
STRAF_WERK Festival 2022 
 

       20 augustus 2022 
       Informatie over Extra Care tickets 

 

 
Op 20 augustus vindt eindelijk weer een nieuwe editie van STRAF_WERK Festival plaats in Havenpark 
Amsterdam. HandicapNL en STRAF_WERK Festival slaan de handen ineen om het festival dit jaar 
toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Hiervoor zijn er Extra Care tickets beschikbaar 
gesteld die toegang geven tot extra services en faciliteiten.  
 
Voor wie zijn de Extra Care tickets bedoeld? 
Extra Care tickets zijn uitsluitend voor mensen met een blijvende lichamelijke en/of verstandelijke 
handicap, plus maximaal één begeleider/vriend(in)/familielid. De faciliteiten en diensten zijn niet 
beschikbaar voor mensen die slecht ter been zijn (bijvoorbeeld door een botbreuk, herstel van 
operatie of om een andere reden).  
 
Hoe toegankelijk is STRAF_WERK Festival? 
Ondanks dat het overgrote deel van het terrein uit gras bestaat met enkele verharde paden, is het 
gehele terrein toch toegankelijk. Door middel van rijplaten vanaf de verharde paden is het mogelijk 
om bij iedere stage te komen.  
 
Welke extra faciliteiten biedt een Extra Care ticket? 
De Extra Care tickets bieden toegang tot de verschillende Extra Care decks die bij elke stage staan. 
Daarnaast kun je gebruik maken van de volgende faciliteiten en services: 
 

- Een parkeerplaats vlakbij de ingang - Prikkelarme chill-out area 
- Pendelservice vanaf Sloterdijk - Koeling voor medicijnen 
- Verpleegkundige zorg - Ondersteuning van vrijwilligers 
- Aangepaste sanitaire voorzieningen - Eigen lockerarea 
- Privé verzorgingsruimte  

  
Heb je andere zorg en/of faciliteiten nodig? Geen probleem! In het aanmeldformulier kun je 
aangeven welke zorg je nodig hebt, zodat wij hier (indien mogelijk) rekening mee kunnen houden. 
 
Bij wie kan ik terecht als ik hulp nodig heb? 
Gedurende het gehele evenement zijn er vrijwilligers aanwezig van HandicapNL. Zij staan voor je klaar 
om je vragen te beantwoorden en begeleiding te bieden waar en wanneer jij dat nodig hebt. 
Daarnaast hebben we een professioneel zorgteam klaarstaan waar je terecht kunt voor 
verpleegkundige hulp. Samen creëren we een zorgeloze en onvergetelijke ervaring! 
 
Hoe kom ik bij STRAF_WERK Festival? 
Het festival vindt plaats op Havenpark in Amsterdam. Er zijn verschillende manieren om naar het 
terrein te komen:  
 

• Pendelbus: Op 20 augustus rijden er de hele dag pendelbussen van Amsterdam Sloterdijk 
naar Havenpark en weer terug. Deze rijden niet op vaste tijden, maar vertrekken zodra een 
bus vol is. De bus doet er ongeveer tien minuten over. Volg op Sloterdijk de borden 
‘STRAF_WERK’ voor de opstapplek. Een pendelbus ticket kost €10 + €1 service fee. 



• Rolstoeltoegankelijke pendelbus: Daarnaast biedt HandicapNL vanaf Amsterdam Sloterdijk 
een aparte pendelservice met rolstoelbusjes aan. Deze service is gratis en uitsluitend voor 
Extra Care tickethouders en maximaal één begeleider/vriend(in)/familielid.  

• Parkeerplaatsen: STRAF_WERK Festival heeft speciale parkeerplekken beschikbaar gesteld 
voor Extra Care tickethouders. Vanaf hier is het slechts een paar honderd meter naar de 
ingang. Er staat een rolstoeltoegankelijke shuttle van HandicapNL voor je klaar die je bij de 
deur af kan zetten. Deze service wordt gratis aangeboden, maar je moet wel van tevoren 
reserveren via het aanmeldformulier. 

• Fiets/taxi: Natuurlijk kan je ook met de fiets of taxi komen of je af laten zetten door een 
bekende. Navigeer dan naar Wethouder van Essenweg of Havenpark op je telefoon voor de 
snelste route. 

 
Hoe koop ik een Extra Care ticket? 
Een Extra Care ticket kost €56 + €3.89 service fee. De begeleider/vriend(in) betaalt dezelfde prijs voor 
zijn/haar ticket. Heb jij een blijvende lichamelijke en/of verstandelijke handicap en wil je graag een 
Extra Care ticket aanschaffen? Meld je dan aan via dit formulier. LET OP: na het invullen van het 
aanmeldformulier heb je nog géén ticket in je bezit.  
 
Wanneer ontvang ik de tickets? 
Nadat je het formulier hebt ingevuld, nemen we je aanvraag in behandeling en brengen we de 
zorgbehoeften in kaart. Indien nodig nemen we contact met je op om je zorgbehoeften verder te 
specificeren. Binnen enkele weken ontvang je per mail een bevestiging van de tickets met een 
betaallink. Pas als de betaling voltooid is, ontvang je de tickets per mail. 
 
Heb je verder nog vragen? Stuur dan een mailtje naar festivals@handicap.nl. Wij streven ernaar je e-
mail binnen enkele dagen te beantwoorden.   
 

https://www2.handicap.nl/tickets-strafwerk
mailto:festivals@handicap.nl

