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Wie zijn wij? 
 
Inter geeft uitvoering aan het Toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen. We streven naar een 
samenleving waar elke mens onafhankelijk en gelijkwaardig aan kan deelnemen. 
Inter is een Extern Verzelfstandigd Agentschap en fungeert als expertisecentrum in 
Vlaanderen dat op een onafhankelijke wijze een zeer brede dienstverlening biedt op vlak 
van toegankelijkheid en Universal Design. 
 

Missie en strategie 

In haar missie streeft Inter naar: 
o verbetering van de interactie tussen mens en omgeving 
o een omgeving die voor iedereen bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk 

is  
o een omgeving waar iedereen gelijkwaardig en volwaardig aan kan deelnemen  
o verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen  

 
Strategisch vertaalt zich dit als: 

o iedereen activeren die een rol kan hebben in het realiseren van toegankelijkheid en 
Universal Design 

o beleidsmakers, professionelen, event-organisatoren en gebruikers adviseren, 
versterken en ondersteunen om toegankelijkheid en Universal Design toe te 
passen 

o noden en diversiteit van de gebruikers als uitgangspunt om de participatie van 
mensen met een handicap aan het maatschappelijk leven te verhogen 

o zich ontplooien als een slagkrachtige publieke onderneming die zijn doelstellingen 
op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle manier realiseert 

 

Samenwerken! 
 
Voor de uitvoering van het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen is Inter als partner 
onontbeerlijk.  

 Mede onder impuls van de cel Gelijke Kansen in Vlaanderen doen meerdere 
beleidsdomeinen en agentschappen beroep op de expertise en dienstverlening van 
Inter.  

 Werk maken van toegankelijkheid kan niemand alleen. Samenwerken met en 
afstemmen tussen al de actoren is cruciaal om een breed draagvlak te creëren en 
iedereen verantwoordelijkheid te laten nemen.  

 Inter informeert, sensibiliseert, activeert en versterkt éénieder en ondersteunt 
beleids- en procesmatig elke overheid, bedrijf of organisatie die een 
toegankelijkheidsbeleid willen ontwikkelen.  

 
Dergelijke ondersteuning kan geboden worden middels een samenwerkingsovereenkomst of 
offerte. 
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Regelgeving 
 
Een integraal toegankelijke samenleving, volgens de principes van Universal Design kent een 
brede maatschappelijke gedragenheid en wordt vertaald in een aantal grondbeginselen. 
Integrale toegankelijkheid is essentieel voor een inclusieve, niet discriminerende maatschappij.  
 
Dit wordt bevestigd door heel wat regionale, nationale en internationale regelgeving en 
voorschriften. Richtinggevend voor het voeren van een toegankelijkheidsbeleid zijn: 
 

 Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (13 december 2006)  
Dit werd in België op 2 juli 2009 geratificeerd. Het VN-verdrag omschrijft o.a. 
participatie, opname in de maatschappij en toegankelijkheid als basisrechten.  

 
Artikel 9.1 beschrijft hoe we toegankelijkheid dienen te begrijpen: 
“Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig 
deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende 
maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de 
toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en 
communicatie, met inbegrip van informatie-en communicatietechnologieën en –
systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend 
worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze maatregelen, 
die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de 
toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op: 

o gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en 
daarbuiten, met inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en 
werkplekken 

o informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische 
diensten en nooddiensten 

 
Unia,  als openbare interfederale instelling, die volledig onafhankelijk is, heeft de taak 
de implementatie van het VN-verdrag te monitoren, het VN-verdrag te beschermen en 
bekend te maken.  

 

 Vlaamse stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (1 maart 2010) 
Integrale toegankelijkheid is breed toepasbaar, maar is zeker belangrijk in functie van 
gebouwen. Om dit belang in de verf te zetten werd het besluit van 5 juni 2009 van de 
Vlaamse Regering genomen, tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake toegankelijkheid. Inter kreeg bij haar oprichting de exclusieve 
opdracht tot het geven van facultatieve en verplichte toegankelijkheidsadviezen. 
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Ons aanbod voor lokaal bestuur 
 
Veel steden en gemeenten werken aan een toegankelijkere samenleving voor hun 
inwoners. Inter helpt lokale besturen bij het uitwerken van hun toegankelijkheidsbeleid. 
 
Stads-, gemeente- en OCMW-besturen kunnen hiervoor een Convenant afsluiten met Inter.  

Convenant lokaal bestuur 
 

 Waarom een gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid? 
 

Een principiële beleidskeuze voor toegankelijkheid getuigt van een moderne visie 
op: 

o een duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk grondgebied, zowel wat 
gebouwen als openbare ruimte betreft 

o een communicatiebeleid waarbij toegankelijkheid in al zijn facetten een 
belangrijke basiskwaliteit vormt 

 
Toegankelijkheid  is een thema dat belangrijk is voor een ruime doelgroep. Het is 
een opdracht voor elke schepen binnen het bestuur en krijgt een plaats in het 
meerjarenplan en de bijhorende beleids- en beheerscyclus.  

 
 Wil je als stads- gemeente of OCMW-bestuur structureel samenwerken met 

Inter?  
 

Dit kan door een Convenant af te sluiten. Door het afsluiten van dit convenant 
engageert het gemeentebestuur zich om op structurele wijze aandacht te besteden aan 
de integrale toegankelijkheid van zijn infrastructuur en diensten.  
 
Hierbij doet het gemeentebestuur, aan interessante voorwaarden, beroep op de 
technische en inhoudelijke ondersteuning van Inter. 
 
Een greep uit ons aanbod:  

o inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid, 

opmaak van het toegankelijkheidsplan en begeleiding van projecten van de 

Opdrachtgever 

o toegankelijkheidsadvies op maat voor eigen infrastructuur en evenementen 

o nazicht van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening bij bouwaanvragen 

o onderzoeken van toegankelijkheid 

o begeleiding van toegankelijke publieksactiviteiten 

o vorming 

o helpdesk voor medewerkers van de stad of gemeente 
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Ook gebruikers en belangengroepen kunnen op onze steun rekenen: 
 

 Lokale adviesraden 
 

Bij de uitvoering van hun meerjarenplan besteden stads- en gemeentebesturen de 
nodige aandacht aan participatie van de burgers. 
Het thema toegankelijkheid is een belangrijk agendapunt voor adviesraden van 
personen met een handicap en/of de seniorenadviesraad. 
We streven binnen het Convenant met lokale besturen naar een goede 
wisselwerking tussen de ervaringsdeskundigheid van inwoners, de focus van het 
beleid en de expertise van Inter. 

 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens Inter 
info@inter.vlaanderen  
 
Wendy Metten, Waarnemend Algemeen Directeur  
T: 011 26 50 30 
 
Vestiging 
Hasselt  
(Hoofdzetel) 
 
Fenneken Spaan 
Belgiëplein 1 
3510 Hasselt 
T: 011 26 50 30 

Vestiging  
Sint-Niklaas 
 
 
Ann Maes 
Parklaan 115b 
9100 Sint-Niklaas 
T: 03 766 49 68 

Vestiging 
Brugge 
 
 
Tine Missinne 
Abdijbekestraat 9 
8200 Brugge 
T: 050 40 73 73 

Vestiging 
Roeselare  
 
 
Bart Parmentier 
Eventwerking 
Ardooisesteenweg 73  
8800 Roeselare 
T: 051 24 22 06 

 

Nieuwe website! 
 
Sinds kort zit de website van Inter in een nieuw kleedje.  
Ga zeker eens kijken op www.inter.vlaanderen!  

mailto:info@inter.vlaanderen
http://www.inter.vlaanderen/

