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TIPS

voor een toegankelijk kantoor

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.
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Het
pand is
bereikbaar

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?
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Er is
e
aangepast Voor mensen
parkeer- met een beperking
ruimte is een ruimere

5

parkeerplaats wenselijk;
dicht bij de ingang
en duidelijk
gemarkeerd.

Doorgangen
zijn breed
genoeg
Dat geldt voor
voor een
gangen en deuren maar
ook voor de paden tussen
rolstoel

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 goederenleverancier.

De
akoestiek
is goed,
zonder
Dat is
galm belangrijk voor mensen
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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.

Iedereen
kan door
dezelfde
deur naar
binnen
Als er een
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Bij niveauis
verschillen f
o
er een lift
n
hellingbaa
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Overal is
voldoende
stahoogte
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Er is een
jke
toegankeli e
toiletruimt
aanwezig

trapje voor de hoofdingang ligt, worden
mensen in een rolstoel
wel eens verwezen naar
de achteringang.
Een gastvrij signaal
is dat niet.

Laat drempels zo
veel mogelijk weg.
Een hellingbaan of lift
biedt uitkomst. De lift
moet wel zelfstandig
bediend kunnen
worden.

Scherm lage
plekken (zoals
onder trappen) goed
af, zodat mensen die
slechtziend zijn
niet hun hoofd
stoten.
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En die
is goed vindbaar,
niet op slot, en niet
in gebruik als
opslagruimte.

De
receptiebalie
is vanaf de
entree te
zien

En is zo
ontworpen dat
iedereen er gebruik
van kan maken, ook
mensen in een
rolstoel en kleine
mensen.
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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.

Waarom
toegankelijkheid?

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij zijn de werknemers van de toekomst, maar
veel werkplekken zijn voor hen nog niet toegankelijk. Daarmee doen werkgevers niet
alleen deze kinderen en jongeren tekort, maar ook zichzelf: door onvoldoende toegankelijk te zijn, lopen ze veel potentiële werknemers én klanten mis.
Ook recente ontwikkelingen maken toegankelijkheid steeds belangrijker. Zo wordt
toegankelijkheid beter verankerd in het nieuwe Bouwbesluit, en hebben overheid en
werkgevers afgesproken 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidshandicap.
Kortom: redenen genoeg om werk te maken van toegankelijkheid.

Wat is
toegankelijkheid?

Toegankelijkheid wordt vaak uitgelegd met de drie B’s: bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid. Als aan deze drie B’s wordt voldaan, kunnen alle mensen
- hoe divers ze ook zijn - in het gebouw doen wat er gedaan moet worden.
Toegankelijkheid is alles omvattend. Bijna elke keuze die wordt gemaakt bij de bouw
en de inrichting van een pand, is van invloed op de toegankelijkheid ervan: van de
deurbreedte tot de inrichting van het toilet, van de vloerbedekking tot de opstelling
van de bureaus, van de keuze voor het keukenblok tot de hoogte van de deurbel.
Tegelijk is toegankelijkheid niet ingewikkeld: als je bij al die keuzes maar rekening
houdt met mensen die bijvoorbeeld doof, blind of rolstoelstoelgebruiker zijn.

Meer weten?

Het Handboek voor Toegankelijkheid van Maarten Wijk geldt als het standaard naslagwerk voor het toegankelijk programmeren, ontwerpen, bouwen en beheren van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen.
Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal
moeten voldoen, uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit.
Praktische informatie over toegankelijkheid van gebouwen is te vinden op de website
www.allestoegankelijk.nl, een samenwerking tussen diverse ondernemers, belangenorganisaties, overheden en mensen met een handicap. Ook met tips over communicatie
en gastvrijheid.
In de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs) van PBTconsult worden diverse toegankelijkheidsrichtlijnen samengevoegd tot één overzicht van bouwtechnische eisen
voor opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerders. PBTconsult is een zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in de advisering en toetsing van fysieke
toegankelijkheid.
Diverse experts waaronder Peutz kunnen de akoestiek in ruimtes meten en adviseren
hoe deze kan worden verbeterd, bijvoorbeeld ten behoeve van mensen met een
gehoorbeperking.
Pictogenda maakt hulpmiddelen met pictogrammen voor mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven. Pictogrammen zijn ook verkrijgbaar bij onder meer
www.pictogrammenwinkel.nl.

