
GEWOON WELKOM  
Van maandag 3 t/m zaterdag 8 oktober is de Week 
van de Toegankelijkheid. Hoe toegankelijk zijn winkels, 
horecagelegenheden, sportverenigingen, zorginstellin-
gen, het stadhuis in Deventer, bibliotheek en musea? 
En dan kijken we niet alleen naar de fysieke toeganke-
lijkheid. Want toegankelijkheid is veel meer dan alleen 
dat. Gewoon Welkom! Voel je je welkom? Hoor je erbij? 
Toegankelijkheid is meer dan het weghalen van alle 
fysieke en digitale drempels. In een écht toegankelijke 
samenleving wordt iedereen overal gastvrij en normaal 
ontvangen. Deventer wil een gemeente zijn zonder 
drempels, zowel in letterlijke als in fi guurlijke zin.     

Meer weten over Deventer zonder drempels? Kijk dan op www.iedereenactief.nl

Doet u ook mee?
Wat houdt de MKB Toegankelijke Route in? 

 Toets door en advies van een specialist
 Persoonlijk advies en begeleiding
  Kans op het Nederlands Keurmerk voor   
Toegankelijkheid (niveau brons, zilver of goud)
  Je onderneming goed vindbaar in de landelijke  
Ongehinderd app en website
  Lokaal presenteren we je als toegankelijke route 
deelnemer

De kosten voor deelname zijn € 250 ,-. Als binnenstad 
ondernemer kunt u voor € 75,- deelnemen voor twee jaar. 
Het resterende bedrag wordt gefi nancierd door MKB 
Nederland, Ongehinderd en de Gemeente Deventer.

Meld u aan voor een QuickScan en de MKB Toegankelijke 
Route via aanmelden@ongehinderd.nl 

Wist u dat ruim 2,5 miljoen mensen 
in Nederland een beperking hebben?
Door de vergrijzing neemt dit aantal alleen maar toe. De toegankelijkheid van uw onderneming is voor 
deze groep erg belangrijk. Mensen die slechtziend, doof of rolstoel gebonden zijn willen, net als alle 
andere mensen, zo zelfstandig mogelijk op pad. Toegankelijkheid Programma

Week van de

   Maandag 3 oktober MKB Toegankelijke Route locatie De Brink
   13.30 - 17.00 uur                    In samenwerking met Ongehinderd en Deventer 
                                                  zonder drempels start route toetsing winkels en   
   horeca in de binnenstad. 

   14.15 - 14.45 uur                    Kick-off door wethouder Rob de Geest, Marco Kok  
                                             directeur MKB Deventer en Gerard de Nooijer 
                                                  directeur Ongehinderd

   Dinsdag 4 oktober Get KonnecteD 
                                         De Inclusieve arbeidsmarkt van morgen  vraagt 
                            iets van Vandaag. Bijeenkomst voor genodigden.

   Woensdag 5 oktober Pleinfeest Bierstraat 52 - 54
   16.00 - 19.00 uur                   Openhuis/ontmoeting bewoners en huidige 
                                     gebruikers: Meldpunt bijzondere zorg, Cliëntenraad,  
   Sam en Siepie, Fooruit, Iedereen Actief, Pluryn   
   Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Deventer.                                                        
                                                  Bijeenkomst voor genodigden.

   Donderdag 6 oktober MKB Toegankelijke Route locatie De Brink
  13.30 - 17.00 uur                   In samenwerking met Ongehinderd en Deventer 
                                                  zonder drempels start route toetsing winkels en   
   horeca binnenstad. 

   Zaterdag 8 oktober Huldiging Deventer Sportploeg, Olympische 
   Sporters en coaches in het Stadskantoor van   
   Deventer. Bijeenkomst voor genodigden.

MKB Toegankelijke Routes
MKB Toegankelijk, Ongehinderd en Deventer zonder 
drempels gaan samen werken om zoveel mogelijk 
drempels in Deventer weg te nemen zodat iedereen 
zich welkom voelt. De komende periode gaan we zo 
veel mogelijk ondernemers helpen bij het optimalise-
ren van de toegankelijkheid van hun bedrijf. Dat doen 
we door diverse winkelgebieden te toetsen op toe-
gankelijkheid voor mensen met en zonder beperking. 
Toegankelijk ondernemen is van belang voor zowel 
het winkelend publiek met en zonder beperking als 
voor de ondernemer.

De Kick-off 
De offi ciële start is op maandag 3 oktober op de Brink 
in Deventer. Wethouder Rob de Geest verantwoor-
delijk voor de inclusie agenda, Gerard De Nooijer 
directeur Ongehinderd en Marco Kok directeur MKB 

Deventer verrichten samen de start. Op de Brink staat 
de Iedereen Actief on Tour bus waar naast informatie 
de ongehindernisbaan en de ervaringsronde door 
het centrum van start gaat. In en rond de bus zullen 
Meedoen zonder drempel ambassadeurs en Patricia 
Bolink online/web ervaringsdeskundige van de ge-
meente Deventer u alles vertellen over fysieke, sociale 
en digitale toegankelijkheid.    


