
 

 

CHECKLIJST PERSOON 1 

 

 Download de app 

 Ga naar de straat die je krijgt toegewezen 

 Check in de app welke horeca zaken nog niet in de app staan 

 klik in het menu: “Locatie toevoegen” 

 

 Vul je mailadres in 

 Als je zelf een zaak toevoegt, bepaal de categorie en vul de 

adresgegevens in, naam van de zaak, adres, huisnummer en 

stad. 

 

 Doorloop nu alle vragen: 

o Breedte van de deur (in cm): enkel een getal invullen, meet 

de smalste doorgang, geen komma’s gebruiken en afronden 

naar beneden 

o Maak een foto van de ingang 

o Aantal treden: als 0 krijg je geen verdere vraag, als 1 of 

meer, vul de totale hoogte van de drempel in 

o Persoon 2 vraagt ondertussen of er een hellend vlak is en 

andere info. Vul dat in zodra je het antwoord weet. 

o Vraag aan persoon 2 de info die hij/zij verzameld heeft en 

vul die in 

o Als er een aangepast of gewoon toilet is op het gelijkvloers, 

breng dat dan in. Opmeten van het sanitair hoeft niet.  

o Als alles ingevuld is, stuur de gegevens door  

 

 Bedankt voor je werk 

 

 

CHECKLIJST PERSOON 2 

Ga binnen in de zaak en vertel kort het verhaal van On Wheels. 

Geef eventueel een postkaart af met uitleg. Hierbij een aantal 

belangrijke zaken: 

 

 Wij komen de zaken opmeten om toegankelijkheid in kaart te 

brengen. Die gegevens worden in de app On Wheels gestopt. 

We doen dit voor mensen die een verminderde mobiliteit hebben. 

Het is een actie van On Wheels en de Hogeschool. 

 Als men zegt dat er niet moet opgemeten worden omdat de zaak 

niet toegankelijk is, bijv. omdat er meerdere trappen zijn, vraag 

dan toch om het te mogen doen, een aantal trappen kan bijv. 

geen drempel zijn voor mensen die moeilijk te been zijn. Met die 

gegevens kunnen we bijv. advies geven om de zaak wel 

toegankelijk te maken. 

 Hebben jullie een website: zo ja, graag het adres. We willen die 

info omdat zo de openingsuren kunnen opgezocht worden. 

 Hebben jullie een mailadres: het kan zijn dat On Wheels een 

mailtje stuurt om wat info over toegankelijkheid mee te geven. 

 Vraag of er een hellend vlak (oprijplaat) aanwezig is. 

 Vraag of er een aangepast toilet in de zaak is. 

 Indien niet, vraag of er een gewoon toilet is op het gelijkvloers 

 Vraag of er een verzorgingstafel is voor baby’s  

 Bedank de persoon in de zaak en wens hen veel succes 

 Ga dan naar je collega die aan het opmeten is en geef de info 

(website, mailadres, toiletinfo,… door).  

 

 Bedankt voor je werk 
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