
Toegankelijke
festivals

Een initiatief van:



Grote barrières
Een normaal leven. In goede gezondheid, met de 
vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Met 
vrienden, familie en collega’s om je heen. 
Gewaardeerd worden, lang en gelukkig. 

Voor twee miljoen mensen met een handicap is 
zo’n normaal leven vaak niet weggelegd. Als je de 

pech hebt van een handicap, verlies je te vaak 
belangrijke onderdelen van een normaal leven. 

Twee grote barrières voor mensen met een 
handicap? De ontoegankelijkheid van openbare 

gelegenheden en de negatieve beeldvorming 
over hen in de maatschappij.



Op 23 jarige leeftijd hoorde Niek de Jonge dat hij een hersentumor had. 
De behandeling sloeg aan, dus alles leek weer goed te komen. Totdat een 
uitzaaiing in zijn rug werd ontdekt. De kanker had diverse zenuwen 
onherstelbaar verwoest, met een dwarslaesie tot gevolg.

Intussen is Niek 28 jaar, drie keer genezen van kanker en vastberaden om, 
ondanks zijn handicap, alles uit het leven te halen. Hij sleutelt graag aan 
auto’s en gaat het liefste naar de Zwarte Cross, Decibel of Thunderdome. 

Dat zijn festivals van meerdere dagen en blijven slapen is een belangrijk 
onderdeel van het feest- en groepsgevoel. Ergens overnachten is sinds 
zijn handicap ingewikkeld voor Niek. Door zijn dwarslaesie en alles wat 
daarbij komt kijken, is in een tentje op een matje slapen voor hem niet 
mogelijk.

Hierdoor moet Niek als enige van zijn vrienden ‘s middags al naar huis. 

De pech van een handicap



Festivals als maatschappelijke proeftuin

Wij streven naar een écht inclusieve maatschappij. Waarin mensen met een handicap volwaardig 
kunnen meedoen. HandicapNL slaat daarom de handen ineen met de (beoogde) koplopers in de 
entertainmentsector. 

In samenwerking met onder andere MOJO (Pinkpop, Lowlands, DTRH), De Feestfabriek (Zwarte 
Cross, Manãna Manãna), Apenkooi (Strafwerk festival), AAA (Royal Park, Concert at Sea) en de 
Dutch Grand Prix, willen wij uiteindelijk alle festivals in Nederland toegankelijk maken. 

Waarom festivals? 
Festivals en evenementen een soort maatschappij in het klein. Door hun tijdelijke aard en can-do-
mentaliteit zijn ze uitermate geschikt zijn als proeftuin voor inclusie. Daarbij zorgt het in contact 
brengen van mensen met en zonder handicap voor meer wederzijds begrip en respect.



"Op een festival haal 
je vriendschappen aan en 
maak je herinneringen 
voor de rest van je leven. 
Mensen met een 
handicap moeten die 
kans ook krijgen."

Jeroen van de Koppel
HandicapNL



VRIJWILLIGERS

Voor verpleging
enbegeleiding.

MINDERVALIDEN
VOORZIENINGEN

Van overnachtingsmogelijkheid
t/m zorg, begeleiding en 

bruikbare faciliteiten.

SERVICESEN SERVICE 
PUNT OP TERREIN

Voorde festivalorganisator
enállebezoekersmet of 

zonder  een handicap.

Samen maatschappelijke
impact realiseren
Om in één klap de 
toegankelijkheid én de 
beeldvorming over mensen met 
een handicap te verbeteren, 
ontwikkelde HandicapNL in 
samenwerking met NRPU 
(No Restrictions Party
Unlimited) een all-in 
concept rondom 
toegankelijkheid waarmee 
organisatoren van festivals 
en evenementen van A tot Z
worden ontzorgd.



Met een invalidetoilet en 
rolstoelpodium ben je er (nog) niet
Als festivals al (standaard) invalidetoiletten hebben, zijn deze voor veel 
gehandicapten ongeschikt. 

Inclusie gaat naast rolstoeltoegankelijkheid ook over:

• Toegankelijkheid van informatie.

• Beschikbaarheid van gespecialiseerde dienstverlening, bijv. zorg voor 
mensen met een zwaardere beperking en rust - en verschoningsplekken.

• Het vergt menskracht en specialistische kennis om de behoeften van de 
MiVa-gasten in kaart te brengen en ondersteuning en zorg tijdens het 
festival aan te bieden



Zwarte Cross
Ons concept is voor het eerst geïntroduceerd 
tijdens de Zwarte Cross 2019. 

Bezoekers met een handicap gingen na hun 
ervaring met het ‘Miva Las Vegas hotel’ uitzinnig 
van blijdschap naar huis. Eindelijk konden ook zij 
een heel festival van begin tot eind meemaken. 
Geen afhankelijkheid meer van zorgtaxi’s die 
niet ’s nachts willen rijden of een vroege aftocht 
na een ongelukje doordat er geen adequate 
zorg- en verschoningsplekken aanwezig waren. 

In navolging van dit succes hadden in 2020 maar 
liefst 14 festivals het plan dit voorbeeld volgen. 
Totdat corona een spelbreker werd… 

Scan de QR-code voor een video-impressie van de 
Inclusieve Festival pilot tijdens de Zwarte Cross in 2019.



Onze festival 
agenda 2021
Ondanks de huidige onzekerheid verwachten
wij dat de eerste festivals in augustus en
september 2021 weer zullen plaatsvinden.

• Dutch Grand Prix (300.000 bezoekers)
• Zwarte cross (220.000 bezoekers)

• Mañana Mañana (28.000 bezoekers)
• Strafwerk (20.000 bezoekers)
• Surfana (15.000 bezoekers)

Voor 2022 zijn we al in gesprek met 
onder meer Paaspop, Huntenpop, 
Pinkpop, Lowlands, DTRH, Concert at 
Sea en Royal Park. 



Concrete doelen en resultaten 2021
• 5 festivals zijn toegankelijk in 2021. Dit aantal groeit daarna elk jaar

• Een MiVa-paviljoen op al deze festivals en een servicepunt in het hart van elk 
festivalterrein 

• 1.250 - 2.500 mensen met een handicap bezoeken een toegankelijk festival, waar ze dat 
voorheen niet konden, door gebruik te maken van onze faciliteiten. Minimaal 200 van hen 
(met een zware handicap) kunnen overnachten in het pop-up zorghotel.  

• 700.000 festivalbezoekers ervaren dat met mensen met een handicap volop onderdeel 
zijn van de samenleving. Hierdoor  ontstaat er meer wederzijds begrip en respect.

• Met een poule van 200 professionele zorg-vrijwilligers bieden we zorg en begeleiding op 
maat. 

• HandicapNL helpt bij het digitaal toegankelijk maken van online informatie, onder andere 
over de toegankelijkheid van het festival.



Wat kunt u als partner verwachten?
Als partner van de inclusieve festivals is uw bedrijf dé aanjager van diversiteit en inclusie 
in de event- en festivalbranche. Dit vertaalt zich in:

• Hoogwaardige zichtbaarheid op en rondom de festivals door branding rondom het 
paviljoen en het servicepunt / activatie op het festivalterrein (evt. ook met inzet van uw 
medewerkers) 

• Spraakmakende media aandacht (pers, social media, Tv, radio) 

En als strategisch partner ook:

• Mogelijkheid naamgever te worden van het paviljoen (exclusief en tegen meerprijs)

• Co-branding meerdelige YouTube productie met Maan en Geraldine Kemper (road
movie langs toegankelijke festivals)

• Partner in het aanjagen van inclusie en diversiteit in de branche via congressen en meet-
ups bij ADE en Noorderslag



Spraakmakende 
media-aandacht 
2019

O.a. NOS, Volkskrant, 3FM, 
RTL Nieuws, Hart van 
Nederland, KRO-NCRV, 
Omroep Gelderland

Toegankelijke festivals voor iedereen



Voor een normaal 
gelukkig leven
Als partner van dit unieke project bent 
u onderdeel van de voorhoede van 
bedrijven die zorgt voor een inclusieve 
maatschappij, waarin  mensen met 
een handicap volwaardig meedoen. 

Ik kom graag in contact om samen te 
kijken hoe we daar invulling aan 
kunnen geven.

Ilja Tersteeg

ilja@handicap.nl
(06) 3874 7076
www.handicap.nl


