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1. Inleiding
Het Provinciaal domein Bokrijk is één van de belangrijke attractiepunten van de provincie Limburg:
een totaalproduct met een levendig openluchtmuseum, een aantrekkelijke speeltuin en een uniek
arboretum. Een plek waar cultuur, erfgoed, toerisme en natuur elkaar versterken. Een plek waar
gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal staan en waarin iedereen volwaardig kan
participeren.
Het provinciebestuur van Limburg staat voor een samenleving die positief omgaat met diversiteit
en waarin iedereen kansen krijgt om volwaardig deel te nemen aan alle aspecten van het
maatschappelijke leven. Deze waarden zijn mee opgenomen in het manifest ‘Met een open blik naar
de toekomst’ en in de 15 ambities ‘De toekomst start nu’ en werden vertaald in het beheersplan
toegankelijkheid. Bij de restauratie, conservatie en tentoonstelling wordt in Bokrijk daarom steeds
het evenwicht gezocht tussen erfgoedwaarde en ontsluiting naar een zo divers mogelijk publiek. Het
uitgangspunt bij deze zoektocht zou steeds de ontsluiting van het roerend - en onroerend erfgoed
voor het hedendaags publiek moeten zijn. Dit doelpubliek is breed en divers, dus inclusief de
uitzonderingen.
Het Provinciaal domein Bokrijk wil dan ook voluit gaan voor een integraal toegankelijkheidsbeleid
gestoeld op de filosofie van Universal design. In de komende jaren zal hard worden gewerkt om van
Bokrijk een plaats te maken waar iedereen op een zelfstandige en gelijkwaardige manier kan
genieten van de natuur, de speelmogelijkheden, het roerend en onroerend erfgoed en allerhande
festiviteiten.
Er worden heel wat inspanningen geleverd om ook personen met een beperking welkom te kunnen
heten op het Provinciaal domein. Het domein is bijvoorbeeld volledig uitgerust met verharde paden,
waarvan een groot deel geschikt is voor rolstoelgebruik. Er is een uitleendienst die rolstoelen gratis
ter beschikking stelt en er zijn wandelkaarten verkrijgbaar met verschillende mooie routes die
geschikt zijn voor rolstoelen en kinderwagens. In de speeltuin zijn er speciale toestellen voorzien en
op de site van de Sixties, de meest recente tentoonstelling, zijn speciale voorzieningen getroffen voor
de toegankelijkheid van rolstoelgebruikers.

.
Een omgeving, zoals Bokrijk, die voor iedereen bruikbaar is, vereist een geïntegreerde
multidisciplinaire aanpak. Niet enkel het infrastructurele geheel moet voldoen aan de zeven
principes van Universal design, maar de gehele werking moet steunen op deze principes. De keten
van toegankelijkheid en de visitors journey dient gegarandeerd te worden. Toegankelijkheid dient
bijgevolg ingebed te zijn in alle aspecten van het beleid.
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Visitors journey
Keten van toegankelijkheid

Denk hierbij aan:
 Patrimonium  gebouwen, monumenten;
 Infrastructuur  padenstructuur, parkeergelegenheid, fietsenstalling;
 Bereikbaarheid  STOP-principe (prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets),
vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens)
 Communicatie website, folders, infoborden, signalisatie;
 Onthaal  balie, omgaan met personen met een beperking;
 Tentoonstellingen  bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar, begrijpelijk;
 Evenementen  locatie, inrichting, bereikbaarheid;
 Gidsen  omgaan met personen met een handicap, begrijpelijk;
 Verjaardagsfeestjes …
 …
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In het beheersplan of meerjarenplan werden reeds stappen opgenomen om patrimonium en
infrastructuur te laten voldoen aan de principes van integrale toegankelijkheid. In dit document
wordt het onthaalbeleid verder uitgediept.
Om een geïntegreerde aanpak te verkrijgen zal ook in de andere domeinen van het beleid
toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt zijn. Een zelfevaluatie van het toegankelijkheidsbeleid
in elk van die domeinen kan een eerste stap zijn. Hierna kan er bepaald worden welke inspanningen
nodig zijn om het toegankelijkheidsbeleid te versterken en doelstellingen en acties op korte en lange
termijn vastleggen.
Werken aan toegankelijkheid op alle vlakken van het beleid zal niet enkel voordelen voor en
waardering van de individuele bezoekers opleveren. Ook de samenleving profiteert hiervan mee en
zal de inspanningen waarderen. Daarenboven zullen ook de medewerkers de inspanningen
appreciëren.

2. Wat is integrale toegankelijkheid?
Heel veel verschillende mensen gebruiken dagelijks onze leefomgeving. Dat doen ze bovendien in
een veelheid van situaties en met verschillende mogelijkheden. Een integraal toegankelijke omgeving
kan iedereen vlot, gebruiksvriendelijk en veilig gebruiken op een gelijkwaardige en zelfstandige
manier. Zo wordt niemand uitgesloten.
Dit vormt het uitgangspunt van een nieuwe ontwerpbenadering: ontwerpen voor iedereen of
Universal Design. Het is mooi, makkelijk, functioneel en toegankelijk. Het geldt voor gebouwen,
openbare ruimten, vervoersmiddelen en gebruiksvoorwerpen, maar ook voor minder tastbare
dingen zoals communicatie, informatie en aanbod van diensten. Het gaat niet alleen om slim
ontwerpen. Een doorgedreven aandacht en een zorgvuldig oog voor detail zijn ook noodzakelijk. Dat
is belangrijk vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering, van bij het beheer tot het dagdagelijks
gebruik.
Toegankelijkheid vraagt ook om een samenspel van doordachte concepten en creatieve oplossingen,
een daadkrachtig beleid en een sterke betrokkenheid van gebruikers. Dat alles is nodig op alle
niveaus en in alle sectoren. Zeker in een snel vergrijzende samenleving moeten we meer dan ooit
werk maken van integrale toegankelijkheid. In de toegankelijkheidsketen is elke schakel onmisbaar!
Integrale toegankelijkheid is een hedendaagse kwaliteitsnorm voor onze leefomgeving. Kiezen
voor toegankelijkheid is kiezen voor een optimale gebruiksvriendelijkheid voor iedereen.

3. Voor wie?
Vaak staan we er niet bij stil dat de gebouwen, diensten, straten en pleinen welke deel uitmaken van
onze woon-, werk- en leefomgeving, niet voor iedereen zo gebruiksvriendelijk zijn, of zelfs ronduit
niet bruikbaar en toegankelijk zijn. We denken daarbij in eerste instantie aan de zichtbare
beperkingen (rolstoelgebruikers, blinden met geleidestok of assistentiehond,…). Toch is in 70% van
de gevallen de handicap niet zichtbaar (slechtzienden, personen met een auditieve beperking of een
verstandelijke beperking,…).
Het is echter een grote misvatting te denken dat toegankelijkheid enkel voor mensen met een
handicap van belang is. Eigenlijk kunnen we stellen dat iedereen zich wel eens in een situatie bevindt
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waarin hij/zij zich gehandicapt voelt doordat men zich in een omgeving of situatie bevindt waarin
men niet optimaal kan functioneren. Dit kan zijn door een fysieke beperking, zoals niet goed te been
zijn, gezichtsproblemen of een beperkt uithoudingsvermogen. Maar het kan ook gaan om een
tijdelijke beperking bv. iemand met een gipsverband of met krukken. Anderen kunnen hinder
ondervinden door hun afmetingen (lange mensen, kleine mensen, dikke of dunne), of zijn minder
beweeglijk wanneer ze iets meedragen (een boodschappenwagentje, bagage,…) of wanneer ze
onderweg zijn met kleine kinderen.
Concreet betekent dit dat iedereen heeft tijdens zijn leven +/- 40% van de tijd te kampen met een
beperking: als kind (te klein), met een gebroken been, tijdens een zwangerschap, in werksituaties
(trolleys, koerier, ober,…), als ouder met een kinderwagen, als oudere (moeilijker te been,…),…
Maar toegankelijkheid gaat verder dan die fysieke barrières. Ook een goede communicatie,
duidelijke informatieverstrekking,…zijn essentiële elementen. Wanneer de signalisatie enkel uit
teksten bestaan zullen kinderen deze niet begrijpen. Ook anderstaligen zullen hierdoor problemen
ondervinden. Voor de bezoekers zal het moeilijk zijn een uitstapje te plannen wanneer de niet of
moeilijk vindbaar of leesbaar is.
Toegankelijkheid is bijgevolg een item dat iedereen aangaat. Veel uitvindingen die we dagdagelijks
gebruiken zijn trouwens speciaal uitgevonden voor personen met een beperking vb.
afstandsbediening voor TV, elektronische autosleutel, eengreepsmixer,…

4. Wetgeving
VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (13 december 2006)
Mensen met een handicap botsen wereldwijd op hindernissen die een actieve deelname aan het
maatschappelijke leven in de weg staan. Met het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap' van 13 december 2006 wil de Verenigde Naties ervoor zorgen dat de rechten van personen
met een handicap bevorderd en beschermd worden.
Het Verdrag geeft een ruime omschrijving van het begrip handicap. Een handicap ontstaat door de
wisselwerking tussen de persoon en de (maatschappelijke) omgevingsfactoren. In dit akkoord zijn
toegankelijkheid (artikel 9) en de deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en
sport (artikel 30) belangrijke items.
België ondertekende en ratificeerde dit verdrag in 2009, waardoor de tekst ervan een
referentiekader vormt voor beleidsbeslissingen.
Unia is als openbare interfederale instelling volledig onafhankelijk. Het is haar taak om de
implementatie van het VN-verdrag te monitoren, om het VN-verdrag te beschermen en om het
verdrag bekend te maken.
Meer info vind je hier: http://unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/
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Antidiscriminatiewet 10 mei 2007
Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van
persoonlijke kenmerken. In België bestaan er drie wetten die samen de antidiscriminatiewetgeving
vormen: de Genderwet, de Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet.
De antidiscriminatiewetgeving definieert niet alleen de verschillende vormen van discriminatie, maar
ook de persoonlijke kenmerken waarvan sprake is. Samen onderscheiden ze 19 beschermde
discriminatiecriteria. Discriminatie op grond van elk van deze criteria of persoonlijke kenmerken is
verboden en strafbaar.
Dit zijn de 19 discriminatiecriteria, opgedeeld per wet:
- Genderwet: geslacht
- Antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras,
huidskleur en afkomst (Joodse oorsprong)
- Antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid,
leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging,
gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en
taal
Volgens de Antidiscriminatiewet is het ontbreken van redelijke aanpassingen voor de persoon met
een handicap een discriminatie. In de wet worden redelijke aanpassingen gedefinieerd als: passende
maatregelen die in een concrete situatie en naargelang de behoefte worden getroffen om een
persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel te nemen aan en vooruit te
komen in de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze maatregelen een
onevenredige belasting vormen voor de persoon die deze maatregelen moet treffen. Een redelijke
aanpassing moet er met andere woorden voor zorgen dat voor mensen met een handicap de
negatieve gevolgen van een onaangepaste omgeving gecompenseerd worden.
Deze wet is van toepassing op alle personen, zowel in de publieke als in de privé sector, op het
gebied van de toegang tot en de deelname aan, alsook elke andere uitoefening van een
economische, sociale, culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiek. Uiteraard is deze
ook van toepassing op voor een bezoek aan Bokrijk, tenzij kan worden aangetoond dat het nemen
van deze maatregel een onevenredige belasting zou vormen. Voor de vraag of iets onevenredig is,
wordt gekeken naar de context, de bestaande ondersteunende maatregelen en de mogelijkheden in
andere soortgelijke situaties.
De aanwezigheid van een begeleider kan gezien worden als een redelijke aanpassing. Indien er geen
redelijke aanpassing voorzien worden, is er volgens de antidiscriminatiewetgeving sprake van
discriminatie.
Meer info vind je hier: http://unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/
Stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid
(Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige
verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009)
Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning moeten sinds 1 maart 2010 voldoen aan
toegankelijkheidscriteria die deze verordening voorschrijft. Deze wet zegt onder andere meer over
parkeerplaatsen, voorbehouden (publieks-)plaatsen voor rolstoelgebruikers, niveauverschillen,
looppaden, toegangen en deuropeningen.
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Meer info vind je hier: http://www.toegankelijkgebouw.be/
Assistentiehondendecreet 20/03/2009
Het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen
met een assistentiehond ('Assistentiehondendecreet') verleent mensen die gebruik maken van een
assistentiehond toegangsrecht tot publieke plaatsen zoals cafés, restaurants, winkels, hotels,
gemeentelijke diensten en voorzieningen, openbaar vervoer,...
Het assistentiehondendecreet werd gewijzigd in 2013.
Meer info vind je hier:
http://www.gelijkekansen.be/Hetbeleid/Wetgeving/Vlaanderen/Assistentiehondendecreet.aspx

5. Wat zijn de voordelen voor de medewerkers?
Of je een beperking heb of niet, in Bokrijk is iedereen welkom. Dat is waar een integraal toegankelijk
beleid om draait. Deze aanpak heeft niet alleen voordelen voor de bezoekers, maar ook voor de
medewerkers. Naast de gasten warm ontvangen wil Bokrijk immers ook een fijne werkplek creëren
voor zijn medewerkers.
Door samen te werken aan toegankelijkheid voelen medewerkers zich betrokken bij het thema
toegankelijkheid en worden ze erkend in hun rol. Ze voelen zich gesteund en bekwaam en ze
ontwikkelen een toegankelijkheidsreflex:
- Ik kan een ambassadeur zijn voor de toegankelijkheid in Bokrijk en draag er elke dag mijn
steentje aan bij
- Ik kan ervoor zorgen dat de bezoekers zich welkom voelen
- Door meer te weten over toegankelijkheid voel ik me comfortabeler in mijn job als
onthaalmedewerker en kan ik onze gasten beter verwelkomen, antwoorden op hun vragen,…
- Ik kan toegankelijkheid een onderdeel maken van de dagdagelijkse werking. Daardoor wordt
integrale toegankelijkheid een evidentie.
- Samenwerken aan toegankelijkheid kan de band tussen de collega’s versterken
- Werken aan toegankelijkheid zorgt voor meer winstgevende organisatie

6. Beleid
6.1 ALGEMEEN
Integraal toegankelijk zijn, is voor Bokrijk heel belangrijk. Iedere bezoeker is gelijk en sommige
gasten hebben speciale noden. Soms zullen creatieve oplossingen nodig zijn maar deze uitdagingen
neemt Bokrijk graag aan.
Aanpak:
 Erkenning van gelijke rechten voor iedereen
 Kiezen resoluut voor een structurele aanpak. Dit doe je door bij de start van elk project goed
na te denken over de toegankelijkheid voor iedereen. Toegankelijkheid wordt via een
meerjarenplan bewust, doordacht en duurzaam ingebed in het dagelijks beleid en
management, de werking, de dienstverlening en de communicatie. We houden hierbij
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rekening met de principes van Universal Design. Op die manier streeft Bokrijk naar mooie,
duurzame en kwaliteitsvolle resultaten.
Participatie van de bezoekers van het Provinciaal Domein Bokrijk is een belangrijke
voorwaarde om te komen tot een integraal toegankelijkheidsbeleid. Ervaringsdeskundigen
en adviesraden kennen de noden en prioriteiten op vlak van toegankelijkheid en worden
actief betrokken bij het toegankelijkheidsbeleid.
Bokrijk bouwt een netwerk van partners op (mobiliteitsactoren, Inter (gebouw, omgeving,
evenementen), instellingen en verenigingen,…) die het toegankelijkheidsbeleid kunnen
versterken.
Het provinciaal Domein Bokrijk werkt samen met Inter (gebouw, omgeving en
evenementen). Inter reikt hiervoor instrumenten, hulpmiddelen, vorming, advies en
begeleiding aan bij het toegankelijk maken van onze infrastructuur, dienstverlening en
evenementen en begeleidt Bokrijk in het traject ‘naar een toegankelijke domein’.
Om dit te kunnen verzekeren is er één persoon binnen de organisatie die verantwoordelijk is
voor de toegankelijkheid en voor de opvolging van dit toegankelijkheidbeleid. Hij of zij staat
ook in voor de klachtenprocedure m.b.t. toegankelijkheid. Toegankelijkheid is geïntegreerd
in de functie- en taakomschrijving.
Er is kennis en motivatie met betrekking tot toegankelijkheid bij de medewerkers (beleid,
onthaalmedewerkers, parkwachters, groendienst, gidsen,…) en er worden maatregelen
genomen om deze kennis en vaardigheden te vergroten ( vormingen,…). Ze zijn op de
hoogte van de grootste probleempunten in het domein.

 Huisreglement uitbreiden met toegankelijkheidsinformatie

6.2 ONTHAALBELEID
Iedere bezoeker, met of zonder handicap is welkom in Bokrijk. Iedere bezoeker wordt op een
gelijkaardige manier behandeld en kan gebruik maken van alle faciliteiten. Inclusief waar kan,
exclusief waar nodig.
Inclusief: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de doelgroepen
Exclusief: specifiek aanbod voor een bepaalde doelgroep
Ieder bezoeker is uniek en heeft zijn/haar eigen noden. Dit vraagt om een individuele aanpak. Er zijn
bijgevolg geen pasklare antwoorden. Laat de bezoeker bepalen wat hij/zij zelf wil vertellen en
oordeel niet. Om misverstanden en conflicten te vermijden worden duidelijke afspraken gemaakt
over prijzen, … en wordt het beleid duidelijke gecommuniceerd via verschillende kanalen. Hoe
duidelijker de informatie, hoe kleiner de kans op misverstanden.
Streef daarenboven naar een professionele maar natuurlijke aanpak. De bezoeker zou niet mogen
opmerken dat er speciale maatregelen genomen zijn. Toegankelijkheid is een evidentie.
Aanpak:
-

Door onthaalmedewerkers goed te informeren leren medewerkers de verschillende
beperkingen kennen en leren ze op gepaste wijze te reageren. Zo worden heel wat
onzekerheden over hoe omgaan met personen met een beperking weggenomen.
Tijdens de vormingsmomenten ligt de klemtoon op:
o Bewustwording van de verschillende beperkingen
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-

-

o overtuiging van het belang van integrale toegankelijkheid
o omgaan met verschillende doelgroepen
Maak bezoekers duidelijk dat ze steeds met hun vragen terecht kunnen bij het
onthaal, via de website, telefonisch,… Zorg dat er één persoon verantwoordelijk is.
Zorg dat er steeds iemand aanwezig is aan het onthaal en dat deze persoon van op
afstand zichtbaar is en voorzie voldoende baliepersoneel zodat, indien nodig, één van
de medewerkers steeds hulp kan bieden.
geef eerlijke informatie over de toegankelijkheid. Stel het niet mooier voor dan het
werkelijk is. Breng de onthaalmedewerkers, gidsen,… op de hoogte van de
belangrijkste probleempunten van het domein. Op die manier kunnen zij correcte
informatie geven aan de bezoeker.

6.3 PRIJSBELEID
Er is geen wettelijk prijsbeleid van toegangsprijzen voor personen met een beperking.

6.3.1 TOEGANGSPRIJS
Toegankelijkheid van domein
Indien het domein integraal toegankelijk is en voor elke bezoeker dezelfde belevingswaarde heeft,
zijn aangepaste prijzen geen noodzaak. Iedere bezoeker, met of zonder een beperking zal immers
dezelfde ervaring hebben.
Indien er echter onvoldoende aanpassingen zijn en het comfort van een bezoeker met een handicap
verminderd is, is een prijsvermindering een mooie compensatie.
Vermijd tevens directe of indirecte kosten verbonden aan een handicap (vb dure telefoonlijn om
extra informatie te verkrijgen dienen vermeden te worden).
Afspraak:
- persoon met beperking krijgt een kortingstarief (gepubliceerd).
- voor zichtbare beperkingen (rolstoelgebruiker, zware visuele beperking) wordt er geen
bewijs gevraagd. Rolstoel, blindegeleidestok, assistentiehond,… tellen in dat geval als
bewijs.
- voor niet zichtbare beperkingen wordt een bewijs gevraagd:
o een geldige verklaring van een onafhankelijke arts waarin bevestigd wordt dat
men niet in staat bent om zonder hulp het park te bezoeken.
o een attest van de mutualiteit waarin vermeld wordt dat hij/zij een beperking heeft
van min. 66%
o een document van FOD Sociale Zekerheid met vermelding van min. 4 punten in de
1e pijler of min. 8 punten op de 3 pijlers in totaal; geldig op het ogenblik van het
bezoek.
o een parkeerkaart voor personen met een beperking op zijn/haar naam
o European Disability card (zie bijlage).
- Een zwangerschap op zichtzelf is geen beperking, zwangere vrouwen kunnen niet genieten
van een kortingstarief.
Belangrijk:
- Medewerkers zijn niet bevoegd om enige beoordeling te maken inzake een (niet)
zichtbare beperking.
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Evenementen:
Voor sommige evenementen geldt geen kortingstarief voor personen met een beperking ( vb
winteravonden). Voor deze evenementen geldt er echter wel een kortingstarief voor iedereen.
Afspraak:
geen extra korting, iedereen geniet van een korting
Begeleider van persoon met een beperking
Personen met een beperking zijn vaak aangewezen op hulp om deel te nemen aan culturele
activiteiten. Er kan een onderscheid gemaakt worden in volgende vormen van begeleiding:
- begeleiding door onthaalmedewerkers
- begeleiding door familieleden, vrienden, vrijwilligers
- begeleiding door ADL-assistenten (Activiteiten Dagelijks Leven)
- begeleiding van groepen
De extra kosten die de begeleiding met zich meebrengt, vormen vaak een financiële drempel.
Afspraak:
- begeleider van een persoon met een beperking krijgt gratis toegang (niet gepubliceerd).
- voor zichtbare beperkingen (rolstoelgebruiker, zware visuele beperking) wordt er geen
bewijs gevraagd. Rolstoel, blindegeleidestok, assistentiehond,… tellen in dat geval als
bewijs. Dit geldt ook voor de begeleider van een hoogzwangere vrouw die een rolstoel zou
ontlenen.
- voor niet zichtbare beperkingen wordt een bewijs gevraagd (ook voor groepen om de 1/1
begeleiding gratis te kunnen toestaan):
o een geldige verklaring van een onafhankelijke arts waarin bevestigd wordt dat
men niet in staat bent om zonder hulp het park te bezoeken.
o een attest van de mutualiteit waarin vermeld wordt dat hij/zij een beperking heeft
van min. 66%
o een document van FOD Sociale Zekerheid met vermelding van min. 4 punten in de
1e pijler of min. 8 punten op de 3 pijlers in totaal; geldig op het ogenblik van het
bezoek.
o een parkeerkaart voor personen met een beperking op zijn/haar naam
o European Disability card (zie bijlage).
- Aantal begeleiders:
o personen met een beperking: 1/1, gratis toegang
o groepen met personen met een beperking (instellingen/scholen, rusthuizen,…):
1/1, gratis toegang. Bij niet zichtbare beperkingen wordt een bewijs gevraagd om
de 1/1 begeleiding gratis te kunnen toestaan.

Abonnementen
Afspraak:
- geen korting voor personen met een beperking. Korting is niet haalbaar door
samenwerkingen met andere partners.

Ticketverkoop
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Indien in de toekomst gekozen wordt voor een online ticketverkoop dient men ook hier rekening te
houden met de mogelijkheden voor personen voor een beperking. Zorg steeds voor een alternatief.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om online tickets te bestellen (vb slechtzienden,…).

6.3.2 PARKING
De parking is betalend. Personen met een beperking mogen gratis parkeren.
Afspraak:
gratis parkeren voor personen met een beperking (niet gepubliceerd), gratis ticket af te
halen aan infocenter of aan kassa’s. Er wordt hiervoor geen bewijs gevraagd.
parkeerkaart of European Disability Card dient zichtbaar aan de voorruit aanwezig te zijn.
- Er zijn geen parkeerplaatsen voorbehouden voor zwangere vrouwen. Een zwangerschap
op zichtzelf is geen beperking, zwangere vrouwen kunnen niet genieten van een
kortingstarief voor de parking.

6.3.3 SAMENVATTENDE TABEL
Wie
Individuele bezoekers
Individuele bezoeker
Persoon met een
beperking + begeleider
(familieleden,
vrienden, vrijwilligers,
ADL-assistentie,…)
Hoogzwangere vrouw
(rolstoel) + begeleider
Groepen
Groepen
Groepen met
personen met een
beperking
(instellingen/scholen,
rusthuizen,…)

Prijs

Aantal
Parking
begeleiders

Prijs ifv leeftijd
korting + begeleiders gratis
Zichtbare beperking (rolstoel,
blindegeleidestok, assistentiehond):
geen bewijs
Niet zichtbare beperking: bewijs
Geen korting + begeleider gratis

nvt
1/1

Groepstarief + begeleiders gratis

1/17

Groepstarief + begeleiders gratis
Zichtbare beperking (rolstoel,
blindegeleidestok, assistentiehond):
geen bewijs
Niet zichtbare beperking: bewijs

1/1

1/1

betalend
Gratis
Geen bewijs
(Blauwe kaart of
European Disability
Card aan voorruit)
betalend

Bus gratis
Auto’s betalend
Bus gratis
Wagens gratis
(blauwe kaart of
European Disability
Card aan voorruit)

6.4 IN PRAKTIJK: TERMINOLOGIE
Wat zeg je nu eigenlijk?
Je spreekt niet over gehandicapten maar over mensen met een handicap of mensen met een beperking.
Waarom? Simpel, het gaat in de eerste plaats om mensen. Mensen vallen niet samen met hun handicap,
ze zijn veel meer dan dat. Als de handicap niet relevant is, benoem je hem niet. Als we de beperking toch
willen benoemen, spreken we over mensen met een beperking of mensen met een handicap.
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Trouwens, een beperking is relatief. Een beperking is pas een handicap als je er last van hebt, bijvoorbeeld
door een onaangepaste omgeving. Een rolstoelgebruiker ervaart zijn beperking als een handicap, als hij
niet vlot het park in en uit kan.

Wat zeg je niet?
We gebruiken in geen geval 'gehandicapten', 'mensen met een gebrek', 'gebrekkigen', 'mindervaliden',
'andersvaliden', 'invaliden'.

Gebruik ook in de signalisatie/ informatieborden, brochures,… de juiste terminologie.

6.5 IN PRAKTIJK: PARKING
Aanpak:
-

Voorzie op alle parkeerterreinen voldoende aangepaste plaatsen.
Personen met een beperking kunnen gratis parkeren, zonder bewijs van handicap.
Vermeld dit duidelijk op de website en in andere informatiekanalen.
Niet iedereen kan gebruik maken van een parkeerkaart. Toch zijn er heel wat andere
bezoekers die baat hebben bij een grotere parkeerplaats (ouderen, personen met
een tijdelijke beperking, gezinnen met kleine kinderen,…. Voorzie daarom ook
comfortparkeerplaatsen.

Meer info vind je hier:
- https://www.anwb.nl/verkeer/buitenland/europese-gehandicaptenkaart/europesegehandicapten-parkeerkaart
- http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/parkeerkaart.htm

6.6 IN PRAKTIJK: ONTHAAL/KASSA
Aanpak:
- Verwelkom alle gasten op eenzelfde manier.
- Een gast met een begeleider: begroet beiden als je gasten. Praat nooit over of langs iemand
heen (rolstoelgebruiker, slechtzienden,...).
- Een gast met een assistentiehond:
o Assistentiehonden zijn overal welkom
o maak geen oogcontact met de hond. Onthoud dat honden overal binnen mogen.
- Gast met een auditieve beperking: behoud oogcontact om het gesprek met de bezoeker
gemakkelijker te maken.
- Gast met een tolk: behoud oogcontact met de bezoeker.
- Gast met fysieke problemen: zorg voor voldoende zitmogelijkheden, zowel in het park als
aan het onthaal.
- Vraag ‘ hoe kan ik u helpen?’ Zo ontdek je wat de noden van je gasten zijn en kan je de juiste
oplossing voor hen aanbieden.
- Voorzie een geluidsversterkingssysteem aan de balies. Plaats het pictogram daar waar het
systeem aanwezig is.
- Zorg dat de informatie duidelijk zichtbaar aanwezig is aan het onthaal. Zo zijn de bezoekers
geïnformeerd.
- Zorg voor pen en papier zodat doven en slechthorenden hun vragen kunnen opschrijven
indien nodig.
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-

Zorg voor een contactpersoon voor het onthaal van personen met een beperking en zorg dat
deze persoon de reikwijdte van ‘redelijke aanpassingen’ voor de personen met verschillende
beperkingen kent.

Meer hierover kan je leren in de vorming ‘klantvriendelijk onthaal’.
 vorming ‘klantvriendelijk onthaal/hoe omgaan met personen met een beperking’ (Inter)
 vorming ‘hoe omgaan met moeilijke klanten’ (extern)

6.7 IN PRAKTIJK: UITLEENDIENST
Aanpak:
- Rolstoelen worden gratis ter beschikking gesteld aan de kassa’s op basis van beschikbaarheid
(tussen 9 en 17 u).
- Men kan deze reserveren in het infocenter op het nummer 011/265 315
- Waarborg:
o Identiteitskaart
o Rijbewijs
o 100 euro
- Aantal:
o Onbeperkt, op basis van beschikbaarheid
- Bolderkarren worden verhuurd aan 2 euro/ 2 uren.
Aanbevelingen:
- Reservatie rolstoelen: aan het onthaal of telefonisch: vermijd extra kosten (telefoonkosten )
en zorg voor een gratis nummer, een online reservatiesysteem,...

6.8 IN PRAKTIJK: BETREDEN VAN DOMEIN
Fietsen:
- Binnen het museum is fietsen niet toegelaten
- enkel voor kinderen onder de 1m20. Zij mogen onder toezicht van een volwassene met een
kinderfiets of step in het museum rondrijden.
Huisdieren:
- Het Openluchtmuseum: huisdieren mogen gratis het Openluchtmuseum en het park
bezoeken, maar enkel aan de leiband.
- ‘De sixties’: om hygiënische en veiligheidsredenen zijn honden in dit museumgedeelte niet
toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden. Er zijn benches (zonder toezicht)
voorzien aan de ingang van ‘De sixties’.
Kinderwagens:
- Kinderwagens worden toegelaten in het Openluchtmuseum. In ‘De sixties’ moeten
kinderwagens worden achtergelaten op de daartoe bestemde standplaats.
- Bokrijk kan in geval van diefstal, verlies of beschadiging niet aansprakelijk gesteld worden.
Andere:
 Te bespreken met de domeinpolitie

Dossiernummer: 20170001601_draft_02/03/2018

13

7. Enkele voorbeelden
Prijzenbeleid:
- Medewerkers zijn niet bevoegd om enige beoordeling te maken inzake een (niet) zichtbare
beperking. Dit leidt vaak tot misverstanden, discussies, geen uniforme werkwijze,…vraag een
officieel document om problemen te vermijden.
-

Vraag: Abo-pakket waarbij in het gezinsabonnement ook mag indien je het hoederecht hebt
over een inwonende persoon die niet alleen kan functioneren. Bijvoorbeeld inwonende zus
die al volwassen is. Meenemen als gezinslid. Hulpbehoevende grootouder behoort hier niet
onder.
 Om schrijf duidelijk in de voorwaarden wie kan genieten van het gezinsabonnement.
-

Vraag: voor winteravonden geldt geen tarief andersvaliden. Waarom niet? Wat kunnen wij
antwoorden?
 Geen korting want er geldt een algemene korting voor iedereen.
-

Toegang museum: groep volwassenen met verlengde staat minderjarigheid. Prijs
volwassenen of scholentarief , of kindertarief?
 Te bespreken met directie
Parking
- begeleider rusthuis komt na met wagen, parking betalen?
 Betalen voor parking indien hij/zij niet samen met groep komt.
-

Hoe reageren op volgende melding: Een mevrouw komt aan de balie melden. Het is een
drukke zondag. “De hele parking staat vol, ik zie mensen uitstappen die niet houder zijn van
de kaart zijn.”
 Verantwoordelijkheid van parkeerwachters, domeinpolitie
Mag een fiets mee in het openluchtmuseum?
- Vraag: bezoeker kan door ziekte waardoor moeilijk en wil niet in de rolstoel.
 Een fiets mag niet binnen (huisreglement). Men kan een rolstoel lenen.

Dossiernummer: 20170001601_draft_02/03/2018

14

8. Tips - Quick Wins
ORGANISATORISCH
-

-

-

-

-

Stel binnen de organisatie één contactpersoon aan die de toegankelijkheid beheert
Bouw op de website de rubriek toegankelijkheid verder uit en voorzie alle
toegankelijkheidsinformatie op één plaats
o Meldpunt voor vragen, klachten,… mogelijk maken vanaf deze pagina?
o Financiële voordelen, bereikbaarheid ( openbaar voervoer, auto,…), aangepaste
parkeerplaatsen + kostprijs,…
o Gebruik de juiste terminologie
o Focus niet enkel op rolstoelgebruikers, geef ook aan wat het aanbod is voor
personen met andere beperkingen
o Bundel deze zaken in een gids voor personen met een handicap.
o Geef eerlijke informatie.
o Is je website toegankelijk? Lettergrootte, contrast, alternatieven,…
Integreer toegankelijkheid in je prijzenbeleid
Ontwikkel een aanbod voor iedereen: inclusief waar kan, exclusief waar nodig. Organisaties
voor personen met een handicap of voorzieningen werken wellicht graag aan mee om het
aanbod uit te werken.
o vb rondleidingen voor personen met een visuele beperking, kinderen, personen met
een mentale beperking,…
Ook bij de organisatie van evenementen stoot men vaak op praktische problemen die de
toegankelijkheid niet bevorderen, of weet men niet goed welke faciliteiten men best kan
voorzien om ook bezoekers met een beperking zo goed mogelijk te ontvangen en te laten
meegenieten. Inter beidt advies op maat van het evenement. Vrijwilligers kunnen ter plaatse
assistentie verlenen waar nodig.
Maak externe organisatoren die gebruik maken van het domein Bokrijk attent op de visie op
toegankelijkheid en veranker toegankelijkheid in de overeenkomst:
o Aanvaarden begeleiderspas
o Aanbod voor iedereen
o Toegankelijke wc-wagen bij grote evenementen
o …
Promoot je inspanningen op vlak van toegankelijkheid en verspreid deze informatie breed.
Naast de baliemedewerkers dienen ook de andere takken van de dagelijkse werking
doordrongen zijn van deze filosofie. Iedereen, van de onderhoudsmannen tot de gidsen
moeten mee zijn met het concept en het uitdragen. Hiervoor is een bijscholing noodzakelijk:
men moet weten wat de principes zijn en handvatten meekrijgen voor de omzetting naar de
praktijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cursus “omgaan met personen met een handicap”
voor de gidsen en “Universal design in de praktijk” voor de technische dienst en groendienst.

INFRASTRUCTUUR EN VOORZIENINGEN
-

Balie:
o
o
o

Baliemeubel is bruikbaar voor iedereen (staand en zitten gebruik)
Geluidsversterkend systeem aan balie voor zodat slechthorenden met een
hoortoestel beter horen wat er gezegd wordt + plaatsen van bijhorend pictogram
Betaalmogelijkheid voor iedereen bruikbaar (verlengde kabel, draadloos)
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-

o Zitplaatsen nabij loket
o Afstandstolken
o Informatiepanelen (prijs,….)
Toegangscontrole bruikbaar voor iedereen
Verzorgingsruimte voor volwassenen: meer info over de noodzaak hiervan:
o http://www.changing-places.org
o https://www.ihuschangingplaces.com
o www.marwell.org.uk/zooloofirst.asp

Zie ook stappen in het beheersplan: doorlichting van infrastructuur.

9. Evaluatie en Focusgroep
Organiseer een focusgroep met de eindgebruikers om het beleid af te toetsten aan de gebruikers, te
evalueren en verder te ontwikkelen. Breng enkele bezoekers samen in een focusgroep. Zorg ervoor
dat iedere doelgroep vertegenwoordigd is. Kies hiervoor personen die het park kennen en
regelmatige bezoekers zijn. Vraag wat hun ervaringen zijn, zowel positieve als de minder goede
ervaringen en neem deze zaken mee in de evaluatie van het beleid en stuur bij indien nodig. Herhaal
deze oefening op geregelde tijdstippen.
Voorbeelden:
- Instellingen ( KIDS, St. Gerardus)
- KVG
- VFG
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Bijlagen
BIJLAGE: EUROPEAN DISABILITY CARD

Wat is dit?
De European Disability Card wil de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun inclusie
in de maatschappij bevorderen. Met de Europese gehandicaptenkaart, of European Disability Card
(EDC), kan men zijn/haar invaliditeit bewijzen. Zo krijgt men korting in de cultuur-, sport-, en
vrijetijdssector.
De kaart is geldig in 8 Europese landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en
Roemenië.
Waar is de EDC geldig?
De organisaties die de EDC aanvaarden, maken die via hun eigen communicatiekanalen (website,
folders,…) kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het
kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz.
Er is een aparte website over de EDC, waarop je een lijst kan terugvinden van voorbeelden van
organisaties die de kaart aanvaarden: www.eudisabilitycard.be.
Hoe aanvragen?
Personen met een handicap hebben recht op de EDC als ze een dossier hebben bij één van deze 5
Belgische instellingen:
- De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)
- Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
- Het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité)
- de PHARE (Service Personne Handicapée Autonomie Recherchée)
- De DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben)
Hoe de kaart kan aangevraagd worden, is verschillend voor elk van de 5 instellingen.
Partner worden?
Meer info vind je hier: http://eudisabilitycard.be/nl.
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BIJLAGE: PARKEERKAARTVOOR PERSONEN MET EE N HANDICAP
Parkeerkaart voor personen met een handicap
Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of
verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap
aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de
blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de
ingang van een complex of in het stadscentrum.
Voorwaarden
U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:
- u minstens 2 punten scoort voor het criterium ‘mobiliteit’ (volwassenen) of ‘mobiliteit en
verplaatsing’ (kinderen)
- u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
- uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid
met minstens 12 punten
- u getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
- uw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
- u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.
Je hebt recht op een parkeerkaart als:
- je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of
meer (andere invaliditeit)
- je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
- je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
- je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert. Als je ouder bent dan
21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit). Als je jonger
bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing".
- je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een
mobiliteitshulpmiddel (scooters en driewielers komen niet in aanmerking) aan te kopen dat
vermeld staat in de lijst van mobiliteitshulpmiddelen (.pdf).
Meer info vind je hier: http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/parkeerkaart.htm
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