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Programma 

• Woord van Welkom - WH Sylvia Fleuren 

• Vakantiegasten met toegankelijkheidswens 
of zorgvraag: voor u een last of een 
commerciële kans? - Gerard de Nooij

• Zorgeloos op vakantie in het RvN –
Tessa Groenen, Projectmanager

• Drie workshops

• Resultaten workshops en vooruitblik

• Borrel



Wethouder Toerisme Berg en 
Dal, Sylvia Fleuren



Vakantiegasten met een 
toegankelijkheidswens of zorgvraag: 
voor u een last of een commerciële 

kans?

Gerard de Nooij, Ongehinderd



Zorgeloos op vakantie in het 
Rijk van Nijmegen

Tessa Groenen, projectmanager



Rijk van Nijmegen

Deelnemende gemeenten:

Nijmegen, Heumen, Beuningen, Wijchen, 
Mook en Middelaar en Berg en Dal

Werkgroep: 
Zorgpartijen, ondernemers, WMO Adviesraad, etc.

Projectteam:

RBT KAN, STER, Zorgsam en gemeente 
Berg en Dal

Mede mogelijk gemaakt door: RVN@



Doel

- Economische impuls door meer 
overnachtingen/bestedingen in 
de regio

- Verbeteren toegankelijkheid van 
toeristisch aanbod voor 
bezoekers en eigen inwoners die 
minder valide zijn of met een 
zorgvraag

- Meer bekendheid voor de regio 
als bestemming toegankelijk 
voor iedereen.



Doelgroep

Met name gezinnen en stellen waarvan een 
van de twee minder valide is of een zorgvraag
heeft.

In eerste instantie richten we ons op mensen
met een lichte zorgvraag of extra
wensen m.b.t. toegankelijkheid. 



Wat doen we?

• Onderzoek

• Overzicht en inzicht aanbod

• Vormen arrangementen

• Marketingplan



In de planning..

Grensoverschreidende fietstrein 
(draisine) toegankelijk

Promotiefilmpjes Zorgeloos

Vier arrangementen zichtbaar op RBT 
KAN en boekingssysteem met 
zorgmakelaar

Training toegankelijkheid musea in het 
RvN

Inventarisatie toegankelijke wandelpaden

Verkenning mogelijkheid 
toegankelijkheidscans Rijk van Nijmegen

Fondsenwerving voor opschaling en 
uitbreiding project RvN





Waarom nu dit event?



Kortom…

Heb je ideeën?

Wil je aan de slag?

Zoek je partners?

Mis deze kans niet en doe mee!



Workshops

1) Hoe helpen we onze gasten vrij bewegen door onze regio? - Tessa 
Groenen, gemeente Berg en Dal
Om de hoek

2) Gastvrij online – Gerard de Nooij en Renée Houwen, Ongehinderd
Plenaire zaal

1) Zoek en Boek – Rik Zadelhoff, RBT KAN en Marleen van Sambeek, 
Zorgsam
-1 Links



Workshops

1) Hoe helpen we onze gasten 
vrij bewegen door onze regio?
- Tessa Groenen 

2) Gastvrij online
- Ongehinderd

3) Zoek en Boek
- Zorgsam, RBT Kan en 
Zintenza



Resultaten workshops

1) Hoe helpen we onze gasten 
vrij bewegen door onze regio? 

2) Gastvrij online

3) Zoek en Boek



Hoe verder?



Op naar een toegankelijke 
bestemming voor iedereen!


