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Woord vooraf.
Het ministerie van Onderwi js , Cultuur en Wetensc ha p (OCW) heeft
onderzoe k laten doen. Het onderzoek heet: Onbeperk t cultuur
beleven. In deze samenva tti ng lees je hoe makkelijk mensen met
een beperking naar bijvoorbe e ld musea of theaters kunne n. Maar
ook of mensen met een beperking die zelf dansen of toneels pe le n
dat goed kunne n doen bij een dansgroep of theater . Het
onderzoe k is uitgevo er d door bureau Significant APE. Deze
samenva tti ng in begrijpeli jk e taal is tot stand gekomen in
samenwe rki ng met de Landelijk Federatie Belange nver e ni gi ng e n
(LFB).

Resultaten van het onderzoek.
Wat gaat er goed.
Er zijn organisatie s die goed rekening houden met mensen met
een beperking. We noemen hier een aantal van deze goede
voorbeelde n:


Er zijn musea die rekening houden met mensen met een
beperking.


Zij hebben een duidelijk e en makkelijk e website.



Ook kan een begeleider gratis mee naar binnen.



Soms zijn er voor mensen die blind zijn kunstwe rke n
die aangeraakt mogen worden.



Of zijn er rondleidi nge n in gebarenta a l voor mensen
die doof zijn.



En er zijn rustige rondleidi nge n voor mensen die
gevoelig zijn voor prikkels.
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Sommige theaters hebben een gebarento lk . Of maken het
mogelijk om een eigen gebarento lk mee te nemen.



Er zijn theaterg e ze lsc hap pe n die naar zorgins te lli nge n en
het speciaal onderwijs gaan. Om mensen met een beperking
zelf theater te laten maken. Zodat ze kunne n toneels pe le n ,
dansen en zingen.



Er zijn professione le dansgeze lsc happ e n waar mensen met
en zonder beperking samen dansen.



Er zijn ook organisatie s die dansless e n geven aan mensen
met een beperking. En die traininge n geven aan docente n
om te leren hoe je les moet geven. Zodat zij leren hoe je om
moet gaan met de verschi lle nde beperkinge n die er zijn.

Culture le organisati es waar dit goed gaat zijn bijvoorbee ld : Het
Van Abbemuseum , Het Rijksmuse u m, Theate r fe sti va l De Parade,
Het Nationa le Theater , Het Kiem Theater , Dansgeze ls c hap
Misiconi en Festival DanceAble.
Er zijn organisatie s die de goede voorbeelde n op een rijtje zetten.
Bijvoorbee ld het Landelijk Kennisins ti tuu t Cultuur ed uca ti e en
Amateurk u ns t (LKCA) dat een landkaar t inclusie ve podiumkuns te n
op de website heeft staan. En Midden- en Klein Bedrijf (MKB)
Nederla nd . Zij hopen dat cultur e le organisati es zo van elkaar
kunne n leren.

Wat kan er nog beter.
Culture le organisati es zijn niet altijd makkelijk te bezoeken door
mensen met een beperking. Dat heeft de volgend e redenen:


Op de websites is niet duidelijk te vinden hoe je er komt. En
wat er is geregeld voor mensen met een beperking .
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Als je belt of mailt krijg je niet altijd een behulp zaa m
antwoor d . Dit komt omdat medewerker s weinig weten over
de beperking.



Het boeken van een ticket is vaak lastig. Dit komt omdat er
vaak hulpmidd e le n nodig zijn bij het bezoek en het niet altijd
duidelijk is of de instelli ng de hulpmidd e le n aanbiedt.



Mensen met een rolstoel en slechtzie nde n kunne n niet goed
naar binnen. Trappen, drempels en deuren staan in de weg.
Of er zijn geen goede parkeerplaa tse n in de buurt van de
ingang.



Mensen met hulpho nd e n kunne n niet makkelijk naar binnen.
Draaideure n, roltrappe n en zware deuren zijn moeilijk voor
hen.



Voor mensen die niet goed kunne n zien, zou het goed zijn
als ze ook dingen mogen aanraken.



Mensen die niet goed kunne n horen hebben weinig aan de
koptelefo o ns in musea. De rondleidi nge n die daarop zijn
gemaakt, kunne n zij niet volgen. Ook zijn video’s meestal
niet ondertite ld .



De eindtijd van een voorste lli ng staat niet altijd goed op de
website. Daardoor is het lastig om vervoe r te regelen.

Culture le organisati es kunne n nog meer rekening gaan houden
met mensen met een beperking.
Ze kunne n hiervoor samenwe rk e n met ervaringsd es k undig e n en
organisatie s voor mensen met een beperking . Bijvoorbee ld met
Ieder(i n) , Wat Telt! en Komt het Zien!
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Zelf kunst of theater maken gaat ook niet altijd makkelijk met
een beperking.
Dit heeft dezelfde redenen als voor het bezoeken van een
voorste lli ng of tentoons te lli ng :


De ruimtes om te dansen of toneel te spelen zijn niet
makkelijk te bereiken. Je kunt bijvoorbee ld alleen met de
trap in deze ruimtes komen.



Infor m ati e over de mogelijk hede n is niet makkelijk te vinden
op de website.



Er zijn geen goede parkeerple kke n aanwezig .



Docenten weten weinig of niets van mensen met een
beperking.

Adviezen. Een culturele beleving voor
iedereen.
Het is belangrijk dat cultur e le organisatie s samenwer ke n met
mensen met een beperking. Zodat zij weten wat mensen met een
beperking nodig hebben. Het is een goed idee voor culture le
instelli nge n om te vragen wat hun ervaring is met het gebouw of
met de voorstelli ng zelf.
De mensen die werken bij een museum of theater kunne n leren
over verschi lle nde beperkinge n . Zodat ze weten hoe ze met
wensen van bezoekers om kunne n gaan.
Culture le organisati es moeten ook meer samenwer ke n met elkaar.
En uiteinde li jk moeten alle organisaties toeganke li jk zijn voor
iedereen. Dat kan niet meteen voor alle mensen met een
beperking en bij alle organisati es . Het is dan goed om hierove r te
overlegg e n met de bezoeker .
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