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Archief nieuwsberichten 
www.inter.vlaanderen/nieuws 
In dit document kan je oude nieuwsberichten van Inter nalezen. Dit gaat over de periode oktober 2016 
tot eind 2018. 

Omdat veel hyperlinks niet meer werken of niet meer relevant zijn (bijvoorbeeld een oud 
inschrijvingsformulier), zijn in dit document alle links verwijderd.  

De tekst van deze links is wel nog gekleurd en onderlijnd om aan te geven waar de link stond. 
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1 Save the date: Inter en Open organiseren workshop 
toegankelijkheidsmanagement 

 

Dinsdag 18 december 2018 | Op donderdag 9 en 16 mei 2019 organiseren OPEN en 
Inter een workshop toegankelijkheidsmanagement. Je ontdekt er hoe je als organisator culturele 
evenementen of voorstellingen toegankelijk maakt voor iedereen, met of zonder beperking. We maken 
gebruik van inzichten uit recent onderzoek in combinatie met onze jarenlange ervaring op het gebied 
van media- en cultuurtoegankelijkheid. We gaan aan de slag via lezingen, oefeningen en getuigenissen 
van gebruikers en ervaringsdeskundigen.  

Meer informatie vind je op de website van de workshop. De inschrijvingen starten eind februari, maar 
noteer alvast de datum in je agenda! Heb je nog vragen? Mail dan gerust 
naar open@uantwerpen.be of thomas.desmet@inter.vlaanderen. 

 

2 Chartergemeenten ontmoeten elkaar tijdens netwerkmoment 

 

Vrijdag 30 november 2018 | Gisteren kwamen we samen voor het derde netwerkmoment van de 
chartergemeenten. Zij doorlopen het groeitraject 'Naar een toegankelijke gemeente'. Elf schepenen en 
ambtenaren waren erbij. Volgend jaar wacht de gemeenten de volgende grote uitdaging in het traject. 
De nieuwe bestuursploegen starten aan hun ambtstermijn en krijgen de mogelijkheid om mee te 
schrijven aan het toegankelijkheidsverhaal. Het moment om de ambities op te nemen in de 
meerjarenplannen. 
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3 Workshop: Hoe ga je klantvriendelijk om met blinde en dove klanten in de 
horeca? 

 

Vrijdag 26 oktober 2018 | Horecapersoneel en -managers worden ondergedompeld in de 
beleefwereld van personen met een visuele en auditieve beperking. Praktische tips, krachtige 
anekdotes, eye-openers en een gepassioneerde lesgeefster, kortom het recept voor een 
geslaagde vorming, samen mét ervaringsdeskundigen. Maandag 12 november in het UD Woonlabo in 
Hasselt. 

 

4 Workshop toegankelijk maken van theatervoorstellingen voor blinden en 
slechtzienden 

 

Donderdag 18 oktober 2018 | Ben je audiobeschrijver of taal- en cultuurprofessional en heb je 
interesse in audiobeschrijving van theater? Wil je weten hoe je de scenografie van een voorstelling 
analyseert en interpreteert? Hoe je een bondige en boeiende inleiding en een perfect getimed script 
schrijft? En hoe je omgaat met improvisatie tijdens de opvoering van je beschrijving? 

Je komt het te weten tijdens de workshop audiobeschrijving van Open, expertisecentrum toegankelijke 
media en cultuur. De workshop gaat door op 6 en 7 november in Antwerpen. Inschrijven kan tot 1 
november. 
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5 Focusgroepen evaluatie toegankelijkheidsregelgeving. Geef uw mening. 

 

Donderdag 18 oktober 2018 | Sinds 2010 is er een Vlaamse stedenbouwkundige verordening om de 
toegankelijkheid van publieke gebouwen voor personen met een handicap en ouderen te verbeteren. 
Die regelgeving bestaat nu acht jaar. De tijd is rijp voor een eerste evaluatie. We organiseren daarom 
negen focusgroepen rond verschillende thema’s.  

Meer lezen of zelfs deelnemen aan de focusgroepen evaluatie toegankelijkheidsregelgeving? 

 

6 Inter en Netwerk Architecten Vlaanderen slaan de handen in elkaar 

 

Dinsdag 2 oktober 2018 | Inter en Netwerk Architecten Vlaanderen, NAV, ondertekenen op 2 
oktober een overeenkomst en engageren zich om elkaars werking te ondersteunen. Wendy Metten, 
directeur van Inter, en Kris Baetens, directeur van NAV, zijn het volmondig eens: “De samenwerking 
tussen Inter en NAV zorgt er voor dat wie bouwt, ook aan toegankelijkheid denkt. Anderzijds houdt 
NAV Inter op de hoogte van wat er leeft bij ontwerpers.” 
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7 Aalter ondertekent het charter 'Naar een toegankelijke gemeente' 

 

Donderdag 27 september 2018 | Vandaag ondertekent ook gemeente Aalter officieel het charter 'Naar 
een toegankelijke gemeente'. Dit gaat door om 15u in de raadzaal van het gemeentehuis. Het 
charter biedt lokale besturen de kans het huidige beleid in kaart te brengen. Het is ook een stimulans 
om nieuwe doelstellingen en acties voor de toekomst vast te leggen en het toegankelijkheidsbeleid te 
versterken. 

Samen met 24 andere Vlaamse steden en gemeenten wil ze een gemeente zijn waar iedereen 
gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en 
communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, 
werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een 
zichtbare of onzichtbare beperking. 

 

8 Hoe kijkt Inter naar toegankelijkheid en Universal Design? 

 

Donderdag 27 september 2018 | Collega Fien aan het woord over onze kijk op toegankelijkheid en het 
ontwerpprincipe Universal Design. Het Duitse IUD stelde ons deze vragen nadat ze de jaarlijkse UD-
award uitreikte aan het Woonlabo, een knap partnerschap tussen Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt 
en Inter. 
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9 Inter in de Vlaamse Commissie Mobiliteit en Openbare Werken: 
bouwstenen voor openbaar vervoer voor iedereen 

 

Donderdag 20 september 2018 | Vandaag zijn Wendy Metten, algemeen directeur van Inter, en 
Marcel Wijnker, adviseur mobiliteit en omgeving, uitgenodigd in de Commissie voor Mobiliteit en 
Openbare Werken van het Vlaams Parlement. In deze hoorzitting over toegankelijk openbaar vervoer 
reiken ze de commissieleden bouwstenen aan voor een meer mobiel Vlaanderen.   

Wendy en Marcel leggen uit wat mobiliteit voor iedereen inhoudt. Ze halen goede voorbeelden aan uit 
de buurlanden en laten zien hoe het beter kan. Ten slotte stellen ze een plan van aanpak voor met 
Inter als deskundige en duurzame partner. 

 

10 Access Angels: Inspiratie voor wie toeristen met een toegankelijkheidsnood 
wil ondersteunen 

 

Dinsdag 11 september 2018 | Als goed opgeleide vrijwilliger maak je, voor een persoon met een 
behoefte aan betere toegankelijkheid, het verschil tussen een wilde gok in een onbekende omgeving of 
een ervaring waar hij/zij nog lang van nageniet. Of het nu tijdens een wandeling op het platteland, een 
dagje naar het strand of een muziekfestival is. Wil je meer weten? Kom naar Brussel en maak kennis 
met Acces Angels. Je verneemt welke opleidingstechnieken en vaardigheden je kan volgen om het 
toeristisch aanbod meer toegankelijk en inclusief te maken. En je 
hoort inspirerende praktijkverhalen uit heel Europa die het belang van vrijwilligers in een toegankelijke 
toeristische bestemming aantonen. Vrijdag 28 september in Brussel. Deelnemen is gratis. 
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11 Wég met die drempels - Dossier 'Cultuur zonder grenzen' (De Morgen) 

 

Maandag 3 september 2018 | "Elk zichzelf respecterend festival heeft een rolstoelplatform en steeds 
vaker stelen gebarentolken de show tijdens concerten. Deelnemen aan het culturele leven was nog 
nooit zo gemakkelijk voor mensen met een beperking. En toch is er nog werk aan de winkel." 

De culturele bijlage Selectief van De Morgen zoomt in op de toegankelijkheid van festivals en culturele 
evenementen. Bart Parmentier, coördinator evenementenwerking bij Inter, licht toe wat er allemaal 
bestaat en welke uitdagingen er nog zijn. 

Lees het volledige artikel (PDF, 3.7 MB). 

 

12 Fotowedstrijd Kortrijk: Over struikelblokken 

 

Dinsdag 21 augustus 2018 | Iedereen botst wel eens op een struikelblok: met de rolstoel voor een 
trap, je 500ste sollicitatiebrief zonder respons, je mag de opleiding niet volgen omdat je Nederlands 
niet goed genoeg is... Pak je camera en toon die vaak onzichtbare struikelblokken. Laat zien waar je 
zoal tegenaan loopt. Maar toon ook hoe we die struikelblokken kunnen overwinnen! 

Een initiatief van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap Kortrijk en bibliotheek 
Kortrijk. (De website staat niet meer online) 
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13 PERSBERICHT: Zon, Zee… Zorgeloos verwelkomt recordaantal 
kustbezoekers met een handicap 

 

Vrijdag 10 augustus 2018 | Een recordaantal bezoekers met een handicap bezocht de voorbije weken 
de Zon, Zee… Zorgeloos-locaties aan de Belgische kust. Ten opzichte van juli 2017 maakten twee keer 
zoveel mensen gebruik van de strandrolstoelen. De Zon, Zee… Zorgeloos-assistenten kregen 76 % meer 
vragen om ondersteuning. Ook het gebruik van de toegankelijke faciliteiten lag op 31 juli bijna 30 % 
hoger dan in 2017. Meer over Zon, Zee... Zorgeloos. 

 

14 Infosessies toegankelijke verkiezingen 

 

Donderdag 19 juli 2018 | Op 14 oktober 2018 vinden de lokale en provinciale verkiezingen plaats. 
Deelnemen aan de verkiezingen is voor iedere Belg ouder dan 18 een recht, ook voor personen met 
een handicap en ouderen. Maar zij krijgen bij het stemmen vaak met heel wat drempels te maken. 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding 
Liesbeth Homans wil de verkiezingen toegankelijker maken voor iedereen. Daarom organiseert 
Inter infosessies. Gemeentelijke coördinatoren verkiezingen en verantwoordelijken of medewerkers 
van gemeentelijke technische diensten horen er van toegankelijkheidsexperts hoe je de verkiezingen in 
je gemeente vlot laat verlopen voor iedereen. 
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15 Workshop toegankelijk reizen en zorgeloos verblijven - 20/08, Hasselt 

 

Donderdag 12 juli 2018 | Een interactieve workshop rond toegankelijke reizen en zorgeloos verblijven 
- 20.08.2018, UD Woonlabo te Hasselt. Gratis inschrijven tot 13/08 via Anouk.Tuinstra@PXL.be 

Wil je als logies- of hoteluitbater een UD-verblijf ervaren in het UD Woonlabo? Wil je als early 
innovator voorsprong nemen op de groeiende markt van het toegankelijk reizen en zorgeloos 
verblijven? Of wil je zelf met Universal Design aan de slag? 

Op maandag 20 augustus organiseert het UD Woonlabo en zijn partners een interactieve workshop 
rond toegankelijke reizen en zorgeloos verblijven. Een inspirerende voormiddag waarin je reële 
casussen bespreekt en in dialoog gaat met eindgebruikers. 

 

16 PERSBERICHT: UD Woonlabo Hasselt wint internationale ontwerpprijs 

 

Eerste lustrum bekroond met prestigieuze award en veelbelovende toekomstplannen 

Woensdag 27 juni 2018 | Internationale erkenning voor het UD Woonlabo. Deze modelwoning nabij 
het Hasseltse Moederhuis mocht de Internationale UD Award van het Duitse Instituut voor Universal 
Design in ontvangst nemen. Het Woonlabo is volledig ingericht volgens de principes van Universal 
Design. Tijdens de awarduitreiking werden ook de toekomstplannen bekendgemaakt. Die staan in het 
teken van toerisme en verblijfsaccommodatie. 
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17 Help je volgende burgemeester een burgemeester te zijn voor iedereen 

 

Dinsdag 19 juni 2018 | Wil jij ook een gemeente waar iedereen zich thuis voelt? Daag je volgende 
burgemeester uit en help hem of haar van je stad of gemeente een plek te maken waar het voor 
iedereen aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Iedereen, mensen met een handicap, oudere 
mensen, mensen met een tijdelijke beperking, ouders met een kinderwagen... Ook jij dus. Lees meer 
op Burgemeesters voor iedereen. 

 

18 PERSBERICHT: Aarschot, Lennik, Machelen en Tienen zijn toegankelijke 
gemeenten 

 

Vrijdag 8 juni 2018 | Aarschot, Lennik, Tienen en Machelen mogen zich een jaar lang ‘Toegankelijke 
gemeente’ noemen. Ze ontvangen hiervoor vandaag een handvest van de provincie Vlaams-Brabant. 
Het is de apotheose van haar campagne ‘Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we 
eraan!’. 33 Vlaams-Brabantse gemeenten kregen een jaar de tijd om, samen met On Wheels en Inter, 
een 10-puntenprogramma voor meer toegankelijkheid te realiseren. 
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19 Uitnodiging inspiratiedag Universal Design Woonlabo: 27 juni in Hasselt 

 

Vrijdag 8 juni 2018 | Op woensdag 27 juni ontdek je de verwezenlijkingen én toekomstplannen van het 
Universal Design Woonlabo in Hasselt. En bekroont het Duitse Instituut voor Universal Design het UD 
Woonlabo met de internationale UD Award. 

Tien jaar geleden legden de Hogeschool PXL, expertisecentrum Inter en de Universiteit Hasselt de 
eerste kiem voor het UD Woonlabo. In 2014 opende de demonstratiewoning met 400 innovatieve 
designoplossingen die zorgeloos wonen voor iedereen, voor nu en later, waar maken. 

Wil je als logies- of hoteluitbater een UD-verblijf ervaren in het UD Woonlabo? Wil je voorsprong 
nemen op de groeiende markt van toegankelijk reizen en zorgeloos verblijven? Wil je zelf met 
Universal Design aan de slag? Schrijf je in voor deze gratis inspiratiedag UD Woonlabo. 

 

20 De chartergemeenten inspireren elkaar tijdens netwerkmomenten 

 

Dinsdag 29 mei 2018 | De gemeenten die het charter 'naar een toegankelijke gemeente' 
ondertekenden werken aan een integraal toegankelijkheidsbeleid. Ze ontmoeten elkaar tijdens 
netwerkmomenten om te overleggen en elkaar te inspireren. In mei gingen de twee vorige 
netwerkmomenten door. In november staan de volgende bijeenkomsten gepland. Wil jij er ook bij zijn? 
Zet dan de eerste stap in het traject naar een integraal toegankelijkheidsbeleid voor jouw gemeente. 
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21 Waarom toegankelijkheid van de openbare ruimte een uitdaging is 

 

Dinsdag 1 mei 2018 | Voor professionals die zich bezighouden met inrichting van de openbare ruimte, 
blijkt de uitdaging om alle aspecten van toegankelijkheid mee te nemen, soms zeer groot. Begrijpelijk. 
De mensen met een beperking wonen versnipperd door de wijk, waardoor op veel meer plaatsen 
behoefte is aan een toegankelijke leefomgeving. Gebruikers vragen wat zij ervaren is steeds nodig én 
waardevol. Maar er is meer nodig. De directeur van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid 
licht toe op www.straatbeeld.nl. 

22 Geen Facebookpixel op websites van Inter (Toegankelijk Vlaanderen) 

 

Donderdag 12 april 2018 | De laatste dagen is er heel wat te doen over online privacy en het gebruik 
van Facebook. Er is daarbij wat verwarring over de website www.toegankelijkejeugdlokalen.be. Dat is 
een themawebsite die wij beheren. Op deze site stond een Facebookicoon met een link naar de 
bijhorende Facebookpagina van Toegankelijke Jeugdlokalen. Het ging om een eenvoudige link. 
Daarmee kon Facebook het gedrag van onze websitebezoekers niet volgen. Er bevond zich geen 
Facebookpixel op de website. Dat bevestigde onze webontwikkelaar en dat meldde ook de VRT al in 
haar berichtgeving.  

Wel kon je op Toegankelijke Jeugdlokalen de bekende en veel gebruikte ‘vind ik leuk’-knop van 
Facebook vinden. Via die weg blijkt Facebook bepaalde gegevens van websitebezoekers te krijgen, ook 
van bezoekers die niet op de knop klikken. Daarom hebben wij deze knop verwijderd. Ook de link naar 
de Facebookpagina is nu weg, om verdere verwarring te voorkomen. Op onze algemene 
website www.inter.vlaanderen en al onze andere themawebsites zijn er geen sociale plug-ins van 
Facebook. 

Inter neemt uw privacy heel ernstig. Onze organisatie heeft geen enkel voornemen om het surfgedrag 
van onze websitebezoekers te volgen buiten onze eigen websites en webpagina’s. 

Hebt u toch nog vragen? Contacteer ons dan zeker op 011 26 50 30 of via info@inter.vlaanderen. 
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23 Jaarverslag 2017 - Stap voor stap op weg naar een Toegankelijk Vlaanderen 

 

Donderdag 5 april 2018 | 2017 was voor Inter een scharniermoment. Na de opstartfase als nieuwe 
fusieorganisatie in 2016 stoomden we door. Verkennend, gedurfd, doelgericht en te midden van al de 
initiatieven en beleidsontwikkelingen stelden we onszelf in vraag en zetten we in op een vernieuwde 
identiteit. 

Welkom in onze wereld waar we met iedereen en voor iedereen werk maken van een betere 
toegankelijkheid in Vlaanderen en daarbuiten. In dit jaarverslag ontdek je onze concrete 
verwezenlijkingen tijdens het afgelopen jaar. 

Download hier het jaarverslag 2017 

 

24 Dit was Iedereen Toegankelijk met Inter en Radio 2 

 

Dinsdag 3 april 2018 | Samen met Radio 2 gingen we op zoek naar jullie ideeën en verhalen over 
toegankelijkheid. Meer dan 300 berichten kregen we binnen. We lazen heel wat inspirerende 
berichten over wat er goed gaat. Maar het is ook overduidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is.  

Op vrijdag 30 maart sloten we de campagne af met inspirerend slotevent. Ga 
naar facebookpagina voor de foto's. 
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25 Provincie Vlaams-Brabant werkt ook aan 'Iedereen Toegankelijk' 

 

Maandag 12 maart 2018 | Met ‘Iedereen Toegankelijk’ vragen we, samen met Vlaams minister van 
Gelijke Kansen, Liesbeth Homans, en Radio 2, naar goede ideeën voor betere toegankelijkheid. In de 
week van 26 maart krijgt de campagne bijzondere aandacht op Radio 2. Op 30 maart verzamelt Inter 
de beste ideeën en stelt de organisatie ze in Antwerpen voor samen met Lieven Van Gils en William 
Boeva. 

Ook  de provincie Vlaams-Brabant werkt mee aan de Campagneweek! Omdat niets meer inspireert dan 
goede voorbeelden organiseert de provincie samen met Inter een info/inleef- sessie op maandag 26 
maart 2018. Inschrijven is gratis en kan voor 22 maart via alexander.leysen@vlaamsbrabant.be of 016 
26 73 91. Meer informatie vind je op onze site. 

 

26 Gemeenteraadsverkiezingen toegankelijker voor blinden en slechtzienden 

 

Vrijdag 9 maart 2018 | Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober test de overheid nieuwe 
stemcomputers die ervoor zorgen dat blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen stemmen. Inter 
werkt mee aan het project. 

Het is één van vele goede ideeën die onze samenleving toegankelijker maken. Heb jij ook een goed 
idee? Post op het op de site van Radio 2. (Website staat niet meer online.) 
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27 Radio 2 - 'Iedereen Toegankelijk!' 

 

Donderdag 8 maart 2018 | Makkelijker met de kinderwagen tot bij de bakker? Een toegankelijke 
werkplek? Met een rolstoel of op krukken je favoriete café binnen geraken? Vertel ons hoe je buurt of 
leefomgeving toegankelijker kan, want toegankelijkheid is van én voor iedereen. 

De Inspecteur, Sven Pichal, en zijn collega Harry hebben een goed idee om de gebouwen van de VRT 
meer toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Benieuwd? Check de reportage op 
de Facebook-pagina van De Inspecteur! 

 

28 ACT/Unlimited! 2 Symposium - 6/06/2018 – Barcelona 

 

Maandag 12 februari 2018 | In het Europees project Accessible Culture & Training werkt Inter samen 
met een aantal Europese partners (vier universiteiten, twee theaters en een ministerie van cultuur in 
de lokale overheid) aan het promoten en verhogen van de toegankelijkheid van culturele 
evenementen, in het bijzonder de podiumkunsten of toneelkunsten. 

Op 6 juni 2018 sluit het ACT-project af in Barcelona met een tweede internationaal 
eindsymposium over de toegankelijkheid van live-evenementen. Tijdens dit symposium leer je ACT 
beter kennen en de resultaten waartoe het project heeft geleid. Je ontdekt ook hoe het ACT-project de 
toegankelijkheid van live evenementen over de hele wereld kan beïnvloeden. 
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29 TW Classic 2018 met EDITORS, THE NATIONAL, KRAFTWERK 3-D, DEUS! 

 

Woensdag 7 februari 2018 | Eén zomerse dag, één podium, een selecte groep artiesten met straf 
palmares. Dat is TW Classic, naar een klassiek Werchters succesrecept. De editie 2018 vindt plaats op 
zaterdag 14 juli in het Festivalpark in Werchter. Op de affiche: Editors, The National, Kraftwerk 3-D en 
dEUS. De affiche wordt later nog met drie namen aangevuld. De ticketverkoop start op vrijdag 9 
februari om 10u. Check onze site voor informatie over de verkoop voor specifieke tickets voor het 
rolstoelpodium en andere faciliteiten voor mensen met een handicap.  

 

30 Philippe Geubels en het taboe op blinde en slechtziende personen 

 

Maandag 5 februari 2018 | De voorbije weken keken we op zondag geboeid toe hoe Philippe Geubels 
lacht met mensen waar je eigenlijk niet om mag lachen. In de eerste aflevering ging Philippe op 
vakantie met vier personen met een fysieke beperking en zocht de grenzen van 'fatsoenlijke 
humor' op. Het leverde ontroerende en grappige momenten op. In totaal keken 1,5 miljoen mensen. 

Nu zondag zien we hoe Philippe op vakantie gaat met vier blinde en slechtziende personen. Tijdens de 
opnames in NTGent verzorgden wij, samen met Priscilla Poldervaart, de audiobeschrijving en 
ondersteunden onze Inter-vrijwilligers de aanwezige personen met een handicap. Het resultaat zie 
je op één vanaf ongeveer half negen. Met audiodescriptie kan dit via de taalkeuze op één of om 21u10 
met open audiodescriptie op één+ (het derde kanaal waarop Ketnet overdag uitzendt).  

We zijn fier dat we mochten meewerken aan dit mooie programma! 
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31 Iedereen steunt iedereen tijdens de Warmste Week 

 

Donderdag 14 december 2017 | Iedereen zorgt voor iedereen. Ook dit jaar kan je weer 
genieten van een week vol warmte, engagement en enthousiasme tijdens de Warmste Week 
van Studio Brussel. Na een aantal edities in de Schorre in Boom slaat StuBru dit jaar zijn kamp 
op in domein Puyenbroeck. Inter draagt opnieuw zijn steentje bij, maar we zijn ook weer een 
goed doel tijdens Music for Life. Check onze site voor alle informatie over de Warmste Week 
bij Inter.  

32 Vacature adviseur toegankelijkheid en universal design 

 

Donderdag 14 december 2017 | Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een 
adviseur toegankelijkheid en universal design, met standplaats in Brugge. Heb je interesse? 
Solliciteer dan voor 18 januari. 

De volledige vacature kan je lezen op onze website.  
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33 "Toegankelijkheid moet een reflex zijn" 

 

Dinsdag 29 november 2017 | Nu zondag 3 december is het de Internationale Dag van Mensen 
met een Beperking. Naar aanleiding van deze datum is Wendy Metten, algemeen directeur 
van Inter, Limburger van Deze Week. Wendy licht toe dat Inter streeft naar een integraal 
toegankelijke en inclusieve samenleving om iedereen te laten deelnemen aan alle facetten 
van het leven. Om dat te verwezenlijken moet toegankelijkheid een reflex zijn bij ons 
allemaal. Het volledige artikel kan je lezen op pagina 3 van Deze Week. 

34 Ticketverkoop Rock Werchter 2018 van start op zaterdag 25 november 

 

Vrijdag 24 november 2017 | Vanaf zaterdag 25 november om 10u start de ticketverkoop voor 
Rock Werchter 2018. Tickets zijn uitsluitend 
verkrijgbaar via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be. Bezoekers met een handicap 
kopen ook een regulier festivalticket.  

Wie op de camping met voorzieningen voor mensen met een handicap wil verblijven, dient 
tickets te kopen voor The Hive ADL. Wens je gebruik te maken van de faciliteiten voor mensen 
met een handicap? Dien een aanvraag in via het inschrijvingsformulier  voor 13 juni 
2018.  Meer informatie vind je op onze website.  
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35 Focusgroepen hulpmiddelen in de thuisomgeving van personen met een 
verstandelijke beperking 

 

Donderdag 9 november 2017 | Op 9 november organiseert Inter twee focusgroepen in het UD 
Woonlabo in Hasselt, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. 

De focusgroepen kaderen in een onderzoek in opdracht van het VAPH naar hulpmiddelen om 
personen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen zo lang mogelijk te laten 
thuis wonen. Het doel van de focusgroepen is input verzamelen over mooie, geïntegreerde en 
veilige hulpmiddelen die betaalbaar en eenvoudig bruikbaar zijn voor iedereen. 

Meer info over het onderzoek en de focusgroepen lees je hier. 

36 Vier nieuwe toegankelijke fietslussen in West-Vlaanderen 

 

Woensdag 8 november 2017 | Inter screende in opdracht van de Sportdienst van de provincie 
West-Vlaanderen vier fietslussen, één in elke toeristische regio van West-Vlaanderen (Brugse 
Ommeland, Kust, Leiestreek en Westhoek). De routes zijn gepubliceerd 
op www.iedereenfietst.be. 

Deze routes langs de fietsknooppunten zijn goed toegankelijk, maar hebben enkele 
knelpunten. Je krijgt het traject te zien met gedetailleerde toegankelijkheidsinformatie en 
foto's voor elk stuk van de oute. Je kan de lussen ook op kaart downloaden en afdrukken. 

De nieuwe routes zijn ook terug te vinden op West-Vlinderen, een website en app van 
Westtoer. Filter op het criterium "Toegankelijkheid" om de lussen makkelijk terug te vinden. 
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37 Werchter Boutique toegankelijk 

 

Dinsdag 31 oktober 2017 | De zomer van 2018 lijkt nog ver. Toch kondigt zich al een festival 
aan: Werchter Boutique op 16 juni. Heb je een handicap en wil je tickets voor het 
rolstoelpodium? Dat kan enkel door hier te reserveren vanaf vrijdag 3 november 9u. De tickets 
voor het rolstoelpodium kosten € 89 en zijn beperkt in aantal. 

Let op: je kan enkel het rolstoelpodium op als je tickets kocht via deze weg. Je reservatie is pas 
geldig wanneer je aan de hand van een Europese blauwe parkeerkaart, de European Disability 
Card of een ander officieel document je handicap hebt aangetoond. 

Heb je een handicap maar wil je geen gebruik maken van het rolstoelpodium? Koop dan je 
tickets via de gewone kanalen. Je kan dan wel nog steeds gebruik maken van de overige 
aanpassingen (voorbehouden parking, alternatieve ingang…). Vul daarvoor dit 
inschrijvingsformulier in nadat je tickets kocht. 

38 Mutatie+ realiseert tweede Vlaamse proeftuinwoning in Limburg 

 

Dinsdag 24 oktober 2017 | Mutatie + is een proeftuinproject waarin meer dan 20 partners de 
handen in elkaar hebben geslagen om drie demowoningen te renoveren op een 
mutatiemoment (leegstand, verkoop, verhuis). Inter maakt deel uit van de projectpartners en 
werkt hierbij vanuit het oogpunt sociale innovatie. 

Als tweede demowoning werd een hoekwoning gerenoveerd naar de huidige energienorm. 
Aan de zijkant werd een module toegevoegd waarbij een nieuwe toegang en een uitbreiding 
van de leefruimte werd gemaakt. Comfortverhogende aanpassingen werden gedaan in de 
keuken, aan kleine drempels, aan de trap en in de badkamer, met het oog op dagelijkse 
activiteiten en het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. 

Bekijk een YouTube-filmpje over de tweede proeftuinwoning of lees meer over het project 
Mutatie+. 
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39 Oefenwedstrijden Rode Duivels met extra commentaar dankzij de 
blindentribune 

 

Woensdag 18 oktober 2017 | Op vrijdag 10 november en dinsdag 14 november spelen onze 
Rode Duivels om 20u45 twee oefenwedstrijden. Op vrijdag 10 november in het Koning 
Boudewijnstadion in Brussel tegen Mexico; op dinsdag 14 november in het Jan 
Breydelstadion in Brugge tegen Japan. Bij deze wedstrijden voorziet KBVB, in samenwerking 
met Inter, opnieuw een blindentribune (zowel Nederlandstalig als Franstalig).  

Een ticket voor de blindentribunes kost € 20 euro (+ 1 euro reservatiekost per kaart) voor de 
persoon met visuele beperking, met maximaal 1 gratis begeleider. Ben je lid van de 1895 
fanclub? Dan betaal je slechts 15 euro. 

Tickets kopen kan tot en met maandag 30 oktober door een mail te sturen 
naar thomas.desmet@inter.vlaanderen met vermelding van welke wedstrijd(en) je wenst bij 
te wonen, van het aantal kaarten +  begeleider of niet. Leden van de 1895-fanclub sturen hun 
lidnummer mee.  

40 Staatssecretaris Demir en burgemeester Dries bezoeken de Genkse 
blindentribune 

 

Zondag 15 oktober 2017 | Staatssecretaris Zuhal Demir en Burgemeester van Genk Wim 
Dries zetten gisteren de Inter - blindentribunes in de schijnwerpers bij KRC Genk. Ze deden dit 
naar aanleiding van de Internationale Dag van de Witte Stok, vandaag op 15 oktober en 
ervaarden op deze manier de meerwaarde van audiodescriptie voor blinden en slechtzienden 
in het voetbal.  
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41 Vorming "Horeca op maat van personen met een visuele beperking: hoe 
pak ik dat aan?" 

 

Maandag 9 oktober 2017 | Werken in de horeca en rekening houden met klanten met een 
visuele beperking? Op vrijdag 13 oktober tonen we je graag hoe je dat doet. Personeel en 
managers uit de horeca ontdekken welke vaardigheden ze nodig hebben voor een 
toegankelijk en klantvriendelijk onthaal voor mensen met een visuele beperking. Deze 
vorming maakt deel uit van de Week van de Witte Stok. 

42 Programma Week van de Witte Stok 9-13/10 

 

Woensdag 4 oktober 2017 | We heten je graag welkom tijdens de Week van de Witte Stok in 
het UD Woonlabo in  Hasselt voor een boeiend en gevarieerd programma: 

Maandag 9/10: workshop-initiatie iPad-iPhone en focusgroep zorgtechnologie 
Dinsdag 10/10: voorstelling Blindengeleidehondenschool Genk en Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden 
Woensdag 11/10: workshop 'koken met hulp van uw iPad' en workshop 'make-up' 
Donderdag 12/10: workshop verlichtingsadvies voor professionelen, en focusgroep 
zorgtechnologie 
Vrijdag 13/10: vorming voor horecapersoneel over toegankelijkheid voor personen met een 
visuele beperking  

Inschrijven kan via info@woonlabo.be. Raadpleeg het volledige programma van de Week van 
de Witte Stok.  
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43 PERSBERICHT: 23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten 
het charter 'naar een toegankelijke gemeente' 

 

Donderdag 28 september 2017 | Samen met de pilootgemeenten Asse, Beringen, Kortrijk, 
Maldegem en Sint-Niklaas werkte Inter een referentiekader, zelfevaluatie en een charter 'Naar 
een toegankelijke stad/gemeente' uit. 23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het 
charter en starten hiermee een kwaliteitstraject. Met het charter en dit traject wil Inter lokale 
besturen de nodige tools en ondersteuning bieden bij de uitwerking van een integraal 
toegankelijkheidsbeleid. In het persbericht vind je meer informatie over het traject en de 
gemeentes die het ondertekenden.  

44 Persuitnodiging Charter "Naar een toegankelijke gemeente" 

 

Maandag 25 september 2017 | 23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten 
het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’. Deze steden en gemeenten werken zo aan een 
sterker toegankelijkheidsbeleid. Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) en de vijf 
pilootgemeenten Asse, Beringen, Maldegem, Kortrijk en Sint-Niklaas stellen het charter op 27 
en 28 september officieel voor. 
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45 Eerst zien en dan geloven? Ontdek het programma van het Kaaitheater 
voor blinden en slechtzienden 

 

Maandag 25 september 2017 | Heb je een visuele beperking en denk je daarom dat 
dansvoorstellingen helemaal niet voor jou zijn weggelegd? Dan heb je het gelukkig mis! 
Het Brusselse Kaaitheater zoekt naar manieren om de esthetische ervaring van dans voor 
iedereen toegankelijk te maken. Of je nu ziend, slechtziend, of blind bent.  

Piet Devos — blind sinds zijn vijfde — voelde, hoorde en beleefde verschillende soorten dans 
en vertelt ons over zijn ervaringen: “Ik denk dat dans vooral voor blinden en slechtzienden een 
echte ontdekkingstocht kan zijn.”  Lees het volledige interview op de site van 
Kaaitheater of bekijk het interview met Piet Devos. 

volledige interview op de site van Kaaitheater of bekijk het interview met Piet Devos. 

46 Toegankelijke rondleidingen tijdens Open Monumentendag  

 

Maandag 28 augustus 2017 | Op Open Monumentendag Vlaanderen gaat het project ‘Dit zien 
wij. 44 Lenzen, beelden, verhalen’ van de Provincie Limburg van start. 44 Gemeenten 
selecteerden zorgvuldig een glasnegatief of foto uit het begin van de 20ste eeuw met een 
gebouw dat een boeiend verhaal verbergt achter de gevels. Op Open Monumentendag 
worden deze 44 gebouwen opengesteld. In de gemeente Tessenderlo wordt de rondleiding 
door de Sint-Martinuskerk en de workshop fotografie ondersteund door een tolk Vlaamse 
Gebarentaal. In de Gemeente Diepenbeek zorgt een audiobeschrijver voor extra commentaar 
tijdens de rondleiding in het Ursulinenklooster en de wandeling door de gemeente. Op die 
manier kunnen blinden en slechtzienden ook genieten van dit aanbod. 

https://www.kaaitheater.be/nl/duiding/eerst-zien-dan-geloven
https://www.kaaitheater.be/nl/duiding/eerst-zien-dan-geloven
https://vimeo.com/236724104
https://www.kaaitheater.be/nl/duiding/eerst-zien-dan-geloven
https://vimeo.com/236724104
https://www.facebook.com/openmonumentendag/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Tessenderlo/111898748826649?fref=mentions
https://www.facebook.com/gemeenteDiepenbeek/?fref=mentions
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47 Toegankelijkheid troef tijdens Gordelfestival 2017 

 

Maandag 21 augustus | Het Gordelfestival plaatst elk jaar de Groene Gordel en de Vlaamse 
Rand rond Brussel in de kijker, met al haar culturele troeven, prachtige natuur en authentieke 
Vlaamse en groene karakter. Naast het klassieke wandelen en fietsen worden er ook tal van 
activiteiten georganiseerd zoals optredens van o.a. Kapitein Winokio en Stan Van Samang, kan 
je proeven van heel wat lekkers op de Streekproductenmarkt en kunnen de kids zich uitleven 
in het kinderdorp of avonturendorp. Iedereen is welkom op het Gordelfestival, ook bezoekers 
met een beperking. 

Meer informatie en de contactgegevens vind je terug op www.gordelfestival.be. 

 

48 Ervaar dans en performance op een nieuwe manier in het Kaaitheater 

 

Vrijdag 28 juli 2017 | Kaaitheater stelt voorstellingen voor die mensen met en zonder visuele 
beperking samen kunnen ervaren. Op uitnodiging van Kaaitheater en Europese partners 
Wiener Tanzwochen, CN D (Parijs) en The Place (Londen), creëren Vera Tussing en Anne Juren 
werk voor iedereen. Een keuze voor voelen boven zien, voor het nabije boven afstand. Bij 
Volmir Cordeiro’s dansvoorstelling wordt audiodescriptie voorzien: een dansprofessional 
beschrijft live wat er op scène gebeurt. Mette Edvardsen spreekt vanuit het publiek een lege 
scène toe en laat je zo zelf je beelden creëren. 

  

https://www.gordelfestival.be/
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49 Call for Papers - Accessible Culture & Training - Unlimited! 2 Symposium 

 

Vrijdag 7 juli 2017 | In het Europees project Accessible Culture & Training werkt Inter samen 
met een aantal Europese partners (vier universiteiten, twee theaters en een ministerie van 
cultuur in de lokale overheid) aan het promoten en verhogen van de toegankelijkheid van 
culturele evenementen, in het bijzonder de podiumkunsten of toneelkunsten. 

In navolging van het eerste Unlimited!-symposium in Antwerpen (2016), sluiten we op 6 juni 
2018 het ACT-project af met een tweede internationaal 
eindsymposium over de toegankelijkheid van live-evenementen. 

Lees meer over het symposium en de oproep voor het indienen van papers. 

 

50 Gentse Feesten 2017 voor iedereen! 

 

Woensdag 5 juli 2017 | Tijdens de komende Gentse Feesten is er heel wat aandacht voor 
toegankelijkheid. Op heel wat locaties in Gent zijn er extra inspanningen om de 
bereikbaarheid en mobiliteit voor personen met een handicap te verzekeren. Er zijn een pak 
voorstellingen en activiteiten waarbij ringleidingen, Tolken Vlaamse Gebarentaal en 
audiobeschrijving worden voorzien én je kan individuele Inter-assistenten aanvragen die je 
begeleiden tijdens de feesten. Check de website van de Feesten voor alle informatie. 

 

  

https://gentsefeesten.stad.gent/nl/praktisch/toegankelijkheid
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51 Ed Sheeran voorverkoop start op 8 juli 2017 

 

Dinsdag 4 juli 2017 | Op 1 juli 2018 speelt Ed Sheeran een concert in het festivalpark van 
Werchter. De ticketverkoop voor dit concert start nu zaterdag 8 juli 2017 om 11u. Tickets zijn 
verkrijgbaar via Ticketmaster. 

Personen met een handicap kunnen specifieke tickets kopen voor het verhoogd platform. Het 
platform is niet enkel bedoeld voor rolstoelgebruikers. Ook mensen die slecht te been 
zijn (omwille van beperking of ziekte), mensen met dwerggroei, blinden en slechtzienden, ... 
komen in aanmerking voor deze tickets. 

Check het overzicht van alle afspraken én de beschikbare Inter-faciliteiten. 

 

52 Opera toegankelijk voor blinden en slechtzienden 

 

Maandag 12 juni 2017 | Inter maakte samen met de UAntwerpen, VeBeS en Opera 
Vlaanderen een opvoering van Händels Agrippina toegankelijk voor mensen met een visuele 
beperking. 
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53 De pers over de UEFA-finale met blindentribune 

 

Woensdag 24 mei 2017 | Vanavond krijgt Inter de kans om 2 voetbalcommentatoren in te 
zetten voor de blindentribune tijdens de UEFA Europa League finale in Stockholm. Een 
fantastische promotie voor onze blindentribunes!  

We delen graag de mooiste artikels en interviews. 

 

54 TV Limburg zet toegankelijkheid in de kijker: Mensen hebben geen 
beperking, gebouwen wel! 

 

Dinsdag 23 mei 2017 | TV Limburg zet met een mooie reportage de werking van Inter in de 
kijker. Toegankelijkheid en universal design zijn in onze maatschappij van belang voor 
iedereen, ook voor mensen met een beperking. Gedeputeerde Frank Smeets zegt het treffend: 
"Mensen hebben geen beperking, gebouwen wel!"  

Bekijk de volledige reportage op de site van TV Limburg.  
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55 Nederlandstalige blindentribune op UEFA Europa League finale 2017 

 

Maandag 22 mei 2017 | Op woensdag 24 mei treffen Ajax en Manchester United elkaar 
tijdens de UEFA Europa League finale in Stockholm. Deze match is toegankelijk voor blinden 
en slechtzienden dankzij de blindentribune: Inter-voetbalcommentatoren becommentariëren 
de wedstrijd integraal en geven veel details mee: posities op het veld, uitleg over een actie, de 
emoties in het stadion, reacties van spelers, de locatie van een vrije trap… De commentaar 
wordt steeds voorzien in de officiële landstalen van de finalisten en het gastland. 

Op vraag van CAFE (het Europese centrum voor de toegankelijkheid in het voetbal) 
en UEFA stuurt Inter twee van haar vrijwillige commentatoren naar Stockholm om de 
Nederlandstalige beschrijvingen op zich te nemen. Commentatoren van dienst zijn Gunther 
Hilkens en Filip Ghys. 

Voor de Nederlandstalige commentaar, breng je zelf een radio of smartphone mee (met FM 
radio-ontvanger) en je zet hem op het kanaal Solna/Friends Arena 95,7 MHz.  

Lees meer 

56 Inter zorgt voor een toegankelijk Limburg 

 

Donderdag 18 mei | "Meer dan 10 procent van de bevolking heeft een handicap. Niet alleen 
zij, maar ook veel anderen hebben nood aan een toegankelijke omgeving." In de Weekkrant 
van 17 mei 2017 vraagt Limburgs gedeputeerde van Welzijn Frank Smeets aandacht voor het 
belang van toegankelijkheid en Universal Design. Lees het volledige artikel.  
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57 Toegankelijkheid, gastronomie en toerisme 

 

Woensdag 17 mei 2017 | Hoe zorg je voor een kwaliteitsvol onthaal voor bezoekers en 
toeristen die doof of slechthorend, blind of slechtziend zijn? Je leest erover 
op www.accentgastronomy.eu. 

ACCENTGASTRONOMY is een Europees project waarbij Inter samenwerkte met Toerisme 
Vlaanderen, Hogeschool PXL en partners in Spanje en het Vereningd Koninkrijk. Daarnaast 
werden ook onze netwerkpartners Licht en Liefde, Fevlado, VFG, KVG enz. betrokken. 

Op de website vind je vormingsmateriaal dat kan gebruikt worden bij de opleiding van 
uitbaters en medewerkers van restaurants en cafés, verantwoordelijken van musea, 
en gidsen. 

58 Grensgeval Guy Cassiers/Toneelhuis toegankelijk voor blinden en 
slechtzienden 

 

Dinsdag 16 mei 2017 | Nobelprijswinnares Elfriede Jelinek schreef in 2013 'Die 
Schutzbefohlenen' als reactie op het steeds schrijnender vluchtelingenprobleem in Europa. Zij 
geeft de asielzoekers een stem en legt met haar scherpe pen genadeloos het cynisme en 
latente racisme in de Europese politiek bloot. Guy Cassiers gaat aan de slag met Jelineks 
aanklacht, als onderdeel van een tweeluik over de migratieproblematiek. 

Op vrijdag 2 juni biedt het Kaaitheater, in samenwerking met Inter en Toneelhuis, deze 
voorstelling aan met audiodescriptie voor personen met een visuele beperking.  

Lees meer 
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59 Vacatures Adviseurs Toegankelijkheid en Universal Design 

 

Vrijdag 12 mei 2017 | Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar twee adviseurs 
toegankelijkheid en universal design, met standplaatsen in Brugge en Sint-Niklaas. 

Deze vacatures zijn afgesloten. 

 

60 Inter zet zijn deuren toegankelijk open - REVAZINE - april 2017 

 

April 2017 | Personen met een beperking én met plannen om aangepast te (ver)bouwen 
worden al jaren in de watten gelegd door Lieve Houbrechts, adviseur wonen en zorg in dienst 
van Inter. Lieve was aanwezig op de REVA-beurs in april om advies te geven over efficiënte 
bouwaanpassingen. In Revazine 2017 licht ze een tip van de sluier.  
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61 Bouwen voor nu én later 

 

15 april 2017 | "Haast iedereen hoopt in zijn eigen huis oud te kunnen worden, maar slechts 
een minderheid van de huizen is daarvoor geschikt. (...) Even doordenken kan later kosten 
uitsparen." Lieve Houbrechts en Fien Van den Abeele, medewerkers bij Inter, lichten toe in 
dit artikel in De Tijd.  

62 Toegankelijkheid in de culturele sector 

 

Vrijdag 21 april 2017 | STEPP vzw, het Steunpunt voor Productionele, Ontwerpende en 
Technische krachten van de brede culturele sector, vroeg ons een artikel te schrijven over de 
mogelijke aanpassingen voor bezoekers met een beperking. Het resultaat is een uitgebreid 
artikel in het STEPP Mag van maart 2017 over toegankelijkheid van de culturele sector.  
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63 Blindentribune tijdens vriendschappelijke match België-Tsjechië 

 

Vrijdag 14 april 2017 | Op maandag 5 juni 2017 spelen onze Rode Duivels een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechië in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ook 
voor deze thuismatch van de Duivels is er een Inter-blindentribune. Bestel je ticket voor 
donderdag 18 mei. 

Lees meer 

64 Gratis trainingsessie mobiliteit voor mensen met een beperking 

 

Woensdag 12 april | De Reizigersbond en Inter ontwikkelden in samenwerking met De Lijn 
een mobiliteitstrainingssessie voor personen met een visuele of motorische beperking om het 
gebruik van het openbaar vervoer te vergemakkelijken. De minister van Mobiliteit 
ondersteunt dit project.  

Lees meer 
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65 De Vlaamse Overheid zoekt enthousiaste collega's 

 

10 april 2017 | Het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid is momenteel 
op zoek naar enthousiaste collega’s.  

Vacature Algemeen beleidsmedewerker Gelijke Kansen  

Vacature Juridisch beleidsmedewerker Gelijke Kansen  

Vacature Beleidsondersteuner Integratie & Inburgering  

66 10 tips over autisme-vriendelijke dienstverlening 

 

31 maart 2017 | De Verenigde Naties riep 2 april uit tot wereldautismedag. Jaarlijks vinden 
op die dag wereldwijd allerlei evenementen en initiatieven plaats die de samenleving verder 
willen sensibiliseren over autisme, zodat mensen met autisme en hun directe omgeving op 
meer begrip kunnen rekenen.  

Onze Inter-assistenten krijgen dan ook 10 tips voor wie mensen met autisme begeleidt. 
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67 De verbouwing van Cynthia en Stefan in Wonen.tv 

 

Donderdag 16 maart 2017 | In Wonen.tv op Een zet Marcel Vanthilt de verbouwingen van 
Cynthia en Stefan in de kijker. Zij bouwen voor dochter Anke, die een handicap heeft, een stuk 
bij aan hun woning. Gisteren, op 15 maart, werd het eerste deel van de reportage 
uitgezonden; die aflevering kan je herbekijken via vrt.nu. Op woensdag 29 maart kan je het 
tweede deel bekijken op Eén. 

 
 

68 Toegankelijkheid van onze voetbalstadions op Radio 2  

 

Donderdag 16 maart 2017 | Elke voetbalfan wil van de match kunnen genieten. Ook als hij in 
een rolstoel zit, doof is of blind. De Inspecteur op Radio 2 sprak met Nancy, rolstoelgebruiker 
en al 35 jaar een hevige fan van Club Brugge. Ze heeft heel wat zien veranderen in de 
Belgische stadions. Ook collega Bart Parmentier deelde een stand van zaken van de 
toegankelijkheid in de Belgische voetbalstadions. 

 

  

https://www.facebook.com/DeInspecteurRadio2/
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69 Start ticketverkoop Pinkpop 2017 

 

Donderdag 9 maart 2017 | Nu zaterdag 11 maart om 10u start de ticketverkoop van Pinkpop 
2017.  

Wil je gebruik maken van de faciliteiten op het festivalterrein en/of Camping A? Vul dan vóór 
20 mei 2017 het aanvraagformulier in.  Voor meer informatie mail je 
naar pinkpop@inter.vlaanderen. 

 

70 Hoe audiodescripties theater toegankelijker moeten maken 

 

Vrijdag 3 maart 2017 | Met trots lezen we het mooie artikel in Focus Knack over 
audiobeschrijving voor blinden en slechtzienden in HETPALEIS. Op zondag 26 februari werd 
daar een dansvoorstelling voor kinderen toegankelijk gemaakt voor blinden en 
slechtzienden, een initiatief in samenwerking met en geïnspireerd door Inter. Je kan het artikel 
lezen op onze site. 

 

  

mailto:pinkpop@inter.vlaanderen
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Hoe%20audiodescripties%20theater%20toegankelijker%20moeten%20maken%20-%20Knack%20Focus%20-%20Jorik%20Leemans%20-%203032017.pdf
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71 Tickets rolstoelpodium TW Classic uitverkocht 

 

Woensdag 22 februari 2017 | De tickets voor het rolstoelpodium zijn intussen UITVERKOCHT. 
Er zijn dus geen plaatsen meer beschikbaar voor het rolstoelplatform. Inschrijven voor de 
wachtlijst en voor andere faciliteiten is nog wel mogelijk. 

 

72 Vacature Projectmedewerker 'Zon, Zee... Zorgeloos' - Opdracht 
zomervakantie (juli en augustus) - 4/5 contract 

 

Inter zoekt een 4/5 projectmedewerker voor een tijdelijke aanstelling van 1 juli tot en met 31 
augustus 2017 in het kader van het project Zon, Zee… Zorgeloos. Inter wil met Zon, Zee… 
Zorgeloos toegankelijke stranden realiseren. Met opgeleide assistenten en een aangepast 
strand geven we ook mensen met een beperking en ouderen de kans te genieten van de zee 
en het strand. 

Lees meer. 
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73 World Hearing Day op vrijdag 3 maart 

 

Dinsdag 28 februari 2017 | Op vrijdag 3 maart is het World Hearing Day die wereldwijd 
gevierd wordt. In de aanloop naar deze dag zal op 1 maart in het Europees parlement een 
debat plaatsvinden over het onderwerp ‘Action for Hearing Loss – Make a sound investment’. 
Want wist je dat: 51 miljoen volwassenen in heel Europa gehoorverlies hebben en dit aantal 
nog jaarlijks toeneemt; oudere mensen met een gehoorverlies een verhoogd risico hebben op 
sociaal isolement en geestelijke gezondheidsproblemen; ouderen met een gehoorverlies 2.5 x 
meer risico hebben dan normaalhorenden om een depressie te ontwikkelen; de recentste 
hoorapparaten en hoorimplantaten duidelijk hebben aangetoond dat zij het leven van mensen 
positief kunnen veranderen en kostenbesparend zijn; ... 

Meer wetenschappelijke informatie rond het belang van tijdig herkennen van gehoorverlies bij 
volwassenen en het tijdig aanpassen van de juiste hoorapparatuur of cochleaire implantaten 
vind je in de Nederlandse versie van het ‘Spend to Save’-rapport (investeren in 
hoortechnologie verbetert de kwaliteit van leven en bespaart de maatschappij op termijn veel 
geld). 

74 2016: nooit eerder klopten zoveel mensen aan bij Unia voor vermoedelijke 
discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs 

 

Dinsdag 21 februari 2017 | Unia maakt zijn eerste cijfers voor 2016 bekend, een jaar dat 
wordt gekenmerkt door een algemene stijging met 20% van het aantal nieuw geopende 
dossiers voor mogelijke discriminatie, haatspraak en haatdelicten. Hoewel de volledige en 
definitieve cijfers pas in juni worden meegedeeld, tekent zich een eerste trend af. Er is een 
duidelijke toename van het aantal gevallen van discriminatie in twee domeinen: werk en 
onderwijs. 

Lees meer. 
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75 Finale Croky Cup voetbal - 18/03/2017 

 

Woensdag 15 februari | Op zaterdag 18 maart spelen KV Oostende en SV Zulte-Waregem de 
bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. Inter staat in voor de faciliteiten voor mensen 
met een beperking. Tickets reserveer je via één van beide clubs. 

 

76 Studententeams van KU Leuven en UGent winnen de ontwerpwedstrijd 
Deadline24 

 

Maandag 13 februari 2017 | Onder het motto ‘slim ontwerpen voor iedereen’ organiseerden 
Inter en het Vlaams gelijkekansenbeleid op 7 en 8 februari 2017 de ontwerpwedstrijd 
Deadline24. 19 studententeams namen het gedurende 24 uren tegen elkaar op in een strijd 
om het meest Universal Design ontwerp. Ze streden om een felbegeerde prijs: een 
inspirerende vierdaagse reis naar Kopenhagen, volledig in het teken van Universal Design. 

Lees meer. 
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77 Persaankondiging - Ontwerpwedstrijd Deadline24 

 

Dinsdag 7 februari 2017 | Onder het motto ‘slim ontwerpen voor iedereen’ organiseren 
Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans en Inter op 7 en 8 februari 2017 de 
ontwerpwedstrijd voor Deadline24. 19 studententeams zullen het gedurende 24 uren tegen 
elkaar opnemen in een strijd om het meest Universal Design ontwerp. De winnende teams 
reizen naar Kopenhagen voor een inspirerende vierdaagse in het teken van Universal Design. 

Lees meer. 

 

78 Samen op pad met OV-buddy's (TreinTramBus) 

 

Vrijdag 3 februari 2017 | TreinTramBus werkt momenteel samen met de Stad Gent aan een 
nieuw project Openbaar Vervoer-Buddy's om mensen met een mobiliteitsbeperking te helpen 
om het openbaar vervoer te leren gebruiken. Zij zijn hiervoor op zoek naar deelnemers. 

Lees meer. 
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79 U2 speelt The Joshua Tree in Koning Boudewijnstadion 

 

Maandag 9 januari 2017 | U2 viert de 30ste verjaardag van haar album The Joshua Tree met 
een wereldtournee. Die brengt de rockband op 1 augustus naar het Koning Boudewijnstadion. 
Noel Gallagher speelt het voorprogramma met zijn High Flying Birds. Ticketverkoop start op 
maandag 16 januari om 10u. 

 

80 Vacature voltijdse medewerker Inter.events 

 

Dinsdag 20 december 2016 | Inter zoekt een voltijdse medewerker voor een tijdelijke 
vervanging van begin maart tot begin augustus 2017. Afhankelijk van de verdere 
ontwikkelingen in de organisatie is een verlenging van de overeenkomst mogelijk.  

Lees meer 
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81 Inter in The Flame tijdens de Warmste Week 

Donderdag 15 december 2016 | The Flame is inmiddels een vaste waarde geworden tijdens 
Music For Life. Zes dagen lang speelt een topartiest een benefietconcert in de concerttent in 
De Schorre in Boom, voor een zelfgekozen goed doel. 

We dragen graag ons steentje bij aan de Warmste Week door er voor te zorgen dat de 
concerten in The Flame zo toegankelijk mogelijk zijn. Hiervoor geven we advies over de 
toegankelijkheid bij de opbouw van de concerttent. Tijdens elk concert zullen er ook Inter-
assistenten aanwezig zijn. Zij staan aan de ingang van de tent en begeleiden je naar binnen 
indien nodig. Tijdens het concert kan je hen vinden aan het rolstoelpodium. 

Let wel: alle tickets voor deze concerten zijn uitverkocht. Meer info over de concerten vind je 
op de site van Studio Brussel.  

 

82 Steun Inter tijdens Music For Life 2016 

 

Woensdag 14 december 2016 | Ook dit jaar organiseert Studio Brussel Music For Life: 
van zondag 18 tot zaterdag 24 december 2016 presenteren Bram, Linde en Eva vanuit De 
Schorre in Boom. De week voor Kerstmis wordt zo opnieuw de Warmste Week van het 
jaar. Inter is ook dit jaar een van de goede doelen die je kan steunen via Music for Life. 
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83 Rotterdam wint Europese prijs voor toegankelijkheid 

 

Woensdag 7 december 2016 | De gemeente Rotterdam heeft de tweede prijs gewonnen in de 
Access City Award. Eurocommissaris Marianne Thyssen (werkgelegenheid, sociale zaken en 
inclusie) overhandigde de prijzen in Brussel, tijdens de Europese Dag van mensen met een 
handicap. De eerste prijs ging naar het Britse Chester. 

De Europese Commissie reikt sinds 2010 de prijs uit aan steden die zich inzetten om 
toegankelijk te zijn. Toegankelijkheid in zowel de fysieke zin als ook sociaal voor ouderen en 
mensen met een beperking. De Europese jury waardeerde dat toegankelijkheid in Rotterdam 
is ingebed in het reguliere beleid. Deskundigen op het gebied van toegankelijkheid zijn 
betrokken bij alle nieuwe ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat een ontwerp voldoet aan 
de behoeften van mensen met een handicap. 

Het volledige artikel vind je terug op de website van Stedenbouw & Architectuur. 

84 Campagne Unia 'Kom op voor je rechten' 

 

Maandag 5 december 2016 | Naar aanleiding van 10 jaar 'VN-verdrag over de rechten van 
mensen met een handicap' start Unia een campagne met de boodschap ‘Kom op voor je 
rechten’. 

We zijn trots dat KAA Gent en vzw Voetbal in de stad in deze campagne als goede praktijk 
fungeert. Inter had inbreng in de toegankelijkheidsplannen bij de bouw van het stadion, 
organiseert er bij elke thuiswedstrijd een blindentribune én zet er telkens Inter-vrijwilligers in 
die assistentie bieden aan personen met een beperking. 

Meer info over de campagne vind je op de campagnewebsite van Unia. 
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85 Meer klachten over discriminatie van gehandicapten 

 

Vrijdag 2 december 2016 | Mensen met een handicap blijven het moeilijk hebben om vlot 
toegang te krijgen tot bepaalde plaatsen. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia 
opende dit jaar meer dan 500 dossiers na klachten van mensen met een handicap. Het totale 
aantal klachten steeg met ruim 40 procent. 

De top-3 van klachten betreft goederen en diensten, werk en onderwijs. Bij de tiende 
verjaardag van de VN-Conventie over Rechten van Personen met een Handicap vindt het 
interfederaal gelijkekansencentrum Unia dat een wrange vaststelling. 

Lees meer. | Bron: De Standaard 

86 VACATURE: UD Woonlabo zoekt Projectcoördinator Universal Design 

 

Vrijdag 10 november 2016 | Het UD Woonlabo zorgt voor een brede maatschappelijke 
sensibilisering in functie van levenslang en aanpasbaar wonen. Hiervoor werkt dit centrum 
nauw samen met ervaringsdeskundigen, de zorgsector en de bedrijfswereld om zo de 
ontwikkeling en de valorisatie van innovatieve technologieën op gebied van levenslang 
zelfstandig en zorgeloos wonen en wonen in een zorgomgeving te bevorderen. 

De projectcoördinator zal het UD Woonlabo in het komend jaar verder uitbouwen tot een 
project dat ook daarna nog verder kan doorgroeien, waarbij de samenwerking van de partners 
versterkt wordt. 

Lees meer. 
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87 Tongeren en Inter testen toegankelijkheid van de ring 

 

Donderdag 27 oktober 2016 | Inter ging op pad met de mobiliteitsambtenaar, de schepen van 
welzijn en vertegenwoordigers van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 
(SAPH) van de stad Tongeren. Samen bepaalden we de meest logische looplijnen voor blinden 
en slechtzienden bij de oversteekplaatsen met verkeerslichten van de ring rond Tongeren. 

Lees meer. 

ticketverkoop voor Werchter Boutique presents Robbie Williams start op vrijdag 11 november 
om 11 uur. 

 

88 Inspiratiedag: Culturele speeddate 

 

Vrijdag 21 oktober 2016 | Op 22 november organiseren we een inspiratiedag rond 
toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden in de culturele sector. Vind jouw ideale 
culturele partner om een voorstelling toegankelijk te maken voor een blind en slechtziend 
publiek. 
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89 PERSBERICHT: VDAB gaat in zee met Inter en zet daarmee in op de 
maximale toegankelijkheid voor personen met een beperking 

 

Vrijdag 14 oktober 2016 | VDAB wil een toonaangevende Vlaamse Overheidsorganisatie zijn 
door een samenwerkingsakkoord aan te gaan met Inter. Zo zetten zij in op maximale 
toegankelijkheid van personen met een beperking. Samen met de ondersteuning van Inter zal 
VDAB komende 5 jaar haar gebouwenpatrimonium onder de loep nemen en aanpassingen 
doen waar nodig. 

Lees meer. 

 

90 PERSBERICHT: Inter en Sport Vlaanderen samen voor toegankelijke 
sportinfrastructuur! 

 

Donderdag 13 oktober 2016 | Inter en Sport Vlaanderen slaan de handen in elkaar. Samen 
gaan ze voor een beter toegankelijke sportinfrastructuur in Vlaanderen. Daarbij nemen ze de 
principes van Universal Design of ‘ontwerpen voor iedereen’ als uitgangspunt. De timing voor 
de zwembadbezoeken is niet toevallig: deze week is het de Week van het Universal Design. 

Lees meer. 
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91 Eerste label 'toegankelijk kantoorgebouw' voor VAC Leuven 

 

Woensdag 12 oktober 2016 | Inter reikte voor het eerst een toegankelijkheidslabel voor 
kantoorgebouwen uit. Het eerste label ging naar het VAC Leuven. Het label toegankelijkheid 
kantoorgebouwen is een kwaliteitslabel dat we ontwikkelden in opdracht van het 
Agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. Het label is een validatie van de 
geleverde toegankelijkheidsinspanningen: het is een garantie dat het gebouw toegankelijk is 
voor personen met een handicap. 

Lees meer. 

 

92 PERSAANKONDIGING: persmoment uitreiking label ‘toegankelijk gebouw’ 

 

Dinsdag 11 oktober 2016 | 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.  

Lees meer. 
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93 PERSBERICHT: Week van het Universal Design van 7 tot 14 oktober 

 

Vrijdag 7 oktober 2016 | 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.  

Lees meer. 

 

94 Week van het Universal Design - 7 tot 14 oktober 2016 

 

Donderdag 6 oktober 2016 | Universal Design wil de dingen (een gebouw, een product, een 
website, ...) zo ontwerpen dat ze toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor een zeer diverse 
groep van gebruikers. Onder het motto "slim ontwerpen voor iedereen" organiseert Vlaams 
minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans samen met Inter van 7 tot 14 oktober 2016 de 
Week van het Universal Design. Een hele week lang zullen tal van activiteiten plaatsvinden die 
Universal Design en toegankelijkheid in de kijker zetten. 

Lees meer. 


