Over Inter.events
De event-werking van Inter (het vroegere Intro)
maakt evenementen toegankelijk voor mensen
met een tijdelijke of blijvende handicap.
Meer dan 10% van de bevolking heeft door
een handicap, ouderdom of ziekte nood aan
een toegankelijke omgeving. De leuke dingen
van het leven zijn niet altijd aangepast aan
hun noden en zo moeten zij die vaak aan zich
voorbij laten gaan.
Inter maakt evenementen toegankelijk door er
advies te geven en materialen en assistenten in
te zetten. Verder zetten we ook projecten op,
zoals de blindentribune in het voetbal en de
ringleiding voor mensen met een hoorapparaat
op evenementen.

Toegankelijke evenementen
Inter heeft 4 vestigingen verdeeld over Vlaanderen:
Brugge
Sint-Niklaas
Hasselt

Contact

Roeselare

events@inter.vlaanderen
T 0032 11 26 50 30
www.inter.events
Maatschappelijke zetel:
Belgiëplein 1, 3510 Hasselt

Inter is het Vlaams
Expertisecentrum Toegankelijkheid
en Universal Design en biedt ook:

Ook Zon, Zee... Zorgeloos is een initiatief met
Inter : op 8 locaties aan het Vlaamse strand
kunnen toeristen met een handicap een
beroep doen op assistenten en aangepaste
voorzieningen.

• informatie over de toegankelijkheid van gebouwen in
Vlaanderen en Brussel op www.toevla.be,
• antwoorden op vragen over ontwerpen voor
iedereen,
• vorming over toegankelijkheid,
• beleidsmatige ondersteuning en projecten.

www.inter.events
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• toegankelijkheidsadvies en -begeleiding bij bouw- en
andere projecten, van ontwerp tot realisatie,

Toegankelijkheid
is een zaak van
en voor iedereen

www.inter.events
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Heb je een tijdelijke of
blijvende handicap?

Organiseer je een evenement?
• Wil je zeker zijn dat ook mensen met een handicap
ervan kunnen genieten?

Vrijwilliger bij Inter.
Iets voor jou?

• Zoek je aangepaste diensten of materialen om de
toegankelijkheid te verbeteren?
• Wil je Inter-assistenten inzetten voor bezoekers met
een handicap?
• Wil je communiceren over je
toegankelijkheidsinspanningen?
• Wil je uitpakken met het Inter.events-label?
• Zoek je ondersteuning bij de opvolging van vragen
van mensen met een handicap?
• Wil jij ook naar een evenement?

• Doe je graag iets voor een ander?

• Wil je een beroep doen op onze Inter-assistenten?

• Wil jij je engageren voor een toegankelijke
samenleving?

• Wil je gebruik maken van toegankelijke
faciliteiten, zoals parking dichtbij en een
toegankelijk toilet?

• Hou je van evenementen?
Dan is vrijwilligerswerk bij Inter iets voor jou.

• Zoek je een overzicht van toegankelijke
evenementen?

Inter is er voor iedereen die
door een beperking extra
informatie of ondersteuning
nodig heeft om een evenement
te bezoeken.

Wij willen jouw mening horen! Was je op een
evenement waar Inter mee samenwerkt?
Surf dan naar inter.vlaanderen/evaluatie
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Inter werkt samen met meer dan
200 organisatoren, waaronder Rock
Werchter, de Memorial Vandamme,
Pukkelpop, De Ronde van Vlaanderen,
de Koninklijke Belgische Voetbalbond...
Ben je betrokken bij het beleid van je stad,
gemeente of overheid en wil je toegankelijkheid
stimuleren? Bij Inter ben je aan het juiste adres!

Op evenementen zijn Intervrijwilligers een aanspreekpunt
voor personen met een
beperking. Daarnaast bieden ze
assistentie wanneer bezoekers
met een handicap er naar vragen.
Samen met vele vrijwilligers maakt Inter jaarlijks
enkele honderden evenementen toegankelijk.
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