Rebecca and Sarah Paton, Ballarat, Australië
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Sta voor innovatie en
maatschappelijk verantwoord
ondernemen met changing places
Ben je projectontwikkelaar, gemeente of stad, eigenaar of
uitbater van een plaats waar veel volk over de vloer komt?
Of producent van sanitaire producten? Heb je een hart voor
innovatie en voor ál je klanten, bezoekers of inwoners, ook
mensen met een handicap? Pak dan uit met changing places.
Inter, het expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal
Design helpt je bij het maken van de juiste ontwerpbeslissingen en
zorgt voor positieve publiciteit. Via het charter Changing Places
van Inter ben je verzekerd van een volledige begeleiding en toon
je hoe je bijdraagt aan een samenleving waaraan iedereen kan
meedoen. Onafhankelijk, gelijkwaardig en in alle omstandigheden.

Vier voordelen van het charter Changing Places
1. Een groter potentieel aan klanten en bezoekers.
Mensen met een handicap zelf, maar ook de
vrienden of familie met wie ze op pad gaan.
2. Kwaliteit verzekerd.
Met een duidelijke normenfiche en ons advies
op maat weet je precies hoe je iedere stap moet
aanpakken.
3. Positieve publiciteit.
Inter zet jouw goede voorbeeld in de kijker
op sociale media, op www.inter.vlaanderen, in
presentaties, ... Ook na de uitvoering blijven we
communiceren over jouw changing place.
4. Je toont jouw maatschappelijke betrokkenheid.

Iedereen gaat graag eens de
deur uit, ook mensen met
een handicap.
Als je ergens gaat winkelen,
werken of ontspannen, moet
je er ook in alle comfort naar
de wc kunnen gaan.

Buiten de deur naar de wc
kunnen gaan, is niet voor iedereen
vanzelfsprekend.

Changing places bieden een
oplossing voor wie meer
ruimte en meer uitrusting
nodig heeft.

Wat zijn changing places?
Changing places zijn
verzorgingsruimten met extra
voorzieningen en plaats voor
assistentie.
Voor mensen met bepaalde
beperkingen is meer ruimte
voor ondersteuning nodig, en
een andere uitrusting dan een
gewoon toilet voor mensen
met een handicap biedt. Zelfs
als dat volledig volgens de
richtlijnen is uitgevoerd.

Matthieu Dewit legt uit wat changing
places zijn.

Minister van Gelijke Kansen zet zijn schouders onder
changing places.
Minister Bart Somers wil alle organisaties, bedrijven en besturen aanmoedigen om extra in te zetten
op gelijke kansen. In het Vlaanderen van de toekomst moet iedereen de kans krijgen om volwaardig
te participeren aan de maatschappij, ongeacht leeftijd, gender, herkomst, seksuele geaardheid of een
mogelijke beperking. Door projecten te ondersteunen die hiermee rekening houden, werken we samen
aan een rechtvaardiger en warmer Vlaanderen.
‘‘Wie op stap wil met mensen met een ernstige beperking, heeft nood aan een aangepaste ruimte om hen
te verzorgen of te verschonen. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geraken ‘changing places’ stilaan
ingeburgerd. Vlaanderen kan hierin niet achter blijven. Door te kiezen voor aangepaste verzorgingsruimtes
binnen belangrijke ontmoetingscentra zoals cultuurhuizen of winkelcentra verlagen we de drempel om
deel te nemen aan het sociale leven. Met dit concept zet Inter een stap vooruit om onze Vlaamse steden en
gemeenten inclusief en toegankelijk te maken voor iedereen.”

De Krook, Gent, België

- Bart Somers, Vlaams minister van Gelijke Kansen -

Gent nam als één van de eerste in Vlaanderen het
initiatief om een changing place te realiseren.
In stadsbibliotheek de Krook kan je gebruik maken van een verzorgingstafel voor volwassenen. Deze
vind je in het extra grote aangepast toilet. De tafel kan je elektrisch bedienen en in hoogte verstellen.
“Toegankelijkheid gaat over meer dan het fysieke. Ik wil dat iedereen zich welkom voelt in Gent. De verzorgingsruimte in De krook geeft mensen met een handicap en hun verzorgers de ruimte en uitrusting die ze
nodig hebben om er met vertrouwen op uit te trekken in onze mooie stad. Ik hoop van harte dat nog vele
steden zullen volgen!”
- Astrid De Bruycker, Gents schepen van Gelijke Kansen -

Waarvoor staat een changing place?
• Een toegankelijke ligging, makkelijk te vinden dankzij het logo en duidelijke
bewegwijzering;
• Een toilet, wastafel, verzorgingstafel voor volwassenen, privacyscherm en tillift;
• Een goede verlichting, aangename en rustgevende ruimte, antislipvloer en
desinfectiesysteem, soms ook een douchezone;
Genoeg plaats voor iemand met een handicap en tot twee assistenten of
zorgverleners.

Chadstone Shopping Centre, Melbourne, Australië

Tandje bijsteken
In Groot-Brittanië en
Australië zijn changing
places al gemeengoed.
Down Under zijn er meer
dan 100 changing places.
De Britten doen het nog
beter. Verdeeld over het
eiland zijn er al 1200
changing places beschikbaar.
En in Vlaanderen? In
Vlaanderen kan je één van
de eersten zijn die deze
voorziening aanbiedt.

Changing places veranderen levens

Vooral in gebouwen en voorzieningen voor een groter publiek is
vraag naar changing places. Denk aan:
vrijetijdsvoorzieningen, zoals bioscoopcomplexen, theaters,
concertzalen, culturele centra, pretparken, provinciale domeinen,
voetbalstadions;
grote winkelpanden of winkelcentra;
belangrijke openbare gebouwen, zoals stadhuizen,
openbare bibliotheken of stadscentra, onderwijsinstellingen,
gezondheidsvoorzieningen of sportcentra;
grote vervoersinfrastructuren, zoals luchthavens,
treinstations, tram- en metrostations, veerboothavens, busen touringcarstations, wegrestaurants en tankstations langs
autosnelwegen.

Mollie Purvis (Melbourne, Australië)

Wie van het leven wil proeven, moet af en toe een stapje in
de wereld zetten. Met changing places kunnen meer mensen
met een beperking dat ook. Bijvoorbeeld om te gaan winkelen,
werken, naar de stad te gaan of zich te ontspannen.

Hoe werkt het charter
Changing Places?
Producenten van sanitaire
producten

Projectontwikkelaars,
ontwerpers, steden en
gemeenten, eigenaars en
uitbaters van voorzieningen
voor een groot publiek
• Neem contact op met
Inter voor meer info en de
voorwaarden.
• Teken het charter.
• Je ontvangt de technische
normenfiche.
• Je krijgt advies op maat
over de inrichting van de
ruimte, de producten en
afwerking. Als je ontwerp
niet volledig kan voldoen
aan onze normenfiche,
dan zoeken we samen naar
alternatieven op maat van
jouw situatie.
• Aan het einde van de rit
heb je een changing place
van kwaliteit om mee uit te
pakken.

Inter volgt als expertisecentrum alle ontwikkelingen van changing places
op de voet en zet goede voorbeelden in de kijker. Met jouw goede
voorbeeld inspireren we andere ontwerpers, bouwheren, eigenaars en
uitbaters, steden en gemeenten of producenten.
We nemen je op als goed voorbeeld en maken je initiatief bekend bij
doelgroeporganisaties en iedereen die met dit concept aan de slag wil.

Inter is actief in heel
Vlaanderen, Brussel
en daarbuiten.
We hebben
4 vestigingen
verdeeld over
Vlaanderen:

Brugge
Sint-Niklaas
Hasselt

Roeselare

www.inter.vlaanderen

Inter is het Vlaams expertisecentrum voorr
toegankelijkheid en Universal Design.
Inter werkt aan een toegankelijke samenleving waar
iedereen, met of zonder beperking, gelijkwaardig aan
kan deelnemen. Inter is de verbinding tussen het beleid,
gebruikers en professionelen.
Inter is jouw partner in toegankelijkheid.
Je kan bij ons terecht met al je vragen over
toegankelijkheid en Universal Design. We helpen je met
advies en begeleiding, vorming, expertise, projecten en
onderzoek.
Contact
Kathleen Polders - Inter
Belgiëplein 1, 3510 Hasselt
T 011 26 50 30
kathleen.polders@inter.vlaanderen

Victoria Park,Ballarat, Australië

• Neem contact op met
Inter voor meer info en de
voorwaarden.
• Teken het charter.
• Je krijgt de kans je
producten te presenteren.
Inter beoordeelt welke van
je producten tegemoet
komen aan het changingplaces-concept.
• Jouw klanten hebben
de garantie dat ze voor
hun changing place bij
jou terecht kunnen voor
producten van kwaliteit.

