
RINGLEIDING 
op (culturele) evenementen 

Leidraad voor organisatoren 

Contacteer ons 

AHOSA vzw 

Sint-Lievenspoortstraat 117 

9000 Gent 

t 09 268 26 26 

f 09 223 59 30 

ahosa@sintlievenspoort.be 

www.ahosa.be 

Wie zijn we? 

De vereniging voor mensen die slechthorend of doof 

geworden zijn, voor mensen met een aangeboren ge-

hoorprobleem en voor hun partners en familie. We com-

municeren met gesproken taal, spraakafzien (liplezen) 

en met hulpmiddelen zoals hoorapparaten en cochleaire 

implantaten (CI). 

Wat willen we? 

Inclusie in de ‘horende’ samenleving. 

Wat doen we? 

Onze naaste omgeving, de bredere samenleving en de 

overheid sensibiliseren voor deze ‘onzichtbare’ beper-

king. 

Hoe? 

 Informatieavonden  

 Gespreksavonden met lotgenoten en professionelen 

 Ontspanningsactiviteiten 

 Sensibilisering  

Wie is Inter? 

Inter is het Vlaams expertisecentrum toe-

gankelijkheid. De event-werking van Inter 

maakt evenementen toegankelijk voor 

mensen met een tijdelijke of blijvende han-

dicap. We zetten ook inclusieve projecten 

op om de toegankelijkheid van de event- 

en vrijetijdssector te verbeteren.  

 

Wat willen we? 

Gelijke kansen voor personen met een 

handicap zodat ze volwaardig kunnen 

deelnemen aan het leven en hun vrije tijd 

zelfstandig kunnen invullen.  

 

Hoe werken we? 

Inter maakt evenementen toegankelijk door 

advies te geven en materialen, diensten 

en assistenten in te zetten. 

Als het evenement voldoet aan de basis-

voorwaarden voor toegankelijkheid en sa-

menwerkt met Inter, draagt het 

het Inter.events-label. Communicatie 

over de toegankelijkheid staat hierbij cen-

traal. 

 

Meer info?  
 
www.inter.vlaanderen 

http://www.inter.vlaanderen/events


Wat is een ringleiding?  

Een ringleiding verbetert op een evenement sterk 

de beleving van bezoekers met een hoorapparaat. 

Zo’n ringleiding is een lus die in een afgebakende 

zone of kamer ligt en die verbonden is met een 

geluidsversterker. Personen met een hoorappa-

raat of cochleair implantaat (CI) kunnen zo recht-

streeks de versterkte spreker/muziek horen, zon-

der storende randgeluiden. Een ringleidinglus kan 

klein (bv.. een kamer) of groot (bv.. een festival-

weide) zijn.  

Soorten ringleiding? 

De permanente of mobiele ringleiding omsluit een 

bepaalde zone voor het podium van een concert, 

festival, theater, … of een cinemazaal, klaslokaal, 

auditorium... Deze ringleiding kan zowel definitief 

ingebouwd worden, als sporadisch geïnstalleerd 

worden bij losse evenementen. 

De soundshuttle is een ringleiding die aan een 

balie wordt geplaatst. De spraak van de balieme-

dewerker wordt versterkt door de soundshuttle en 

zuiver naar het hoorapparaat of CI van de slecht-

horende persoon gestuurd.  

De CM1-apparaatjes zijn 1-op-1 ringleidingen. De 

persoon met een hoorapparaat of CI draagt een 

kleine ontvanger rond de nek. De spraak van men-

sen in zijn omgeving wordt via een kleine zender 

die rond de nek van de spreker hangt (bv. bij een 

lezing) of op tafel staat (bv. bij een groepsdiscus-

sie) zuiver doorgestuurd naar het hoorapparaat.  

Do’s en don’ts bij het gebruik van een  

ringleiding 

Wanneer je een ringleiding voorziet op een evenement is het 

cruciaal dat bezoekers met een hoorapparaat of CI hiervan 

op de hoogte zijn. Communicatie hierover gebeurt best via 

verschillende kanalen: website en flyer van het evenement, 

website Inter, agenda Uit in Vlaanderen… 

Ook op de locatie zelf dient gesignaleerd te worden dat er 

een ringleiding is en waar die ligt. Gebruik hiervoor het inter-

nationaal aanvaard pictogram (oor doorstreept + T, zie voor-

pagina) 

 

Inventaris 

Een ringleiding kan voorzien worden op verschillende soorten 

evenementen: zowel indoor als outdoor, zowel bij muziek, 

als bij theater, film, rondleidingen, congressen... 

 

In de agenda van toegankelijke evenementen van Inter 

(http://www.inter.vlaanderen/events) worden evenementen 

opgenomen waar een ringleiding aanwezig is. 

 

Op Toevla (http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/Register/

Voorzieningen) staan accommodaties die toegankelijk zijn 

voor personen met een auditieve beperking.  

 

Om een ringleiding in te zetten op uw evenement/locatie 

kunt u contact opnemen met events@inter.vlaanderen  

 

Ringleiding huren of kopen? 

Je kan een ringleiding zowel aankopen als huren. 

Hiervoor kan je terecht bij: 

 Inter 

 Leveranciers en hoorcentra  

(bv. Veranneman) 

 De provinciale uitleendiensten van Limburg, 

Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen (soms 

gratis) 

 De lokale diensten Welzijn, Cultuurpartici-

patie, … van je stad 

 

De kost- en huurprijs van een ringleiding varieert 

naargelang het soort ringleiding, de duur van de 

huur, de installatie…  

Je kan al een mobiele ringleiding huren vanaf 

€150. 

Subsidiekanalen 

Bepaalde overheden voorzien subsidies voor de 

aankoop of huur van een ringleiding. Je kan bij je 

lokale overheid  meer informatie opvragen.  

Contactgegevens 

 

Inter  

events@inter.vlaanderen  011/28 57 43 

 

Ahosa vzw   

ahosa@sintlievenspoort.be  09/ 268 26 26  

 

Veranneman  

tr@veranneman-audio.be  
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