
‘Naar een toegankelijke gemeente’

Netwerkmoment 2

Kortrijk, donderdag 17 mei 2018

Kermt, maandag 28 mei 2018



Programma
1.   Welkom   

Chartergemeenten aan de slag
Memorandum ‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’

2. Stand van zaken in de verschillende gemeenten 

3. Nog op te starten met de zelfevaluatie? 

4. Ervaringsdeskundige inwoners betrekken

5. Rode lijnen doorheen de trajecten? 

6. ‘Straffe voorbeelden’ in publicatie over lokaal 
toegankelijkheidsbeleid 

7. Afronding en afspraken volgend netwerkmoment



Chartergemeenten 
aan de slag…





Een eerste beoordeling …



















Zelfevaluatie: 
scoren van 1 tot 5



…met een scoreleidraad







Overleg per thema in kleine groepjes



























Terugkoppeling voor de hele groep



Sessie 2 - groeitraject



Het memorandum 
‘Samenwerken aan 
een toegankelijke 
gemeente’
Gemeenteraadsverkiezingen 2018



Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Samenwerken aan een toegankelijke 
gemeente:

een leidraad

Memorandum door Inter



7 uitdagingen
1. Zet toegankelijkheid op de agenda.

2. Bouw aan een gemeente voor iedereen.

3. Betrek ervaringsdeskundigen.

4. Respecteer de keten van toegankelijkheid, en werk samen.

5. Sluit met Inter een convenant af.

6. Evolueer van een probleemoplossend naar een proactief 
beleid.

7. Maak van toegankelijkheid een positief verhaal.



‘Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’
Ondertekenaars



https://www.inter.vlaanderen/beleid/diensten/beleidsaanbevelingen/memorandum





Stand van zaken in de 
chartergemeenten



Stand van zaken in de verschillende 
gemeenten - uitwisselronde

1. Aanpak

2. Betrokkenheid van de verschillende diensten

3. Impact

4. Timing

Vragen van gemeenten die nog moeten starten



Ervaringsdeskundige 
inwoners betrekken



Rode lijnen 
doorheen de 
trajecten



Rode lijnen
Gemeenschappelijke uitdagingen & te maken keuzes

• Vorming

• Begeleiding bij opmaak bestekken

• Integratie van verschillende ‘toetsen’: duurzaamheidstoets, 
armoedetoets, toegankelijkheidstoets

• Samenwerking met ervaringsdeskundigen en adviesraden



Rode lijnen

• Toegankelijkheidsambtenaar of toegankelijkheidsteam: wie 
coördineert het toegankelijkheidsbeleid intern?

• Vervolg beleidsondersteuning na de 3 sessies

• Nood aan indicatoren voor toegankelijkheid 

• Integratie van het thema in andere beleidskaders en instrumenten 
zoals SDG’s, gemeente- en stadsmonitor



‘Straffe voorbeelden’ in 
publicatie over lokaal 
toegankelijkheidsbeleid 



Leidraad voor de nieuwe besturen

• Samenwerking met Unia, VVSG en Politeia

• Najaar 2018

• Opgebouwd rond het referentiekader

• Basis voor beleidsplanning 

• Basis voor vormingsaanbod 



Inhoud
1. Basisprincipes integrale toegankelijkheid & UD

2. Referentiekader

• Korte uitleg bij elk element uit het referentiekader

• Verwijzing naar achtergrondinformatie, materiaal en 
(begeleidings)methodieken van Inter en/of andere 
organisaties

• Goede praktijkvoorbeelden uit gemeenten



Voorbeelden uit chartergemeenten

1. Sterke voorbeelden van beleid en processen,… waar de 
gemeente nu al een voorbeeldfunctie vervult.

bv. visieteksten, procedures, eventwerking, dienstverlening 
voor specifieke doelgroepen, vormingsinitiatieven, integraal 

toegankelijke realisaties, UD-aanpak,…

2. Duidelijke aansluiting met één van de elementen van 
leiderschap



Voorbeelden uit chartergemeenten

3. Bereidheid om informatie ter beschikking te stellen, toelichting 
te geven

4. Beperkte redactionele bijdrage (zullen heel korte stukjes zijn)



Contact

Fenneken Spaan
Regionaal coördinator (Limburg, Vlaams-Brabant, 
Antwerpen-Oost)

Tine Missinne 
Regionaal coördinator  (West- en Oost-Vlaanderen, 
Antwerpen-West)
Contactpersoon gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid

www.inter.vlaanderen 
fenneken.spaan@inter.vlaanderen
tine.missinne@inter.vlaanderen


