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 Het is een kader om te komen tot een multidimensionele probleemanalyse  
 Wanneer de toegankelijkheid als problematisch wordt ervaren of men mogelijkheden wil onderzoeken om 

aan meer toegankelijkheid te werken, kan men aan de hand van de 7B’s zicht krijgen waar de problemen of 
de mogelijkheden zich situeren.  

 

Het is een kader om te komen tot een multidimensionele aanpak van toegankelijkheid  
 Multidimensionele probleemanalyses leiden tot multidimensionele oplossingsstrategieën.  
 De 7B’s geven inzicht in de factoren die de toegankelijkheid van een dienst/project/evenement beïnvloe-

den. 
 Wil men de toegankelijkheid beïnvloeden dan werkt men in op al deze B’s.  



 
 1. Bruikbaarheid verwijst naar de mate waarin het aanbod bruikbaar is voor de gebruiker, de mate waarin het aan de 
behoeften (ook van specifieke doelgroepen) voldoet.  
 
2. Betrouwbaarheid. Soms wordt ook het criterium betrouwbaarheid apart opgenomen. Hieronder wordt dan begre-
pen de mate dat de verlener en zijn aanbod als betrouwbaar wordt gepercipieerd door de gebruiker. De betrouw-
baarheid heeft op zijn beurt een invloed op de mate waarin er mentale drempels (zoals angst omwille van vooroorde-
len) bestaan.  
 
3. Begrijpbaarheid verwijst naar de mate dat informatie over het aanbod begrijpbaar is (zodanig dat men als potenti-
ele gebruiker kan inschatten of het aanbod voor hem/haar bestemd is) én de mate dat er in de organisatie zelf op een 
begrijpbare wijze gecommuniceerd wordt.  
 
4. Bekendheid. Aansluitend bij begrijpbaarheid, is bekendheid een belangrijk criterium. De mate waarin het aanbod 
bekend is bij de beoogde doelgroep is essentieel voor de toegankelijkheid.  
 
5. Bereikbaarheid duidt op de mate dat het aanbod fysiek, ruimtelijk en in de tijd toegankelijk is.  
 
6. Beschikbaarheid verwijst naar de mate dat het aanbod makkelijk beschikbaar is en in welke mate er drempels zijn 
zoals wachtlijsten en administratieve drempels.  
 
7. Betaalbaarheid stelt de vraag in hoeverre de prijs van het aanbod een drempel vormt. Soms wordt dit criterium 
ruim geïnterpreteerd en wordt niet alleen de financiële  
kostprijs in rekening genomen maar ook de ‘psychologische kost’ of inspanning die de gebruiker moet leveren om van 
het aanbod te genieten.  

 


