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Een woordje van dank

Als ik dit schrijf, is het winterzonnetje volop van de partij. Ze doen 
deugd, die eerste zonnestralen. Met het ontluiken van de lente 
droom ik nog meer. Dankbaar en met trots blik ik terug op wat we 
samen in ongewone tijden tot stand brachten. 

Samen, want werk maken van toegankelijkheid doe je niet alleen. 
Inter kon weer rekenen op het vertrouwen van tal van partners en 
klanten om ‘drempels’ weg te werken. Met de strategische sturing 
van het bestuursorgaan en de gedrevenheid van alle medewerkers 
zetten we onze vooropgestelde doelen om in tastbare realisaties.  

Het was een uitdagend jaar, want ook in 2021 beïnvloedden de 
gevolgen van corona ons sterk. Geen events en weinig fysieke 
ontmoetingen. Hoe dan ook, er lagen mooie kansen en die lieten 
we niet liggen. De ondernemende ploeg van Inter ging in op de 
meest uiteenlopende vragen, zowel naar beleidsondersteuning als 
naar projecten en adviezen op maat. Ondanks de pandemie namen 
die niet af. Integendeel zelfs. Er is meer aandacht om bewust te 
investeren in een toegankelijke samenleving. Het ziet ernaar uit 
dat deze evolutie zich verderzet en wij blijven een houvast voor 
iedereen die daarvoor kiest. 
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Toch is er nog werk aan de winkel. 
Met Inter staan we daarom ten 
dienste van de overheid, de burgers 
en de vakmensen. We zijn meer 
dan ooit partner, verbinder en 
expert om samen te werken 
aan projecten die voor iedereen 
meer gebruikscomfort bieden. 
Een inclusieve werking en aanpak, over 
politieke en regionale grenzen heen. Want die 
overstijgen we met ons aanbod. 

Een degelijk toegankelijkheidsbeleid vraagt net samenhang, 
systematiek en samenwerking. Met concrete voorstellen speelden 
we in op de beleidsintentie van de Vlaamse Regering om van 
toegankelijkheid een kwaliteitskenmerk te maken. Zo ambitieus 
als mogelijk, maar zeker ook consistent en haalbaar. In 2022 
rollen we een en ander gestaag verder uit en doen we beroep op 
alle beleidsniveaus en -domeinen om van toegankelijkheid een 
speerpunt te maken.

#IedereenOveral is ons motto - iedere dag weer. En heel graag 
samen met jou! 

Wendy Metten,
Algemeen Directeur Inter


