Meewerken aan een toegankelijke verblijfssector? JA GRAAG..
Meld je nu aan voor de Quick scan Toegankelijkheid. Inclusief advies voor directe verbeteringen, een
training en brede communicatie in de doelgroep

Ongehinderd op vakantie in De Kop van Noord-Holland?
Nederland kent naar schatting 2,5 miljoen mensen met een beperking. Door de vergrijzing zal dit de komende
jaren fors groeien. Het is daarmee een doelgroep die veel kansen biedt.
De groep met een beperking is divers en maakt deel uit van ieder segment. Het gaat ons dus allemaal aan.

Hoe toegankelijk zijn we voor reizigers met een beperking?
Uit onderzoek1 blijkt dat personen met een handicap een aantal problemen
ervaren. Het benaderen van mensen met een beperking als een “gehandicapte”,
geeft gasten het gevoel dat ze “niet normaal” zijn en daarom minder welkom.
Toegankelijkheidsinformatie is vaak onvindbaar, verouderd, onnauwkeurig of
onvoldoende. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens het verblijf is deze informatie
essentieel. Mensen met een beperking en hun verzorgers kunnen daardoor veel
stress ervaren bij het boeken en organiseren van hun vakantie.

Quick scan Toegankelijkheid
Vanuit het Vitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie biedt De Kop Werkt! een eenvoudig en praktisch hulpmiddel om
dit op te lossen. We werken daarvoor samen met Ongehinderd, een landelijke organisatie, die met een team
van toegankelijkheidsadviseurs en keurmeesters helpt om deskundig te toetsen en te adviseren.

Wat houdt het in?

1

•

Een nulmeting toegankelijkheid van je locatie aan de hand van de criteria van het Nederlands
Keurmerk voor Toegankelijkheid.

•

Verbeteradviezen om obstakels stapsgewijs weg te nemen om zo toegankelijker te worden.
(Vanuit het Vitaliseringsfonds is tot 31-12-2021 een bijdrage van 25% in fysieke investeringen in
Toegankelijkheid mogelijk)

•

Een adviesrapportage voor je locatie met een mondelinge toelichting.

•

Deelname aan een training Ongehinderd Gastvrij: hoe kan je de beleving van gasten met een
beperking positief beïnvloeden? Het is een “train de trainer” concept zodat je als organisatie
zelflerend en zelfsturend wordt.

•

Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid in brons, zilver of goud, waarmee je je inspanningen
zichtbaar kan maken

•

Weergave op de Ongehinderd-app met 125.000 gebruikers, met lijst- en kaartweergave

•

Weergave op de websites van de toeristische marketingorganisaties Holland boven Amsterdam of VVV
Texel

Toegankelijk toerisme. Op weg naar een ‘inclusieve’ reisindustrie.CELTH, NBAV, ANVR, Reiswerk, BUAS, Stenden/Etfi, Wageningen
Universiteit 2019

Uw investering
Op de dag van de Quick scan ben je beschikbaar voor een gesprek en het toegang geven tot gebouwen en
beantwoorden van vragen. Stel iemand beschikbaar in uw vereniging of bedrijf als eerste aanspreekpunt voor
dit traject.
Voor een klein park met een receptie en één verblijfsaccommodatie bedraagt je eigen bijdrage € 75,-, voor
bedrijven met faciliteiten € 250,-. De overige kosten ter waarde van € 1350,- worden gefinancierd vanuit het
Vitaliseringsfonds.

Wat levert het op?
Een praktische aanpak naar een duurzaam toegankelijkere organisatie. Je ontvangt naast je eigen nulmeting
met adviesrapport, een adviesgesprek en een training plus een lidmaatschap van de Ongehinderd-app en het
Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid voor twee jaar!
(De vervolgkosten na 2 jaar hoor je na de inventarisatie en zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte.)

Ja, ik doe graag mee
Voor meer informatie of gelijk aanmelden voor een Quick Scan toegankelijkheid stuur een mail naar
toerisme@dekopwerkt.nl en Maaike Steltenpool of Wander Groot nemen contact met je op.

Samenwerking
Voor de samenstelling van dit toegankelijkheidsprogramma werken we samen met de 4 kopgemeentes
Schagen, Den Helder, Hollands Kroon en Texel. De gemeentes zijn actief met een Sociale Inclusie Agenda bezig.
Ook de gehandicaptenplatforms in de 4 gemeentes worden betrokken, waarmee toegankelijk toerisme ook
lokaal en op lange termijn kan worden ondersteund met praktisch advies.
De Kop Werkt! is het regionale stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en de provincie Noord-Holland. Samen wordt gewerkt aan een toekomstbestendige regio. De
verblijfsrecreatie is een belangrijk speerpunt in het stimuleringsprogramma. Met meer dan 125 campings en
bungalowparken is onze regio een populaire bestemming voor toeristen. Kijk voor meer informatie op
www.dekopwerkt.nl/verblijfsrecreatie

