
toegankelijkheidsadvies
en begeleiding op maat

van uw inclusief project
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Ik kan nog wandelen
met voor langere

afstanden heb ik hulp
nodig. 

Minder mobiele
persoon met een

scootmobiel Zwangere persoon 
met kind

Slechtziende
persoon met
geleidehond

Zieke persoon
die tijdelijk hulp

nodig heeft

Wij gaan graag naar
een veilige plek waar
ik kan zitten en waar

mijn kindje kan spelen  

Om veilig op onze bestemming
te geraken, hebben we nood
aan duidelijke zebrapaden.

Wij doen nog wat korte
wandelingen in de buurt
en en hebben nood om

af en toe eens te kunnen
rusten op een bank.

Dove persoon

Voor mij is visuele 
informatie heel belangrijk

om mijn weg te vinden.
Ik vermijd gedeelde ruimtes

waar veel mensen door
elkaar lopen, �etsen en rijden.

Toegankelijkheid
als meerwaarde
De kwaliteit van een samenleving wordt bepaald door de 
mate waarin elk individu actief kan deelnemen aan de 
samenleving.  We streven daarom naar een inclusieve plek 
om te wonen, te ontmoeten en te beleven voor elke 
persoon met of zonder beperking.  We zorgen er voor dat 
elk aspect van een project bereikbaar, betreedbaar, 
bruikbaar en begrijpbaar is voor iedereen, zonder dat we 
stigmatiseren. Echte toegankelijkheid is onzichtbaar, maar 
beleefbaar voor iedereen. We geloven er sterk in dat 
toegankelijkheid een meerwaarde uitstraalt voor elk 
project.  Daarbij willen we verder kijken dan wetgeving en 
regelgeving, maar werken vanuit gebruikersperspectief,
met  oog voor samenhang, functionaliteit, comfort en
ontwerpmatige kwaliteit.  

  

 
   

   

voor verschillende bezoekers



Persoon met 
buggy Jonge persoon

in een handbike

Blinde persoon
Oudere persoon

met rollator

Fitte persoon in 
een sportrolstoel

Wij hebben niet overal
genoeg ruimte op het

voetpad of kunnen soms
niet verder door een 

obstakel. 

Ik ga graag eens op café
en naar een culturele 

voorstelling. Ik maak gebruik 
van blindentegels om veilig 

over te kunnen steken.

Ik ga elke week gaan
sporten in de G-sport

club in mijn buurt.
Ik zit vaak vast met 
wielen in de goot.

Ik ben heel graag in
de natuur, maar in

veel parken geraak ik
niet met mijn handbike

op de paden.

Ik ben heel graag in
de natuur, maar in

veel parken geraak ik
niet met mijn handbike.

universal design doelstellingen

Bruikbaar

Bereikbaar Betreedbaar

Begrijpbaar

Voor alle
beperkingen en
mogelijkheden

Flexibel in
gebruik en
aanpasbaar

Ergonomische
afmetingen

Marge voor foute
handelingen en

vergissingen

Eenvoudig
en intuïtief

Duidelijke
communicatie

en info

Comfortabel
met beperkte

inspanning

Vrijheid van
    keuzen, niet 

        stigmatiserend

Betaalbaar
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1. Voorbereiding

2. Ontwerp
 

3. Bouwaanvraag

4. Uitvoeringsdossier

5. Bouwfase

6. Ingebruikname

- gebruikerstoets (ervaringsdeskundigen)
- ketting van toegankelijkheid
- definiëren toegankelijkheidsprincipes
- advies toegankelijkheid inwinnen

- doelgroepen/gebruikers definiëren
- mogelijke knelpunten in kaart brengen
- haalbaarheidsstudie intergrale toegankelijkheid
- voorbeelden good practices opzoeken
- toegankelijkheid in programma van eisen 

- wetgeving verordening toegankelijkheid
- afmetingen verfijnen en nakijken
- ruimte/marge voor fouten voorzien
- goedkeuring dossier toegankelijkheid

- aandacht voor afwerking/kwaliteit
- bij aanpassingen concept/ketting van
  toegankelijkheid niet vergeten
- advies toegankelijkheid inwinnen

- detailplannen opmaken
- toegankelijkheid in bestek/lastenboek
- aandacht voor materialen en contrast
- kwalitatieve oplossingen zoeken

- screening door ervaringsdeskundigen
- aandacht voor kwaliteitsbewaking
- tijd/budget voorzien voor aanpassingen 

START

EINDE

ONTWERPEN

UITVOEREN



van start
tot einde

Om een integraal toegankelijk project te realiseren willen
we sturen op ontwerp- en evaluatieprincipes.  We leggen
dit vast in een globaal kwaliteitshandboek per onderdeel
van het project. Het handboek verwijst naar te gebruiken

regelgeving, te gebruiken tools en formaten en
randvoorwaarden van terugkoppeling en verslaggeving.

  

 
openbaar domein

gebouwen

- Uitvoering van blindegeleiding en comfort voor
  rolstoelgebruikers.
- Vlot bereikbaar en zelfstandig op het openbaar vervoer.
- Speciale aandacht voor kwaliteit, eenvoud en duurzaamheid.
- Gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele omgeving
   voor iedereen.

- Speciale aandacht voor detaillering, kwaliteit en esthetiek.
- Bereikbaarheid, betreedbaarheid, bruikbaarheid en 
   begrijpbaarheid van het gebouw.
- Focus op duidelijke communicatie, beleving en comfort 
  voor alle bezoekers.
- Haalbare en betaalbare oplossingen. 



oplossingen en
tools op maat

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het werken
met eigen ontwikkelde oplossingen en tools. We kunnen 
beroep doen op een grote groep gebruikersexperten, 
partners en ervaringsdeskundigen, voor het uittesten van 
nieuwe ideeën en oplossingen. 

Dit resulteerd in een aantal handige tools en oplossingen
die ons helpen in het vergroten van de kwaliteit, e�ciëntie
en haalbaarheid van uw project. 

  

 
   

   

werken met ervaringsdeskundigen



INTOUCH 

  

 
   

   

Voelplannen, maquettes en signalisatie voor blinden 
en slechtzienden.

CT SPOTTER

  

 
   

   

Opmeetapp om knelpunten in de praktijk in kaart te 
brengen. 



een project
van CT Steward

Een adviesbureau dat streeft
naar een slimme, duurzame en 
inclusieve omgeving. 

Smart, sustainable and inclusive cities

We bieden ondersteuning aan steden, 
bedrijven, architecten en organisaties 
die streven naar een slimme, duurzame 
en inclusieve omgeving.

We doen dit door het ontwikkelen van 
gebruiksvriendelijke apps en tools, om 
kennis te verzamelen, te delen en te 
gebruiken. 

www.ctsteward.com

info@ctsteward.com

V.U: CT Steward, Schaliestraat 84, 9000 Gent                                                                          Niet op de openbare weg gooien a.u.b.


