf niet 

heel erg, maar ik kan mij voortellen dat dit vervelend is als je in een rolstoel zit. Je zit toch niet in 

het blikveld, waardoor iedereen over je heen kijkt. Bij dit soort festivals hebben al die karretjes 

elektriciteit nodig, dus er liggen allerlei snoeren overal. Vaak proberen ze dit op te lossen door er 
van die drempels overheen te leggen. Dit is goed bedoeld maar die zijn vaak te hoog voor 

rolstoelgebruikers. 

En hoe is het bij de concerten in de Tivoli? 

Bij Tivoli is het zo dat je bijvoorbeeld niet zelf met de lift naar boven, naar de zaal kan. Er moet 

dan iemand met je mee. Op zich is dat prima, maar vaak moet je hele omwegen maken door het 

gebouw. Als je naar het toilet wil moet je ook eerst iemand vinden, vanuit de volle zaal. 

Waarom moet er iemand met je mee? 

Omdat je vaak je pasje moet laten zien voordat je met de lift mag enz. 

Is het lastig om dan iemand te vinden? 

Ja, want het is niet zo dat er een systeem voor is of dat er altijd iemand staat. Dus je moet eerst 

iemand zoeken die dat voor je kan doen. Vaak als je iemand aanspreekt, moeten ze het weer aan 

andere medewerkers vragen voordat ze weten wat ze kunnen doen. Soms gaat dat best lastig en 

moet je lang wachten, voordat je bijvoorbeeld naar het toilet kan of met de lift naar boven mag. 

Je moet dus eigenlijk altijd extra moeite doen voor zo iets. Zou het dan een goede tip zijn 

om er voor te zorgen dat medewerkers meer op de hoogte zijn van de regelingen? 

Ja het zou handig zijn als er iets anders moet dan anders, dat er in ieder geval iemand is die daar 

over gaat en dat er altijd iemand aanwezig is. Het kan ook een bordje zijn waarop staat waar je 

moet zijn om iemand te vinden. 

Het is dus erg belangrijk dat er genoeg informatie wordt gegeven, of door medewerkers, 

of dat het duidelijk aangegeven staat op een bordje. 

Ja, ik maak ook wel eens mee dat de ingang van een gebouw en de toiletten bijvoorbeeld heel 

toegankelijk zijn gemaakt. Maar dat er dan wel traptreden zijn om bij de mensen in de zaal te 

komen. Of dat er wel een lift aanwezig is, maar dan helemaal vol staat met spullen. Medewerkers 

zeggen dan soms van ja, meestal bellen mensen met een rolstoel van te voren. Op deze manier 

zou ik dus niet op de dag zelf kunnen besluiten om te gaan. 

Wat zou volgens jou een goede oplossing zijn hiervoor? 
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Het is heel belangrijk dat je op zo een plek snel personeel kan vinden, of dat er bij de ingang al 

iets van een bordje staat aangegeven. Je hebt bijvoorbeeld wel eens een pijl waar 

rolstoelgebruikers naar binnen kunnen. Maar dan begint het binnen vaak wel weer van voor af 

aan, omdat je dan weer iemand moet zien te vinden. En dan merk ik ook vaak dat medewerkers 

zelf niet weten wie daar over gaat. 

Ik maak ook vaak mee dat je op bepaalde plekken in de zaal, of op het terrein, gewoon niet kan 

komen. Bijvoorbeeld in een bioscoopzaal, daar zijn binnen dan vaak natuurlijk van die 

trappetjes. Maar dit staat op een plattegrond niet aangegeven dus je weet van te voren niet waar 

je wel of niet kan komen. 

Weet je of dit bij festivals wel wordt aangegeven? 

Bij festivals worden er vaak van die aparte hokjes voor mensen met een beperking gemaakt, 

waar zij kunnen zitten, of ze krijgen een begeleider mee. 

Ja, hoe vind je die aparte hokjes? 

Dat is echt een dierentuin. 

Ja, op deze manier is het wel fysiek toegankelijk gemaakt, maar sociaal misschien wat 

minder? 

Ja je hebt op deze manier ook niet echt het gevoel van een festival. En je mag in zo een vak vaak 

ook maar één iemand meenemen, want die ruimtes zijn heel klein. 

Dus je kan niet met een groep vrienden gaan? 

Nee. Dus als er voorzieningen zouden worden gemaakt waar je met het ‘’gewone’’ publiek mee 

kan doen, zou je ook gewoon met meer dan één persoon er heen kunnen gaan. 

Wat zou volgens jou een goede oplossing zijn? Zodat je ook nog wat kan zien en met 

meerdere mensen kan gaan? 

Je kan bij een festival bijvoorbeeld vooraan, bij de eerste rij een plek maken. Als er staanplaatsen 

zijn kan je dan in ieder geval in de buurt bij je vrienden staan. Ik snap wel dat er grenzen zijn en 

dat niet alles kan, maar het zou leuk zijn als je je onder de andere mensen kan begeven. In 

Amerika heb je bijvoorbeeld bioscopen waar gewoon lege plekken zijn gemaakt tussen de 

normale plekken in, in verschillende rijen, zodat rolstoelgebruikers tussen de andere mensen 

kunnen zitten. Maar het belangrijkste is toch de toegankelijkheid van de zaal zelf, dat je er in 

ieder geval kan komen. 

Dus dan bedoel je bijvoorbeeld een helling ipv een trap? 

Ja precies, dan kan je in ieder geval een zaal binnen komen. Een plek is dan altijd wel te maken. 

Ik hoor ook wel eens dat hellingen te steil worden gemaakt, heb jij dat ook wel eens 

meegemaakt? 

Ja soms heb je inderdaad wel eens van die hele kleine steile hellinkjes, waardoor je alsnog 

iemand moet vragen die je kan helpen om omhoog te komen. Ik kan het me dus niet permitteren 

om een slecht humeur te hebben, want dan wil niemand mij helpen. Het zijn echt kleine dingen 
waar andere mensen niet aan denken maar die het leven wel veel spontaner maken. Zeker bij 

festivals of evenementen, als je daar bijvoorbeeld niet zelf naar de wc kunt, voel je je net een 

vijfjarig kind. 

Maak je ook vaak mee dat de toiletten helemaal niet rolstoeltoegankelijk zijn? 
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Ja heel vaak. Juist op festivals heb je vaak van die dixie wc’s. Die hebben altijd een hele hoge stap 

ophoog, en binnen in het hokje zijn er geen handvaten of iets. Dus dan zou ik echt iemand 

moeten hebben die mij vanaf de binnenkant erin trekt en mij er ook weer uit helpt. Er zijn wel 

gewoon dixie wc’s die wel toegankelijk zijn, dus het moet gewoon kunnen. 

Toiletten lijken mij wel een van de belangrijkste dingen die toegankelijk moeten zijn, en 

hoe zit het met kassa’s of balies op een festival? 

Balies of garderobes zijn vaak te hoog. Zie jij maar eens, zeker op een festival, de aandacht te 

trekken als je niet eens boven een balie uitkomt. Maar hier zijn ook zat oplossingen voor, die je af 

en toe al ziet, dat een deel van de balie ene stukje lager is. Of je zou met belletjes moeten werken 

maar dan is een lagere balie fijner. Het moet het liefst allemaal zo min mogelijk anders zijn. 

En wat is belangrijk als het gaat om de ondergrond van een festivalterrein? 

Gras, grind of modder werkt niet voor mensen in een rolstoel. 

Wat is dan het beste? 

Er worden vaak planken neergelegd. Het is dan wel belangrijk dat het stevige planken zijn en dat 

ze goed aansluiten op elkaar, dan is dat goed te doen. Maar van die houten planken, soort pallets, 

dat gaat wel echt alle kanten op. 

Wat zijn de belangrijkste punten waar rekening mee moet worden gehouden op de 

festivals? 

Toiletten, kassa’s en balies. Maar hoe je er komt is ook erg belangrijk. Festivals zijn toch vaak in 

de middle of nowhere. Dan zijn er vaak pendelbussen, maar die moeten wel toegankelijk zijn. Als 

je eerst een eind door het bos moet gaat het ook niet. Dus daar zouden ze dan iets op moeten 

verzinnen. Of ze zouden, wat je in het buitenland ook wel eens op stations ziet, iets van een apart 

busje moeten hebben voor mensen met een beperking, die dan rondjes of heen en weer rijden. 

Dat zou wel een goede oplossing zijn. Dat lijkt mij voor festivals ook het simpelst, omdat het 

soms lastig is om een rechte baan in het bos aan te leggen. Maar het aller belangrijkste is toch 

vooral dat je het gebouw of terrein binnen komt en een aanspreekpunt kan vinden zonder 

obstakels. En dat dat aangegeven staat waar je dat kunt vinden. 

We hebben het al even over veilige paden en ondergronden gehad, maar heb je ook wel 

eens gelet op bijvoorbeeld nooduitgangen? 

Ja die zijn bijna nooit geschikt voor iedereen. Vaak is het bijvoorbeeld een deur met een 

brandtrap erachter, of met trapjes omhoog zelfs. En de liften mag je natuurlijk niet gebruiken 

met brand. Dus dan moet je wachten op de brandweer en het risico lopen dat je geroosterd 

wordt. Er bestaan van die evacuatiestoelen, waarmee je bij een trap naar beneden kan. Maar ik 

denk dat deze niet verplicht zijn en dat ze die bijna nergens hebben. 

We hebben het nu vooral over de fysieke toegankelijkheid van het evenement zelf, de 

voorzieningen en informatie gehad, maar zijn er ook andere factoren voor jou, die 

meespelen wanneer je een festival wil bezoeken? Bijvoorbeeld de houding van 

medewerkers, reacties van bezoekers enz? 

Nou op het moment dat ik daar al ben denk ik van je lost het maar op ook. Wan vaak als je ergens 

tegen aan loopt merk je ook dat het personeel denkt van oh daar heb ik nog nooit over 

nagedacht, zou wel anders kunnen. Je merkt gewoon dat mensen er nog niet veel over nadenken 

en dat er ook weinig mensen zijn met beperkingen die dat soort dingen bezoeken, waardoor ze 

er niet zo vaak mee te maken krijgen. Maar dat is natuurlijk ook weer een vicieuze cirkel.  
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Ja precies. Merk je dat bij bezoekers ook, dat ze het niet zo gewend zijn? 

Ja je merkt wel dat mensen het niet gewend zijn, en dan zeker als ze wat gedronken hebben, rare 

dingen gaan roepen. Maar wat eigenlijk nog vaker gebeurd is dat je het tegenovergestelde krijgt 

en dat ze het dan ontzettend goed van je vinden en dapper dat je daar bent. Dat wil ook zeggen 

dat er iets nog niet goed zit in de maatschappij en de toegankelijkheid van evenementen, want 

het zou helemaal niet bijzonder moeten zijn.  

Maar dit soort reacties houden je niet tegen om te gaan? 

Nou soms als ik daar ben denk ik wel eens, waarom wilde ik dit ook weer? Als ik bijvoorbeeld 

een half uur bezig ben om vijf meter vooruit te komen. Maar dit duurt maar kort. Want zo lang 

het gaat dan gaat het en is het geen probleem. Maar toch besef je dat het eigenlijk niet zo hoeven 

en niet zou mogen. 

Het lijkt me inderdaad vervelend dat je er gewoon altijd van te voren over na moet 

denken. 

Ja dat is het inderdaad. Ik zou ook wel eens op het laatste moment willen kunnen beslissen dat ik 

toch nog ergens heen wil gaan. En niet dat ik van te voren van alles moet regelen en vragen. 

Als evenementen toegankelijker zouden zijn, zou je dan vaker gaan? 

Ja bijvoorbeeld van die festivals op aparte locaties, dat lijkt mij wel heel leuk om een keer heen te 

gaan. Daar kan ik gewoon door de locatie en ondergrond niet heen, bijvoorbeeld lowlands of zo. 

 

Interview met Alexander Slot, Utrecht, 12 april 2016 

Op dinsdag 12 april 2016 vond het interview met Alexander Slot plaats. Alexander zit zelf in een 

rolstoel en woont in Utrecht. Tijdens het interview vertelde Alexander dat hij wel eens festivals 

bezoekt. Eén keer heeft hij een meerdaags kampeerfestival bezocht, maar meestal gaat het om 

eendaagse festivals. Zo’n 5 a 6 keer per jaar bezoekt hij zo een soort festival. 

Met Alexander heb ik gesproken over hoe hij de toegankelijkheid op festivals en evenementen 

ervaart en wat volgens hem de belangrijkste aandachtspunten zijn waar rekening mee moet 

worden gehouden. Al snel kwam naar voren dat het noodzakelijk is dat er geen trappen zijn en 

dat je naar de wc moet kunnen, als het toegankelijk is. 

Daarnaast vertelde hij dat het belangrijk is dat je op festival kan komen. De bereikbaarheid is 

niet altijd goed geregeld. Volgens Alexander is het openbaar vervoer in Nederland niet goed 

aangepast. Zo kan je bijvoorbeeld niet met de bus en moet je als je met de trein gaat altijd om 

assistentie vragen. Buschauffeurs komen in de meeste gevallen het opritje niet uitklappen, 

terwijl die wel aanwezig zijn in de bussen. Hierdoor kan je als rolstoelganger eigenlijk gewoon 

niet met de bus. Alexander heeft gelukkig zelf een auto, maar zonder zou hij niet ver komen. De 

tram in Utrecht is daarentegen wel laag genoeg om er zelf in te komen, maar bussen en treinen 

zijn over het algemeen gewoon niet goed toegankelijk. Alexander vindt het al niet meer 

toegankelijk als je eerst assistentie moet aanvragen om ergens in te komen, zoals dat bij de trein 

het geval is. In de sprinter treinen kan je wel zelf in met een rolstoel, maar je weet niet altijd van 

tevoren wat voor trein er komt, dus daar kun je niet op rekenen. Alexander vertelde dat het in 

andere steden, waar metro’s rijden al beter gaat, omdat je daar meestal gemakkelijk in en uit kan 

rijden. 
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Vervolgens spraken wij over de toegankelijkheid op het festival/evenement zelf. Volgens 

Alexander kan je in de meeste gevallen overal op het terrein zelfstandig komen. Alleen als het 

hard geregend heeft is het lastig omdat alles modderig wordt. Over het algemeen gaat het echter 

wel goed. Alexander vertelde wel dat alles wat meer moeite kost als je een beperking hebt, 

waardoor je sneller moe bent dan anderen op een festival. Hij noemde dat festivals als Lowlands 

op zich wel te doen zijn, behalve als het dus veel regent en daardoor modderig wordt. Daarom 

zijn paden erg belangrijk. Ook moet je weten waar de toiletten zijn en moet het niet zo zijn dat er 

alleen toegankelijke toiletten aan één kant van het grote terrein zijn. Het is namelijk al zwaarder 

om je rond te bewegen op een festival als je in een rolstoel zit. Alexander vertelde dat hij blij is 

als er überhaupt een toilet is waar hij in kan, zeker op kleine evenementen. Dit is bijna nooit het 

geval volgens hem. Vaak zijn er van die dixies wc’s op een evenement. Zelf heeft hij eigenlijk nog 

nooit een toegankelijke dixie gezien, terwijl die wel bestaan. Vaak zijn de toiletten ook in van die 

karren, waarbij je eerst een trappetje op moet om erin te kunnen. Dit werkt ook niet voor 

mensen in een rolstoel. Bij evenementen die binnen plaatsvinden zijn toiletten ook vaak een 

probleem, omdat die vaak boven of in de kelder zijn. 

Ook hebben wij het gehad over de informatie die wordt gegeven over de voorzieningen en 

maatregelen die zijn getroffen. Alexander vertelde dat hij eigenlijk altijd om dingen moet vragen 

en alles goed van tevoren moet checken. Hij heeft niet vaak meegemaakt dat het bijvoorbeeld op 

een plattegrond staat aangegeven. Daarom maakt hij voordat hij ergens naar toe gaat altijd een 

soort checklist waarbij hij nagaat of hij er überhaupt kan komen en waar de toiletten op het 

terrein zijn. Het maakt het allemaal al een stuk leuker voor hem als hij dit soort dingen van te 

voren weet. Als er aanpassingen zijn gedaan is dat al fijn, maar je moet het wel altijd zelf 

navragen. Daarom zou het volgens hem nagaan als het ergens aangegeven staat. Over het 

algemeen zijn de medewerkers van festivals/evenementen ook niet super goed op de hoogte als 
je met dit soort vragen komt, terwijl dit eigenlijk wel zou moeten bij een goed evenement. Het 

zou in ieder geval al veel schelen als het gewoon op de website aangegeven staat. 

Naast de medewerking van de medewerkers hebben wij het gehad over reacties en houdingen 

van andere bezoekers. Alexander heeft hier weinig slechte ervaringen mee. Wel vind hij het 

vervelend als het te druk is. Wanneer het erg druk is en iedereen op elkaar gedrukt staat gaan 

mensen over je struikelen. Dit zorgt echter niet voor vervelende reacties volgens Alexander. Hij 

vertelde zelf dat de meeste mensen zelf sorry zeggen als hij per ongeluk over iemands tenen 

heen rijdt. Zeker op feestjes waar veel mensen onder invloed zijn, zijn bezoekers erg blij om hem 

daar te zien. Hij hoort dan ook heel vaak dat het heel goed is dat hij er is en hoe tof ze het wel 

niet van hem vinden. Volgens Alexander kan het altijd erger. 

Eén van de grootste obstakels die ervoor zorgt dat een festival niet toegankelijk is, is volgens 

hem toch echt wanneer je niet naar het toilet kunt. Daarnaast is het belangrijk dat de 

ondergrond hard is en dat er genoeg harde paden zijn. Een ander belangrijk punt dat Alexander 

noemde is dat je niet altijd goed zicht hebt op het podium. Als je in de massa blijft zie je eigenlijk 

helemaal niks meer als je in een rolstoel zit. Soms zijn er wel van die aparte vakken voor 

gehandicapten. Deze zijn volgens hem wel fijn als je echt fan band van een artiest, omdat je het 

dan goed kan zien. Aan de andere kant sta je dan weer niet tussen de mensen, waardoor je 

geïsoleerd wordt. Meestal mag je je vrienden ook niet meenemen, of in ieder geval maar één 

persoon.  

Alexander benadrukte tijdens het interview weer dat alles gewoon wat meer energie kost als je 

een handicap hebt. Daarom wil je van te voren alles weten als je ergens heen gaat. Je moet 

gewoon weten of er een wc is, of je kan rollen in je rolstoel of als dit niet kan dat je iemand mee 

kan nemen die je eventueel een duwtje geeft. Als je weet wat je allemaal kunt verwachten kies je 

er volgens Alexander ook sneller voor om naar een festival te komen. Nu is het namelijk vaak zo 
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dat je er eerst maar eens moet zien te komen. Dit soort onzekerheden zorgen er al snel voor dat 

je het niet doet. Zeker als het een festival is waar je ook gaat kamperen. Dan is het noodzakelijk 

dat je alles van te voren goed uitzoekt. Op campings moet je bijvoorbeeld weten dat je een plekje 

kan krijgen naast een pad of dat er elektriciteit is waar je je rolstoel kunt opladen. 

Volgens Alexander denken wij in Nederland vaak dat alles zo goed geregeld is, maar er zijn 

volgens hem gewoon veel dingen waar nog niet aan gedacht wordt, als het gaat om 

toegankelijkheid. Hij vertelde dat dat in het buitenland vaak ander is. Zo kan je in Londen 

bijvoorbeeld wel gewoon met de bus als rolstoelganger, omdat ze een makkelijk uitschuifbare 

oprit hebben. In Estland kwam de buschauffeur volgens hem zelf de bus uit om een plank uit te 

klappen. Ook noemde hij dat er bij uitgaansgelegenheden in Gent, België, publieke toiletten 

waren die ook een gehandicaptentoilet hadden. Dit is in Nederland vaak niet het geval. 

Tijdens het interview hebben wij ideeën uitgewisseld over hoe de toegankelijkheid in Nederland 

meer aandacht kan krijgen en hoe er meer rekening mee gehouden kan worden. Volgens 

Alexander is het belangrijk dat er vanaf het begin al aan gedacht wordt. Op deze manier is het 

volgens hem niet eens duurder. Bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer, nieuwe gebouwen en de 

indeling van een festivalterrein. Als er bij de planning al vanaf het begin rekening mee wordt 

gehouden, hoef je later niet nog snel allerlei dingen aan te passen en erbij te regelen. Het kan 

namelijk wel en het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Mensen denken vaak te moeilijk, 

terwijl dat niet nodig is. Een metalen opritplaat of plank is al genoeg om ergens binnen te komen. 

Volgens Alexander zou het daarom goed zijn als er makkelijke oplossingen als voorbeeld worden 

gegeven. Of dat er een best practice wordt laten zien, van een festival waar het wel al goed gaat. 

Het is belangrijk om met iets concreets te komen, juist omdat mensen vaak gewoon te moeilijk 

denken. Het is volgens hem ook een manier van denken die je niet gelijk mee krijgt als je wel kan 

lopen. Toch zie je volgens Alexander dat er steeds meer aandacht voor komt.  

Alexander denkt dat beleidsvoering op dit gebied erg belangrijk is en dat het dus wordt 

meegenomen in vergunningen van evenementen, net zoals dat bij veiligheid wordt gedaan. Een 

idee voor gemeenten is om een flyer of folder met makkelijke, concrete, manieren mee te geven. 

Zodat organisatoren weten wat zij kunnen doen om het festival toegankelijk te maken. 
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Bijlage 7. Checklist Gemeente Utrecht 

 



66 
 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 


