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Aandacht voor 
toegankelijkheid

3

Lees mee hoe we mensen 
warm maakten voor 
toegankelijkheid.

18



20 21

De ontwerpers van morgen zitten vandaag nog op de schoolbanken. 
En iedereen wint als die ontwerpers de principes van Universal 
Design (UD) volgen. Dat betekent gebruiksgericht ontwerpen 
met mooie oplossingen voor iedereen. Daarom trok Inter in 2021 
met steun van Vlaams minister Bart Somers naar de Vlaamse 
ontwerpopleidingen. We werkten op maat en boden hun vormingen, 
inleefsessies of begeleiding van ontwerpopdrachten aan. 

Hoe vroeger Universal Design bij studenten op de agenda komt, hoe 
vanzelfsprekender het wordt om met iedereen rekening te houden 
tijdens het ontwerpen. Onze ambitie is om de aandacht voor UD in 
de opleidingen een vaste plaats te geven.

Universal Design 
in hoger onderwijs

Rond de tafel met UD-opleidingen en overheid

Op woensdag 8 december 2021 hield Inter een virtuele rondetafel 
met docenten van ontwerpopleidingen en vertegenwoordigers 
van het kabinet Somers en Gelijke Kansen Vlaanderen. 

We polsten naar de wensen en noden van de ontwerpopleidingen 
voor een vervolg in het komende jaar. Naast een aantal tips 
voor gezamenlijke acties, hoorden we dat het belangrijk blijft 
om ons individueel aanbod te behouden tijdens het volledig 
academiejaar 2022 – 2023. 

Elke onderwijsinstelling is uniek en heeft andere wensen of 
noden als het gaat om de integratie van Universal Design in 
het lessenpakket. Tijdens de begeleiding van Inter werken we 
op maat en gaan we dieper in op specifieke thema’s zoals 
toegankelijkheid en gebouwenbeheer, inclusief ontwerpen van 
publiek domein en buitenomgevingen, ergonomie en levenslang 
wonen.

We willen Universal 
Design structureel 
inbedden in het 
lessenpakket in een 
aanbod op maat.  
Zo groeit de 
bewustwording en 
krijgen we meer 
draagvlak en inzichten in 
‘inclusief ontwerpen’.

– Kathleen 
Polders, adviseur 
Toegankelijkheid en 
Universal Design | 
projectmedewerker Inter
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Nu heb ik zelf ervaren 
hoe slecht gebouwen 
en openbaar domein 
afgestemd zijn op 
mensen met een 
beperking. De wandeling 
als rolstoelgebruiker en 
slechtziende was echt 
confronterend.

– deelnemende student, 
uit bevraging

IN  C I JFERS
De studenten van nu 
zijn de ontwerpers van 
morgen. Zij worden een 
belangrijke partner 
voor een toegankelijk 
Vlaanderen. Daarom 
dompelen wij hen onder  
in UD en dat loont.  
We bekijken een vervolg in 
2022.

– Valerie De Meûter, 
beleidsmedewerker Gelijke 
Kansen 

5 inleefsessies - 425 studenten
7 vormingen - 400 studenten
1 coaching ontwerpopdracht - 30 studenten
3 begeleidingen bachelor- en 
masterproeven - 9 studenten

Jullie team is een bron 
van inspiratie voor onze 
studenten. Zij konden 
ondervinden wat het is 
om met een beperking te 
leven en zullen hiermee 
zeker rekening houden in 
hun carrière als ontwerper.

– Klara De Smedt, 
lector Thomas More
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We geloven sterk in 
sport als middel om 
sociale verandering te 
verwezenlijken. Bij onze 
Paralympische campagne 
wilden we dan ook extra 
aandachtig zijn voor een 
zo toegankelijk mogelijke 
boodschap. Walk the 
talk!

– Guillaume Gobert, 
Marketing & Media 
manager Belgian 
Paralympic Committee

In aanloop van de geslaagde Paralympische Spelen in Peking 
lanceerde het Belgian Paralympic Committee een knap en confron-
terend campagnefilmpje. Het comité nam contact op met Inter om 
het filmpje voor iedereen toegankelijk te maken. Zo vind je nu ook 
een versie met audiobeschrijving. #StaarJeMee?

Staar je mee?

Bekijk het 
filmpje hier.

De leefomgeving is 
gemaakt voor de 
gemiddelde mens. 
Terwijl dé gemiddelde 
mens eigenlijk niet eens 
bestaat.

– Wendy Metten, 
algemeen directeur Inter
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Iedereen de pot op,  
nu en ook na corona!
Algemeen directeur van Inter Wendy Metten schreef in juni 
een opiniestuk over het gebrek aan publieke én toegankelijke 
toiletten. De coronacrisis heeft ons allemaal geconfronteerd met 
beperkingen. Ingrijpende en zware beperkingen, vaak tijdelijk. 
Inter wil een lans breken voor mensen met een handicap die
dag in dag uit ervaren dat ze niet kunnen doen wat ze willen 
of wanneer ze dat willen. Zo zijn er nog veel te veel publieke 
plekken zonder sanitaire ruimtes die voor iedereen toegankelijk 
zijn. Een toilet met minimaal comfort is nochtans noodzakelijk 
en een menselijke basisbehoefte. Wij reiken handvaten aan om 
tegemoet te komen aan een samenleving waar iedereen kan 
meedoen.

Lees hier het 
volledige 

opiniestuk. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2WmRufrfZoY 
https://inter.vlaanderen/sites/default/files/Opiniestuk%20Inter_toegankelijke_toiletten.pdf 


26

Toegankelijkheid als automatisme, dat is de ambitie van Inter. 
Dat lezen we in het interview in het magazine Lokaal van VVSG 
(Vereniging voor Steden en Gemeenten) met Wendy Metten, 
algemeen directeur van Inter. 

Om dit te realiseren zijn de lokale besturen een belangrijke 
partner. Lokale aandacht voor toegankelijkheid komt vaak voort 
uit een persoonlijke betrokkenheid van een ambtenaar of schepen. 
Of een sterke adviesraad die zijn rol speelt om ontoegankelijke 
situaties aan te kaarten. Het is positief dat er aandacht is voor 
toegankelijkheid, maar die mag daar niet van afhangen. 

Daarom lanceerde Inter in 2018 het charter ‘Naar een 
toegankelijke gemeente’. In samenwerking met lokale besturen en 
ervaringsdeskundigen ontstond er een leidraad om structureel 
en duurzaam aan toegankelijkheid te werken. Die permanente 
aandacht in het beleid is succesvol als de politieke leiders hun 
visie op en ambitie rond toegankelijkheid scherp formuleren. 
En als de toegankelijkheidsambtenaar zichtbaar zijn rol speelt 
als sleutelfiguur. Inter begeleidt de lokale besturen op maat om 
toegankelijkheid in te bedden in beleid en praktijk. 

De toekomst: Toegankelijkheid als 
automatisme inbouwen

Toegankelijkheid kan 
een evidentie zijn. Door 
er van ontwerp tot 
uitvoering aandacht 
aan te geven in 
bouwprocessen. En 
door toegankelijkheid 
in te bedden in 
alle subsidie- en 
erkenningsvoorwaarden.

– Wendy Metten,
algemeen directeur Inter
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Het volledige 
artikel lees 

je hier.

 Meer weten over het 
charter ‘Naar een 

toegankelijke gemeente’?

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/de-toekomst-toegankelijkheid-als-automatisme-inbouwen 
https://inter.vlaanderen/charter



