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On Wheels app
VOORDELEN?
Op maat gemaakt van rolstoelgebruikers.
Gratis en gebruiksvriendelijk.
Beschikbaar voor Android, iOS (IPhone) en webversie.
De app is raadpleegbaar in meer dan 8 talen.
Meer dan 34 000 locaties in 508 steden in 28 landen.
Heel aantal krachtige eigenschappen:

De app stelt de gebruiker in staat om met zeer persoonlijke instellingen, de locaties te consulteren die
voor hem/haar toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedere gebruiker zelf bepalen wat voor hem/haar
toegankelijk is.

www.onwheelsapp.com

Info@onwheelsapp.com

0497 65 48 50
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Sociale Teambuilding: in de rolstoel de stad gaan opmeten
met uw bedrijf/organisatie/dienst/team
WAT BIEDEN WE AAN?
We bieden ondersteuning voor het organiseren van een sociale teambuilding. On Wheels is een
vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en minder
mobiele personen te verhogen. We doen dit door toegankelijkheidsinformatie van gebouwen en
parkeerplaatsen te verzamelen en dit te delen via de gratis On Wheels app. Op deze manier verlagen we
de drempel om buiten te komen en verhogen we de levenskwaliteit van mensen met een beperking.
De sociale teambuilding zal hier een rechtstreekse impact op hebben.
Verloop van de dag
9u: korte presentatie door On Wheels hoe opmeten met de app.
10u – 12u30: we delen het team op in groepen van 4 personen. Elke groep krijgt een rolstoel
mee, waarmee ze zelf kunnen ondervinden hoe het is om in een rolstoel te zitten.
Elke groep gaat op stap om nieuwe locaties toe te voegen in de app. Er zijn ook 2 wedstrijdjes:
voor de groep die de meeste locaties opmeet en de groep die de leukste/origineelste foto maakt.
12u30 – 14u: lunch, zelf te voorzien.
14u – 16u: de groepen gaan terug op stap om op te meten.
16u – 16u30: afsluiting van de dag, met de winnaars van de wedstrijdjes en het totaal aantal
opgemeten locaties.
Welke ondersteuning geven we
Voor elke groep voorzien we een map met een kaart van de route, extra info en folders met uitleg
voor de handelszaken.
Voor elke groep voorzien we een rolstoel en rolmeters om op te meten.
We geven een korte uitleg hoe men kan opmeten in de app + nadien een overzicht van de dag.
Tijdens de dag bieden we technische ondersteuning als er vragen/problemen zijn.
We trekken een groepsfoto voor de groepen vertrekken.
Het aanmaken van een Whatsapp groep waar iedereen zijn/haar foto’s voor de wedstrijdjes kan
posten en voor de communicatie van de dag.

www.onwheelsapp.com

Info@onwheelsapp.com

0497 65 48 50
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Toegankelijkheidscheck: van uw gebouw
WAT BIEDEN WE AAN?
We bieden een uitgebreide toegankelijkheidscheck van uw gebouw aan. We baseren ons op de Vlaamse

Verordening Toegankelijkheid, maar ook de principes van Integrale Toegankelijkheid en Universal Design.
De ketting van toegankelijkheid wordt als leidraad gebruikt tijdens de screening:
1.
2.
3.
4.

Bereikbaarheid (hoe bereikt men het gebouw)
Betreedbaarheid (hoe kan men het men het gebouw betreden)
Bruikbaarheid (hoe gebruikt men het gebouw)
Begrijpbaarheid (hoe begrijpt men het gebouw)

Bij elk hoofdstuk wordt er een onderverdeling gemaakt van de verschillende onderdelen van het
gebouw. Bij elk onderdeel krijgt u een checklijst waar je per onderwerp, de norm (in cm), de opmeting (in
cm), de score en de oplossing/opmerking kan terugvinden.
Wat voorzien we

Screening ter plaatse.
Gedetailleerd verslag met scores, foto’s en verbetervoorstellen.

www.onwheelsapp.com

Info@onwheelsapp.com
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