
Hoe maak je een kantoorpand toegankelijk voor iedereen - dus ook voor 
medewerkers en bezoekers met een beperking? Eén recept voor iedereen 
kunnen we niet geven, wel tien tips ter inspiratie.

voor een toegankelijk kantoor

5 Doorgangen
zijn breed
genoeg 
voor een 
rolstoel

Dat geldt voor 
gangen en deuren maar 

ook voor de paden tussen 
bureaus. Liefst met wat marge 
om elkaar te kunnen passeren. 

Dat is trouwens niet alleen 
handig voor rolstoelen maar 

ook voor de koffiekar, 
of de goederen-

leverancier.

Bij niveau-

verschillen is 

er een lift of 

hellingbaan
Laat drempels zo 

veel mogelijk weg. 
Een hellingbaan of lift 
biedt uitkomst. De lift 
moet wel zelfstandig 

bediend kunnen 
worden.

7
En is zo 

ontworpen dat 
iedereen er gebruik 
van kan maken, ook 

mensen in een 
rolstoel en kleine 

mensen. 

De 
akoestiek 
is goed, 
zonder 
galm

Dat is 
belangrijk voor mensen 

met een gehoorbeperking - 
maar natuurlijk prettig 

voor iedereen. Tapijt op de 
vloer helpt tegen galm - 
maar hoogpolig tapijt is 

zwaar voor mensen 
in een rolstoel.

En die 
is goed vindbaar, 

niet op slot, en niet 
in gebruik als 
opslagruimte.

4

Er is een 

toegankelijke 

toiletruimte 

aanwezig
2Er is 

aangepaste 

parkeer-
ruimte

Voor mensen 
met een beperking 

is een ruimere 
parkeerplaats wenselijk; 

dicht bij de ingang 
en duidelijk 
gemarkeerd. 

9
Overal is 

voldoende 
stahoogte

Scherm lage 
plekken (zoals 

onder trappen) goed 
af, zodat mensen die 

slechtziend zijn 
niet hun hoofd 

stoten.

Routing en 
signing zijn 

duidelijk
Bordjes en 

symbolen helpen 
de weg te vinden. Door 

pictogrammen te gebruiken 
zijn ze ook begrijpelijk voor 

mensen met een 
verstandelijke beperking 

of autisme.

108

De 
receptiebalie is vanaf de 

entree te 
zien

Een toegankelijk 
OV-station of -halte in de 

buurt is prettig, evenals een 
toegankelijke route ernaartoe. 
Gemeentes zijn vaak bereid om 

obstakels te verhelpen. En is 
uw eigen toegang goed 

verhard en vrij van 
drempels?

Het 
pand is 

bereikbaar1
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1   TIPS
Als er een 

trapje voor de hoofd- 
ingang ligt, worden 

mensen in een rolstoel 
wel eens verwezen naar 

de achteringang. 
Een gastvrij signaal 

is dat niet.

3
Iedereen 
kan door 
dezelfde 

deur naar 
binnen


