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Cultuur moet toegankelijk zijn 

Cultuur werkt, inspireert en verbindt. Toegankelijke cultuur nog meer! Die is van en voor 

iedereen. Bedoeld als uitlaatklep, als brug tussen mensen. Het hebben van een beperking mag 

hierin geen rol spelen. De vzw Heilig Bloedprocessie is hier rotsvast van overtuigd, en nam dit 

als uitgangspunt voor het ambitieus project ‘Heilig Bloedprocessie inclusief 2025’. 

 

“Al enige tijd vingen we signalen op om méér te doen voor de toegankelijkheid van onze 

processie”, zegt Matthieu Clarysse, algemeen coördinator van de Heilig Bloedprocessie. “We 

kozen ervoor om radicaal de kaart van inclusie te trekken. Dit vereist een integrale aanpak in 

plaats van een optelsom van meerdere afzonderlijke kleine oplossingen voor mensen met een 

beperking in de ruimste zin van deze betekenis. Niet langer deeloplossingen voor mensen met 

een auditieve, visuele, fysieke of financiële beperking en voor anderstaligen, maar een 

volwaardig totaalconcept. Onze ambitie is om de Heilig Bloedprocessie tegen 2025 zo 

toegankelijk mogelijk te maken voor de toeschouwers.” 

 

Denktank met ervaringsdeskundigen zet schouders onder project 

Met ondersteuning van de Nationale Loterij ging dit project in het najaar van 2021van start. “We 

vonden het van bij het begin belangrijk om dit project grondig aan te pakken”, zegt Jolien Smis, 

projectverantwoordelijke inclusie en choreografe van de Heilig Bloedprocessie overtuigend. 

Nadenken over hoe je een evenement inclusiever maakt, doe je vanzelfsprekend het best samen 

met de betrokkenen voor wie je het doet. “Daarom stelden we een enthousiaste denktank 

samen, ons designteam, bestaande uit ervaringsdeskundigen uit de doven-, blinden- en 

slechtziendengemeenschap, mensen met een motorische beperking, experten op vlak van 

toegankelijkheid en lokale actoren. Ze kregen de opdracht een visie en concept uit te denken 

over een ‘integrale en optimaal toegankelijke processie’ voor toeschouwers.” 

 

Centrale doelstelling 

Het rapport met aanbevelingen dat het designteam in de winter van 2021 voorstelde aan het 

comité van de Heilig Bloedprocessie en Brugse schepenen is helder. Voor de één 

vooruitstrevend, maar eigenlijk zeer evident. “Personen met een participatiemoeilijkheid willen 

geen keuze maken met wie en met hoeveel personen ze naar de Heilig Bloedprocessie komen 

kijken. Ze willen kunnen kiezen op welke plek ze in de stad willen genieten van het evenement. 

Dit is de absolute basisuitdaging”, getuigt Lieve Dossche, lid van het designteam. “Dit is niet het 

streefdoel, dit is het vertrekpunt.” Eerste ideeën die een oplossing moeten bieden voor 

uitdagingen worden aangekaart. Voorbeelden hiervan zijn  toegankelijke knooppunten in de 

stad, een snelle en rechtstreekse communicatiecel, comfortabele belevenisplaatsen, toegankelijk 

sanitair en het aanspreken van personen met een auditieve beperking in hun taal  
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Het enthousiasme in het stadhuis is voelbaar. De schepenen onderschrijven de visie en 

benadrukken er het belang voor de stad Brugge om inclusie een prominente plek te geven en dit 

project mee te ondersteunen. Het designteam zelf spreekt het engagement uit dit project 

blijvend te dragen. Het blijft het adviesorgaan bij alle verdere stappen in het proces. “Ik voel 

vooral veel hoop en een gedeelde visie” zegt Patrick Bonte, lid van het designteam. “Als 

dovengemeenschap zullen we nu in onze eigen moedertaal worden aangesproken, namelijk 

Vlaamse gebarentaal. Maar bovenal zorgt dit alles voor verbinding. Via het designteam hebben 

we elkaars behoeften en wensen beter leren kennen. Het verbinden van verschillende 

perspectieven zorgt voor een inclusievere en dus rijkere wereld. Geen wij-zij verhaal meer, maar 

gewoon wij!” 

 

Eerste realisaties in proefjaar 2022… 

Volledig inclusief zal de processie, die dit jaar uitgaat op 26 mei, nog niet zijn voor haar 

toeschouwers. Dit zal stapsgewijs aangepakt worden. Toch worden al eerste stappen gezet. 

2022 is hierin het eerste proefjaar waarin bepaalde zaken worden uitgetest en geëvalueerd. 

 

1. De processie meevolgen waar je maar wil via de erfgoedapp  

De Heilig Bloedprocessie werkt dit jaar voor het eerst met de erfgoedapp (www.erfgoedapp.be). 

Via deze app kan je de processie gratis meevolgen via audiodescriptie of filmpjes in Vlaamse 

gebarentaal die ondertiteld zijn. Belangrijk voor het volgen van de processie (via deze app) is 

dat je bluetoothfunctie aanstaat. Op verschillende momenten krijg je vanzelf extra informatie 

terwijl de processie voorbijkomt. Hierdoor is het mogelijk om overal op het parcours de 

processie te volgen, op de manier die het best aansluit bij jouw noden en voorkeuzen. 

 

2. Twee inclusieve zones 

Er zijn dit jaar ook twee zones voorzien voor personen met een handicap en hun begeleider(s): 

op de Markt en aan de Hauwerstraat. In deze zones zijn een aantal voorzieningen aanwezig: 

toegankelijk toilet, zitplaats of staanplaats op reservering & assistentie op reservering. Wil je 

assistentie, dan word je persoonlijk verder gecontacteerd door een vrijwilliger. Je kan vragen om 

opgehaald te worden aan een bushalte of een ‘dropzone’ in de buurt of bij het station, er is 

assistentie om je te begeleiden naar het toegankelijk toilet en er is individuele assistentie ter 

plaatse.  

 

 

 

Praktisch: ticketverkoop 

De Heilig Bloedprocessie vindt plaats op donderdag 26 mei 2022, en vertrekt om 14.30 uur aan 

de Dijver. De processie gratis te beleven op een plaats naar keuze langs het parcours.  

 

Wil je een plaats in één van de twee toegankelijke zones?   

Dan kan je hiervoor een ticket reserveren. Deze ticketverkoop voor particulieren verloopt via In 

& Uit (www.bloedprocessiebrugge.be) of 078 15 20 20). Groepen (WZC’s, verenigingen voor 

personen met een handicap of voorzieningen, max. 20 personen) kunnen hun tickets verkrijgen 

via Lokaal Sociaal Beleid Stad Brugge: sociaalbegeleid@brugge.be 
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