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Inter in het nieuws
Toegankelijk shoppen
Toegankelijke vaccinatiecentra
Op 24 januari bezoekt minister Somers
samen met Inter het vaccinatiecentrum in
Diest. Het is belangrijk dat iedereen hier vlot
terecht kan. Dit haalt het VTM Nieuws,
Het Laatste Nieuws en Knack.

Elektrische strandrolstoelen

Om het comfort van strandbezoekers met
een beperking nog te vergroten, biedt de
stad Oostende elektrische rolstoelen aan.
Een mooi initiatief ter ere van 15 jaar Zon,
Zee … Zorgeloos. Het VRT-journaal wijdt er
een reportage aan.

Toegankelijkheidswijzer

In Het Laatste Nieuws lees je over de
lancering van de toegankelijkheidswijzer voor
musea.

Modeketen ZEB maakt samen met Inter winkelen met
een handicap toegankelijker. Knack gaat daar dieper
op in.

Toegankelijk openbaar vervoer

Op het Nederlandse platform Biind geeft Marcel
Wijnker, mobiliteitsexpert bij Inter, tekst en uitleg bij
het Masterplan Toegankelijkheid.

Heerlijk helder bij Inter

Heldere taal is beter voor iedereen. Dat is de
boodschap van Inter tijdens het interview met
Team Taaladvies van de Vlaamse overheid.

Iedereen de pot op

Het opiniestuk van Wendy Metten over toegankelijke
toiletten krijgt aandacht op Sociaal.net en Radio 1.

Lees
hier het
belangrijkste
nieuws van
2021.
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Via onze eigen kanalen
Inter algemeen:
10 nieuwsbrieven, 993 lezers

Inter events algemeen:
5 nieuwsbrieven, 4778 lezers

Facebook Inter algemeen:
612 vrienden, 130 berichten
Facebook Inter events:
2209 vrienden, 66 berichten

Inter wint Zero Project Award
(28 december)

Twitter:
110 tweets en retweets

Website:
19 nieuwsberichten

• Instagram: 84 posts
• Instagram Zon, Zee … Zorgeloos:
20 posts

Zon, Zee … Zorgeloos
(12 maart)

Naast de algemene website www.inter.vlaanderen beheert Inter
ook 10 thematische websites en projectwebsites.

16

Lancering toegankelijkheidswijzer
(24 juni)

Top 7
posts van
2021

LinkedIn:
116 berichten

Inter events vrijwilligers:
28 nieuwsbrieven, 966 lezers

Onze websites, ontdek ze allemaal!

Vacatures Inter
(2 april)

Ontwerpers van de toekomst sensibiliseren
(15 april)

Circuit Sortie
(30 juli)

Volg ons op
@Inter.toegankelijkvlaanderen
@Inter.vlaanderen
@Inter_toegvl
@Inter_toegvl
17

