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PERSAANKONDIGING:  
persmoment uitreiking label ‘toegankelijk gebouw’ 

 
Om het belang van Universal Design en ‘ontwerpen voor iedereen’ te onderstrepen, organiseren 
Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans en Inter de Week van het Universal Design. 
Onder het motto ‘slim ontwerpen voor iedereen’ vinden er van 7 tot 14 oktober tal van boeiende 
activiteiten plaats die toegankelijkheid en Universal Design in de kijker zetten.   
 

Het Facilitair Bedrijf en Inter nodigen je graag uit op het persmoment voor de uitreiking van het 
eerste label ‘Toegankelijk gebouw’ aan het VAC in Leuven. Inter ontwikkelde dit label voor 
kantoorgebouwen in opdracht van Het Facilitair Bedrijf. 

Wendy Metten van Inter en Frank Geets van Het Facilitair Bedrijf zullen aanwezig zijn om vragen 
te beantwoorden. We voorzien persmappen met relevante informatie. 

Minister Homans: “Ontwerpen voor iedereen is belangrijker dan ooit. We denken nog al te vaak 
dat een toegankelijk gebouw of vervoer alleen goed is voor personen met een handicap. Daarbij 
vergeten we bijvoorbeeld dat ook mensen met een gebroken been, oudere mensen, jonge ouders 
met een kinderwagen of reizigers met veel bagage baat hebben bij een toegankelijke omgeving. 
Met de derde Week van het Universal Design wil ik zo veel mogelijk mensen overtuigen van het 
belang van ‘ontwerpen voor iedereen’. We hebben er namelijk allemaal belang bij. Met Inter als 
expertisecentrum zijn we nu écht klaar om volop te gaan voor een toegankelijk Vlaanderen voor 
de toekomst.” 

“Een kwaliteitslabel voor toegankelijke kantoorgebouwen is heel erg belangrijk omdat 
toegankelijkheid een basisrecht en een hedendaagse kwaliteitsnorm is. De Vlaamse overheid wil 
een voorbeeldrol opnemen op vlak van kwaliteitsvolle, duurzame en toegankelijke gebouwen. 
Ons label kan inspirerend werken voor bestaande en toekomstige gebouwen, zowel van 
overheden als in de private sector”, zegt Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur van 
Inter. 
 

PRAKTISCH: 

- Woensdag 12 oktober, 11 tot 12 uur 

- Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven): Diestsepoort 6 – 3000 Leuven  

 
Meer info over de Week van het Universal Design vind je terug op 
www.universaldesign.vlaanderen.  
 

MEER INFORMATIE: 

Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur Inter  
0491 15 50 75 of 011 26 50 30 
pers@inter.vlaanderen - www.inter.vlaanderen  

 

 

http://www.universaldesign.vlaanderen/
mailto:pers@inter.vlaanderen
http://www.inter.vlaanderen/
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OVER INTER: 

Inter wil de interactie tussen mens en omgeving verbeteren. Mensen hebben een handicap als de 
omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter biedt daarom ondersteuning om de 
omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de 
verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen. 

Inter is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design en geeft bouwkundig 
toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maakt evenementen toegankelijk, geeft 
vormingen, adviseert overheden en doet onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in 
Vlaanderen.  

Meer daarover lees je op www.inter.vlaanderen.  

 

OVER HET FACILITAIR BEDRIJF: 

Het Facilitair Bedrijf is hét kenniscentrum voor facilitair management van de Vlaamse overheid 
en zorgt er voor dat andere diensten van de Vlaamse overheid zich kunnen richten op hun 
kerntaken. 

Buiten het beheren van het vastgoed, het coördineren van bouwprojecten en ondersteunen van 
de functionele inrichting van werkplekken, organiseert Het Facilitair Bedrijf ook de schoonmaak, 
baat het in Vlaanderen en Brussel tien personeelsrestaurants uit, en zorgt het voor de logistiek 
en talloze andere diensten in de gebouwen. Daarnaast biedt het een ruime waaier aan ICT- en 
telecomdiensten aan. Het Facilitair Bedrijf stelt een 860 personen te werk. Het hoofdkantoor is 
gevestigd te Brussel maar Het Facilitair Bedrijf is werkzaam over heel Vlaanderen. 

Meer info op: overheid.vlaanderen.be/facilitairbedrijf.    

http://www.inter.vlaanderen/
https://overheid.vlaanderen.be/facilitairbedrijf

