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Over Inter
Ontdek wie we zijn en
hoe we toegankelijkheid
op de kaart zetten.
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Missie van Inter
Inter bouwt aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen volwaardig en
zelfstandig kan meedoen: jong, oud, met of zonder beperking en onder alle
omstandigheden.
Inter ontwikkelt expertise, levert diensten aan en verbindt overheden,
professionelen en burgers. Zo zorgen we voor samenhang en werken we samen
aan een toegankelijke leefomgeving. #IedereenOveral

Op weg naar een toegankelijke samenleving
Onze omgeving bestaat uit verschillende onderdelen: producten, diensten,
gebouwen, evenementen, informatie, buitenruimte … Toets de omgeving af aan
de 6 B’s van toegankelijkheid om te weten of ze toegankelijk is.

Wat doet Inter?
Inter is hét expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design. We
bepalen wat wel of niet toegankelijk is en helpen iedereen die daaraan wil
werken.

Onderzoek

Advies Inleefsessies
Informatie Vorming

Screenings Begeleiding
Labeltrajecten

Sensibilisering

6 B’s
·
·
·
·
·
·

Bereikbaar: Kan iedereen er geraken? Zonder drempels of omwegen?
Betreedbaar: Kan iedereen binnen? Ook wie geen trappen kan nemen?
Bruikbaar: Kunnen mensen doen wat ze van plan zijn?
Beschikbaar: Is het er als mensen het nodig hebben?
Begrijpelijk: Begrijpt iedereen alle informatie?
Bekend: Weten mensen dat het er is? Kunnen ze het gemakkelijk vinden?

Netwerken

Dat begint met slimme beleidskeuzes en een duurzame strategie. In die zin is
betaalbaarheid ook belangrijk.
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Keten van toegankelijkheid

Voor iedereen

Onze omgeving is een aaneenschakeling van onderdelen. En een keten is zo
sterk als de zwakste schakel. De samenhang bepaalt de kwaliteit. Is één deel
niet toegankelijk? Dan is de keten onderbroken. En sluit je mensen uit.

Iedereen heeft belang bij toegankelijkheid. Ook jij en ik. Van opgroeiende peuter
tot ervaren oudere. Als bewoner, bezoeker, werkkracht of klant. In alle vormen
en alle omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan ouders met een kinderwagen,
handen vol boodschappentassen, een tijdelijke blessure, leveranciers met een
laadkarretje …. Toegankelijkheid helpt elk van ons, met of zonder beperking.

De verplaatsingsketen is hier een goed voorbeeld van:
1.
Plan je bezoek

2.
Verplaatsing

3.
Bezoek

4.
Weer terug

Wist-je-datjes

1/5
In iedere schakel zijn deze onderdelen belangrijk:
· Betrouwbare informatie
· Fysieke of digitale toegankelijkheid
· Kwaliteit van de service

is ouder
dan 65

1/7
onder de 65
jaar heeft een
beperking

Een toegankelijke omgeving is makkelijk in gebruik, comfortabel, duurzaam
en veilig. Iedereen kan er meedoen. Zelfstandig en evenwaardig, net als de
anderen.
[bron: Statistiek Vlaanderen]
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[bron: Eurostat]
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Team

Directie en coördinatie

Inter heeft een multidisciplinair team: architecten, mobiliteitsdeskundigen,
ingenieurs, ergotherapeuten, een productdesigner, eventmedewerkers,
communicatie- en beleidsmedewerkers, administratieve functies …
Inter mag ook rekenen op 3 vrijwilligers die onze werking versterken.

Tine Missinne,

26%

coördinator regio West
| Gemeentelijk
toegankelijkheidsbeleid

Fenneken Spaan,
coördinator regio Oost
| Administratie,
Financiën en HR

Wendy Metten,
algemeen directeur

Bart Parmentier,
coördinator Events
| Doelgroepenbeleid
| Communicatie

74%

Intern overleg

WEST

<30j

10

30-39

40-49

50-59

60j

OOST

• 23 coördinatievergaderingen
• 5 samenwerkdagen voor alle medewerkers
• 23 thematische teamvergaderingen (welzijn en gezondheid, sport,
dienstverlening, publiek domein en communicatie)
• 12 regionale teamvergaderingen: 6 van antenne West en 6 van antenne Oost
• 1 kwaliteitsteam
• 5 interne nieuwsbrieven
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Expertise-opbouw
• 10 vormingen voor alle medewerkers
• 104 vormingen voor thematische experten
• vorming en onthaal nieuwe medewerkers

Locaties
Kantoor Sint-Niklaas
Kantoor Brugge

WEST
Kantoor Roeselare
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Hoofdzetel Hasselt

OOST

