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Werken aan 
toegankelijkheid

4

Duik in de mooie voorbeelden 
van onze dienstverlening 
in 2021.

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


In 2021 werden er massaal vaccinatiecentra opgericht. Inter is 
betrokken bij de organisatie van die vaccinatiecentra. We werkten 
nauw samen met de Vlaamse overheid om de volledige procedure 
voor organisatoren en bezoekers zo toegankelijk mogelijk te maken. 
Zo ontwikkelden we een draaiboek voor lokale besturen met richt-
lijnen over de inrichting en de communicatie ter plaatse en vooraf. 
Ook boden we eenvoudige en concrete tips aan voor onthaalmede-
werkers om op een vlotte manier om te gaan met mensen met een 
handicap. Zo kan iedereen zich zelfstandig, veilig en comfortabel 
laten vaccineren.

Toegankelijke 
vaccinatiecentra
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Het draaiboek 
kan je hier 
bekijken. 

Tips voor 
onthaal-

medewerkers

Assistentie ter plekke

Mensen met een handicap of 
mobiliteitsbeperking konden in sommige 
vaccinatiecentra vooraf hulp aanvragen 
en ter plekke rekenen op assistentie. Het 
vaccinatiecentrum van Gent in Flanders Expo 
en dat van Brussel op de Heizel werkten 
daarvoor samen met Inter.

Het was allesomvattend 
en uitdagend: op een 
bestaande locatie niet 
alleen een drempelloze 
toegang garanderen, maar 
ook een goede akoestiek, 
logische looproute en 
duidelijke signalisatie 
realiseren. 

– Jana De Reu, adviseur 
Wonen en Zorg Inter

• Oostkamp • Antwerpen

• Evergem • Hasselt

• Diest

https://inter.vlaanderen/toegankelijke-vaccinatiecentra
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/basistips-onthaal-en-communicatie-toegankelijke-vaccinatiecentra_aangepast%2029-01.pdf


Basisbereikbaarheid geldt voor iedereen. De Vlaamse regering 
spreekt zich resoluut uit over toegankelijkheid in haar 
mobiliteitsvisie. Het streven naar inclusieve mobiliteit werd in 
diverse beleidsdocumenten vastgelegd. 

Zo wil Vlaams minister Lydia Peeters met het Masterplan Toegan-
kelijkheid de halte-infrastructuur van bussen en trams tegen 2030 
toegankelijker maken. Daar is een doordachte samenwerking met 
de lokale besturen voor nodig. Want de wegbeheerder is verant-
woordelijk voor de haltes en dat is in twee op de drie gevallen een 
gemeente. Zij worden met een financiële en inhoudelijke onder-
steuning gestimuleerd om werk te maken van toegankelijke haltes. 
Voor de haltes aan de belangrijkste knooppunten, de zogenaamde 
Hoppinpunten, is dat een ‘must’. Die haltes moeten tegen 2030 
voor iedereen zelfstandig bruikbaar zijn. 

Als partner van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
neemt ook Inter zijn rol op. Van 2021 tot en met 2025 kunnen elk 
jaar 30 Vlaamse gemeenten instappen in een coachingtraject. De 
bedoeling is om te komen tot een actieplan voor de aanpak van 
hun halte-infrastructuur. Dit is meteen een hefboom om aandacht 
te hebben voor toegankelijkheid en Universal Design binnen de ge-
meente. Naast advies op maat delen wij ook kennis en inspiratie via 
het lerend netwerk www.toegankelijkehaltes.be. 

In het eerste jaar schreven 27 gemeenten zich in voor een coaching-
traject en 22 gemeenten stapten uiteindelijk al mee in. De andere 
gemeenten schoven het engagement door naar volgend jaar.   

Masterplan Toegankelijkheid
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Niemand is tegen toegankelijk-
heid, maar voor veel beleidsma-
kers en mensen in het werkveld 
is het een mistig gebied met on-
voorziene obstakels. Het is onze 
taak om klaarheid te brengen en 
deze mensen op weg te helpen.

– Marcel Wijnker, adviseur
Toegankelijkheid, Mobiliteit en
Omgeving Inter

We staan 100% achter toegan-
kelijke mobiliteit, maar hoe 
doe je dat dan? We weten niet 
direct hoe en het ontbreekt ons 
aan tijd om ons erin te verdie-
pen. Daarom zijn we heel blij 
met de begeleiding van Inter.

– Greet De Boeck, deskundige 
Mobiliteit, dienst Patrimonium 
gemeente Bornem

Mobibad

Op 25 februari en 2 maart werkte Inter mee aan twee 
Mobibaden, online workshops met als thema ‘Veilige 
ruimte voor iedereen’. Op dit initiatief van de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde (VSV), de Vlaamse Vereniging 
voor Steden en Gemeenten (VVSG), het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en met de steun 
van Inter namen meer dan 300 deelnemers een duik in 
toegankelijke mobiliteit. Algemeen directeur Wendy Metten 
stelde Inter en onze werking rond toegankelijkheid voor. 
Mobiliteitsexpert Marcel Wijnker toonde aan hoe belangrijk 
toegankelijkheid is voor het openbaar vervoer en hoe Inter 
daarbij ondersteuning biedt. We kondigden hier ook het 
Masterplan Toegankelijkheid en de coachingtrajecten aan.

Bekijk de toelichting 
van Marcel hier.

Bekijk de toelichting 
van Wendy hier.

http://www.toegankelijkehaltes.be/
https://www.youtube.com/watch?v=mwrI1xzGShc 
https://www.youtube.com/watch?v=4eZ0ci0oi7Q 
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Iedere klant zich overal welkom doen voelen. Dat is het doel achter 
Commerce Cares én ook de ambitie van Comeos die Inter graag 
mee ondersteunt. In september 2021 lanceerde Comeos zijn cam-
pagne. Sindsdien gaan we samen op pad om handelaars te sensibi-
liseren en te ondersteunen met tips en opleiding op maat. Zo maak 
je shoppen of uit eten gaan voor iedereen mogelijk én een leuke 
ervaring! 

Commerce Cares

Toegankelijk winkelen 
gaat verder dan aanpas-
singen aan fysieke noden. 
Ook klantvriendelijkheid, 
dienstverlening, aanbod 
en communicatie spelen 
een belangrijke rol.

– Wendy Metten, 
algemeen directeur Inter
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Met Commerce Cares 
willen we de toegankelijk-
heid van winkels garande-
ren voor iedereen, zowel 
fysiek als digitaal. Dat 
gaat van een drempelvrije 
ingang en aangepaste 
klantenbegeleiding tot een 
webshop die voor ieder-
een lees- en hoorbaar is.

– Dominique Michel, 
CEO Comeos

Oproep naar shopervaringen 
in De Inspecteur

In het radioprogramma De Inspecteur 
op Radio 2 lanceerden Comeos, Inter en 
CAWaB een oproep om shopervaringen 
te delen. 134 luisteraars gingen hierop in. 
Een bron van informatie die we meena-
men bij het uitwerken van concrete tips 
voor handelaars. En een fijne manier van 
participatie aan onze werking.

Mercuriusprijs

Eind oktober reikte Comeos de Mercurius- 
prijs uit aan vernieuwende handelaars. 
Modeketen ZEB viel in de prijzen met ‘ZEB 
For Everyone’, een concreet actieplan om 
zijn winkels toegankelijker en inclusiever 
te maken. Met een bevraging en opleidin-
gen Klantvriendelijk Onthaal droeg ook 
Inter een steentje bij aan dit inspirerende 
project.

Bekijk het filmpje hier.

https://www.facebook.com/inter.toegankelijkvlaanderen/videos/408156327671247
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Communiceren over toegankelijkheid is cruciaal. En dat geldt ook 
voor events. Samen met Publiq maakt Inter werk van toeganke-
lijkheidsinformatie op UiTinVlaanderen. 

Inter verrijkt de info van evenementen op UiTinVlaanderen met 
toegankelijkheidsinformatie. Via een widget verschijnt die info
ook in de eventkalenders van andere organisaties die de widget op 
hun website geplaatst hebben. Zoals lokale besturen, doelgroepor-
ganisaties of Inter. Mensen met een beperking weten zo waar ze 
aan toe zijn en kunnen hun uitstap beter plannen.  

Eind 2021 lanceerde Inter een labellicentie Events voor steden en 
gemeenten. Hierdoor kunnen ze zelf een eigen label ‘Toegankelijk 
Event’ uitreiken en toegankelijkheidsinformatie toevoegen. Zo berei-
ken we veel meer eventorganisatoren én kunnen we toegankelijke 
evenementen nog meer in de kijker zetten. Tegelijkertijd zien we 
door die licentie ook toe op de kwaliteit van die toegankelijkheids-
informatie.  

Toegankelijke events 
in Vlaanderen

De Warmste Week

Vooraf weten of een 
event toegankelijk is, is 
belangrijk. Inter biedt die 
info al aan op UiTinVlaan-
deren en we hopen dat 
veel lokale besturen ons 
voorbeeld volgen. 

– Thomas Desmet, 
stafmedewerker Events 
Inter

Met Inter hebben we een 
directe lijn met specia-
listen ter zake en erva-
ringsdeskundigen. Met 
hun input verrijken we 
de UiTdatabank zodat de 
doelgroep beter weet aan 
welke activiteiten ze com-
fortabel kan deelnemen.

- Jeroen Verraest, 
projectmedewerker 
partnerships Publiq

Bekijk het filmpje over de 
samenwerking tussen Publiq en 

Inter hier. 

De Warmste Week had in 2021 als thema ‘Kunnen zijn wie je bent’. 
Iets wat voor personen met een beperking niet altijd even 
evident is. 

Hoe kan een theaterliefhebber zijn passie beleven als het gebouw 
niet toegankelijk is? Daarom diende Inter een projectvoorstel in om 
jongeren te sensibiliseren rond handicap en toegankelijkheid. We 
willen dat ze al eens in aanraking komen met het thema en zich 
bewust worden van hoe ontoegankelijk de samenleving voor som-
migen kan zijn. Een boodschap die het DWW Fonds onderschreef, 
want Inter werd uitgekozen als een van de winnende projecten.

Samen met leerkrachten ontwikkelen we in 2022 een lessenpakket 
voor leerlingen aan het einde van de lagere en het begin van de 
middelbare school. Wie weet wordt een van hen later wel een grote 
ondernemer die eraan denkt om kassa’s met een brede doorgang te 
plaatsen in al zijn plaatselijke filialen. Of een webdesigner die zich 
het belang van aanpasbare lettergroottes herinnert.

Toegankelijkheid kan soms 
zo simpel zijn, als je er 
maar aan denkt. Mensen 
hiervan bewust maken 
en een toegankelijkheids-
reflex ontwikkelen, daar 
draait het om! 

– Koen Vorsters, 
projectmedewerker Inter

https://www.facebook.com/watch/?v=455478822753199&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
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Inter werkt aan een toegankelijke samenleving waaraan iedereen 
kan deelnemen. Ons motto is #IedereenOveral en dat nemen we 
heel letterlijk. Met het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ 
bieden wij lokale besturen een instrument en leidraad om struc-
tureel en duurzaam aan toegankelijkheid te werken. 

In een toegankelijke stad of gemeente heeft elke inwoner of be-
zoeker gelijkwaardig en onafhankelijk toegang tot de gebouwen, 
publieke ruimte, dienstverlening, evenementen en communicatie. 
Kortom, iedereen is er welkom! 

Inter gaat met de schepenen, medewerkers en ervaringsdeskundige 
inwoners in dialoog over het toegankelijkheidsbeleid van de ge-
meente. De methodiek van de chartertrajecten is heel interactief. 
We buigen ons samen over de uitdagingen. Helaas heeft de corona-
crisis deze aanpak in 2021 bemoeilijkt. Een aantal gemeenten stelde 
de start van het traject uit. Drie centrumsteden wachtten dit mo-
ment niet af. We gingen digitaal aan de slag met Oostende, Brugge 
en Antwerpen. 

De chartergemeenten maken hun engagement concreet via actie-
plannen. In een aantal gemeenten werd het actieplan een praktische 
leidraad voor hun toegankelijkheidsbeleid. De teller staat momenteel 
op 31 steden en gemeenten die het charter ondertekend hebben.
Benieuwd welke? Je vindt een overzicht vanaf pagina 52.

Naar een toegankelijke 
gemeente

Chartergemeenten pakken 
hun toegankelijkheidsbe-
leid grondig aan. Om hen 
nog beter te begeleiden, 
ontwikkelen we in 2022 
een digitale toolbox, met 
dank aan de Vlaamse 
overheid die onze aanpak 
steunt.

– Tine Missinne,  
regiocoördinator | 
coördinator Gemeentelijk 
toegankelijkheidsbeleid 
Inter

Peiling over ondersteuningsbehoeften 
bij steden en gemeenten 

Hoe kunnen we gemeenten het best vooruithelpen met hun toegankelijkheidsbeleid? 
In 2021 organiseerden we een bevraging bij lokale besturen. We stelden vast dat er 
nood is aan een breed instrumentarium van methodieken en tools om toegankelijk-
heid degelijk aan te pakken. Ook uitwisseling van informatie zou fijn zijn, in de vorm 
van actieve lerende sessies. Bijkomend leeft de verwachting naar duidelijke indicato-
ren om de toegankelijkheid van een gemeente in kaart te brengen. Hier ziet Inter een 
uitgelezen kans om beleid en praktijk met elkaar te verbinden en zo te zorgen voor 
kwaliteit en samenhang in Vlaanderen. Met ondersteuning van het Agentschap Binnen-
lands Bestuur maken we hier in 2022 werk van. 

We willen advies op maat en een dialoog met schepenen, ambtenaren en ervarings-
deskundige inwoners blijven toepassen. Want die constructieve en open verstandhou-
ding biedt de grootste garantie op toegankelijke realisaties.
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In 2021 vierde Toerisme Vlaanderen 20 jaar toegankelijk toerisme. Elke 
bezoeker moet kunnen genieten van de toeristische troeven van Vlaan-
deren. Inter stond mee aan de wieg van het toegankelijk toerisme. 

Het is een productieve samenwerking van Toerisme Vlaanderen, erva-
ringsdeskundigen en experts waarbij elke partner vanuit zijn exper-
tise bijdraagt aan het grotere geheel. Toerisme Vlaanderen weet hoe 
toerisme werkt en Inter heeft de kennis over toegankelijkheid.

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag lanceerde Toerisme 
Vlaanderen een boek. Ook de samenwerking met Inter kwam uit-
gebreid aan bod. Zo leverden we een bijdrage aan het artikel over 
Toevla, de Toegankelijk Vlaanderen databank. Je vindt er meer dan 
1700 doorlichtingen van toeristische sites. 

Vormingsmedewerker Kathleen Smolders vertelde over klantvrien-
delijk onthaal van toeristen met een beperking. Zij geeft al jaren 
vormingen aan medewerkers in de sector om vlot om te gaan met 
al hun bezoekers. Adviseur Ann Maes gaf meer uitleg bij onze rol 
in het toegankelijke bezoekerscentrum van Sint-Baafs. Coördinator 
Bart Parmentier ging dieper in op Zon, Zee … Zorgeloos (hier lees je 
meer over op pagina 65). Dankzij het project ‘100 jaar Groote Oorlog: 
toegankelijk voor iedereen’ waren ook reizigers met een beperking 
welkom om de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Coördinator Tine 
Missinne lichtte de rol van Inter toe. Toegankelijkheidsmedewerker 
Geert Dumoulin getuigde over zijn reiservaringen als rolstoelgebrui-
ker. Tot slot brak algemeen directeur Wendy Metten een lans voor 
samenwerkingen met andere beleidsdomeinen om een toegankelijke 
reiservaring te garanderen.

20 jaar Toegankelijk Toerisme Toekomst

In de nieuwe visie ‘Reizen naar Morgen’ zoekt Toerisme Vlaan-
deren het evenwicht op tussen bewoner, bezoeker en onder-
nemer, en heeft toegankelijkheid ook zijn plaats. Inclusie is er 
vanzelfsprekend. Naast een mooie terugblik toont Toerisme 
Vlaanderen veel ambitie om in de komende jaren te werken 
aan toegankelijk toerisme. Samen met Inter!

We zijn twintig jaar gele-
den samen begonnen, als 
pioniers eigenlijk, en we 
zijn samen gegroeid. En op 
dat gedeelde pad blijven 
we ons ontwikkelen en 
elkaar vinden.

– Wendy Metten, 
algemeen directeur Inter

Toegankelijk toerisme 
is toerisme en betekent 
comfort en kwaliteit voor 
iedereen. Samen met Inter 
willen we verder werken 
aan deze mentaliteitswijzi-
ging bij onze stakeholders.

– Peter De Wilde, 
CEO Toerisme Vlaanderen
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Gruuthusemuseum in de prijzen

In 2021 viel het Gruuthusemuseum in Brugge in de prijzen tijdens de Museum of 
the Year Awards. Het won de Portimão Prize for Europe’s Most Welcoming Muse-
um. Het museum viel extra in de smaak door de aandacht voor bezoekers met 
een sensoriële beperking. Samen met Toerisme Vlaanderen maakte Inter deel uit 
van het team dat aantoonde dat erfgoed en toegankelijkheid mooi samengaan. 
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In samenwerking met vrijwilligers van de doelgroepenorganisaties 
De Nieuwe Ceder, Kompas vzw, Oranje vzw, Pasar en Sneukelwiel 
en Toerisme Oost-Vlaanderen screende Inter in 2021 verschillende 
fiets- en wandelroutes in de provincie Oost-Vlaanderen op toe-
gankelijkheid. De provincie pakt uit met 7 toegankelijke fiets- (3) 
en wandelroutes (4). 

De vrijwilligers van de sociaal geëngageerde verenigingen nemen 
een rol op als peter of meter voor een van de routes. Na opleiding 
door Inter kunnen zij de toegankelijkheid van de routes bewaken. 
Belangrijke aandachtspunten bij de screening van de routes zijn de 
staat van het wegdek, de stijgingspercentages, versmallingen, duide-
lijke bewegwijzeringen, parkeergelegenheid, rustpunten, sanitair … 

Ook de restaurants, cafés en attractiepunten langs de routes wer-
den (opnieuw) gescreend. De bedoeling is om een complete toeristi-
sche beleving aan te bieden zonder drempels of belemmeringen. 

Voor wie minder graag fietst of wandelt, zijn er ook toegankelijke 
routes om vanuit de auto van te genieten. Er is bijvoorbeeld een 
route tot in Antwerpen. Zo heeft ook de provincie Antwerpen ge-
vraagd om enkele restaurants en cafés te screenen naast de route. 
Sterker nog, Antwerpen wil ook in bredere zin de toegankelijkheid 
daar verbeteren en volgt bij ons verdere vorming. 

Toegankelijke auto-, fiets- en 
wandelroutes in Oost-Vlaanderen

Als je graag wat hulp krijgt bij de keuze van de gepaste route, zijn 
er de Rap op Stap+-kantoren. Dat zijn laagdrempelige reisbemid-
delingskantoren die de mensen helpen om een gepaste keuze te 
maken, op maat van hun beperking (financieel, fysiek of mentaal). 
Zo ontdekken ze zonder zorgen en route Oost-Vlaanderen. 

Met dit project screen-
den we de hele keten 
van toegankelijkheid: van 
reiskantoren tot routes en 
eetgelegenheden. Het was 
heel fijn om te zien hoe en-
thousiast en geëngageerd 
alle deelnemers zijn!

– Michelle Vandepoele, 
adviseur Toegankelijkheid 
en Universal Design Inter

Toerisme Oost-Vlaanderen 
wil verschillende fiets- en 
wandelroutes toegankelij-
ker, duurzamer en kwa-
liteitsvoller maken voor 
mensen met een beperking, 
zodat ze volwaardig en 
zorgeloos hiervan kunnen 
genieten.

– David Talloen, 
beleidsmedewerker provin-
cie Oost-Vlaanderen
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Als provinciebestuur van 
Oost-Vlaanderen willen 
wij, binnen onze bevoegd-
heden, mee bouwen aan 
een inclusieve maatschap-
pij, waar dus IEDEREEN 
meetelt. Samenwerken 
met Inter is daar een 
logisch gevolg van.

– Leentje Grillaert, 
gedeputeerde provincie 
Oost-Vlaanderen
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Op 18 december 2021 werd het nieuwe Beurs-, Meeting- en Congres-
centrum (BMCC) in Brugge officieel ingehuldigd. Sinds januari 2022 is 
het nieuwbouwproject geopend. Inter was erbij vanaf de start. We 
zorgden voor intensieve begeleiding in alle fases van het ontwerp. 

Charterstad Brugge tracht samen met Inter de toegankelijkheid naar 
een hoger niveau te tillen. En niet alleen door de wetgeving te volgen, 
maar meer dan dat. Ze wil toegankelijkheid op een structurele en kwa-
liteitsvolle manier integreren in haar bouwprojecten. 

Er ging een wedstrijdfase aan vooraf, waarbij toegankelijkheid behoor-
de tot de gunningscriteria. Inter screende de kanshebbers. Het winnen-
de ontwerp stapte met ons in een begeleidingstraject. Van de algemene 
structuur tot ieder detail: steeds met aandacht voor toegankelijkheid. 

De stad coördineerde de overlegmomenten, met een erg betrokken 
projectleider. De ontwerpers hebben altijd constructief ons advies inge-
wonnen en vervolgens ook geïmplementeerd. Bruges Meeting & Convention Centre, Stad Brugge, Eduardo Souto de Moura

en META architectuurbureau, © Stad Brugge

Vanaf het prille begin 
droegen wij integrale 
toegankelijkheid hoog 
in het vaandel. Het is 
voor Brugge essentieel 
dat iedereen in optimale 
omstandigheden van het 
gebouw en zijn omgeving 
kan genieten.

– Ramona Nicolaescu, 
architect stad Brugge 
en Steve Demulder, 
hoofdcoördinator stad 
Brugge 

Toegankelijkheid zit ook in de details. Het zoeken 
naar de eenvoudigste manier om iets te gebrui-
ken of te laten verstaan. Het belang van kleuren, 
tastzin, vormgeving. En die detaillering laten rijmen 
met de sobere stijl van de architectuur.

– Yiling To, adviseur Toegankelijkheid 
en Universal Design Inter

Beurs-, Meeting- en Congrescentrum (BMCC) 
in Brugge, van wedstrijd tot uitvoering
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Sport Vlaanderen wil een nieuw sportcomplex creëren in het 
Limburgse Heusden-Zolder (Terlamen) voor pisterennen (250 m) 
van het hoogste niveau. De infrastructuur moet uitmunten in de 
sporttechnische kwaliteiten, zodat internationale teams naar 
België komen om te trainen. 

Een uitmuntende infrastructuur betekent voor Inter ook een toe-
gankelijke infrastructuur. We gaven advies dat werd toegevoegd aan 
de omgevingsvergunning. 

De Wielerdroom in Heusden-Zolder

Het gebouw heeft aandacht voor functionaliteit en gebruiksvrien-
delijkheid. De inkom is bijvoorbeeld duidelijk en herkenbaar. 
En samen met de ontwerpers denkt Inter na over logische bezoe-
kersstromen naar en in het gebouw.

Er komen aangepaste parkeerplaatsen voor personen met een 
beperking, een handige kiss-and-ride-zone en een ruime fietsenstal-
ling. In de tribunes rond de sportzones zijn er vrije plaatsen voor 
rolstoelgebruikers. De sportzones, de cafetaria, de onthaal- en per-
soneelrefters, het medisch centrum, het sanitair en de kleedruimtes 
hebben de ambitie toegankelijk te zijn voor iedereen. 

Een diversiteit aan activi-
teiten en functies komt in 
dit project samen. Naast 
het esthetische en het 
technische dachten alle 
partijen ook mee over 
inclusie, zodat zoveel 
mogelijk gebruikers zullen 
kunnen genieten van dit 
gebouw. 

– Patrick Vanherk, 
adviseur Toegankelijkheid 
en Universal Design Inter Het is van belang dat elke 

sporter en elke bezoeker 
zich welkom voelt in de 
wielerdroom. Het sport-
complex is voor IEDEREEN 
toegankelijk en inclusief.  
Alle personen met een 
handicap moeten zich op 
een comfortabele manier 
kunnen verplaatsen en 
kunnen participeren aan 
het sportgebeuren.

– Luc Baert,  
DBV architecten
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Klantvriendelijk onthaal  
bij provincie Vlaams-Brabant

Respectvol omgaan met klanten is altijd en overal belangrijk, dat 
vindt ook de provincie Vlaams-Brabant. Iedereen moet zich  
welkom voelen, en dat begint bij een warm en correct onthaal. 

Inter voorziet hiervoor een vorming aan onthaal- en baliemedewer-
kers, met extra aandacht voor een goed onthaal van mensen met 
een handicap. 

Eerst dompelden we de provinciemedewerkers onder in de wereld 
van mensen met een beperking in de vorm van een inleefsessie.
Zo ondervinden ze zelf hoe het is om met een bepaalde handi-
cap door het leven te gaan en op 
welke drempels je dan stoot. Na-
dien bespraken we de ontbrekende 
oplossingen op maat. Een positieve 
ingesteldheid, aandacht voor om-
gevingsfactoren en doelgroepenge-
richtheid vormen de basis. 

De deelnemers krijgen inzicht in 
nuttige tips en tips en tricks. 
We geven hen leermateriaal mee 
naar huis om later nog eens te 
bekijken.

Zoals Albert Einstein het 
ooit zei: als je het niet 
simpel kan uitleggen, be-
grijp je het zelf niet goed 
genoeg.

– Kathleen Smolders, 
vormingsmedewerker Inter

Onze baliemedewerkers 
zijn de eerste die in con-
tact komen met bezoekers 
van ons provinciehuis. Het 
is belangrijk dat iedereen 
correct geholpen wordt. 
De opleiding van Inter 
helpt om aandacht te 
hebben voor de specifieke 
noden van bezoekers met 
een beperking. 

– Tom Dehaene, ge-
deputeerde provincie 
Vlaams-Brabant

Tijdens de opleiding zelf 
een stukje ervaren wat 
een persoon met een be-
perking meemaakt, is een 
echte eyeopener.

– Joke Van Horenbeeck, 
opleidingsconsulent 
provincie Vlaams-Brabant
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Toegankelijke informatie 
en communicatie in Hove 
Net zo belangrijk als een toegankelijke omgeving is toeganke-
lijk communiceren binnen en over die omgeving. Ervoor zor-
gen dat iedereen weet welke inspanningen je doet, hoe ze hier 
beroep op kunnen doen en waar ze die kunnen vinden. Heer-
lijk heldere taal is daarbij cruciaal. De Antwerpse gemeente 
Hove schakelde de expertise van Inter in om hun communica-
tie naar een hoger niveau te tillen. 

Na een eerste kennisdeling vanuit Inter met de deelnemers van de 
gemeente Hove over toegankelijkheid in het algemeen, zoomden ze 
in op toegankelijke communicatie. 
Ze kregen inzicht in de wetgeving 
en richtlijnen. Hoe moet het? Hoe 
is het nu? En hoe kunnen we ver-
beteren? Dat zijn de drie centrale 
vragen tijdens zo’n doorlichting. 
Inter nam de gemeentelijke 
website en infobladen onder de 
loep. We bekeken woordkeuze, 
zinsconstructie, toon en opmaak. 

Met de nodige informatie, tips en 
tools bewaken de medewerkers nu 
zelf de toegankelijkheid van hun 
informatie en communicatie.

De doorlichting leerde 
ons dat toegankelijkheid 
meer is dan de aard en 
grootte van het lettertype: 
ook door klaar en duide-
lijk taalgebruik maak je 
een website en infoblad 
toegankelijker.

 – Davy Verbeeck, 
communicatieambtenaar 
Hove

Je wil toch dat zoveel 
mogelijk mensen je com-
municatie ontvangen en 
begrijpen? Dat kan door 
inclusieve informatie en 
toegankelijke taal.

– Sigrid Mertens,  
projectmedewerker Inter

Om kwaliteit te realiseren 
zijn een sterke visie en 
durf nodig. Onze samen-
werking met Sport  
Vlaanderen en de sport- 
sector bewijst dat er een 
positieve evolutie plaats-
vindt. Inter mag deel 
uitmaken van deze ‘shift’. 
We hopen dat op termijn 
iedereen die wil sporten 
of supporteren, dat ook 
zal kunnen. 

– Annelies Vogelaers, 
adviseur Toegankelijkheid 
en Universal Design Inter

Iedereen moet de kans krijgen om te sporten en te supporteren. 
Omdat er nog veel werk aan de winkel is, zet Inter niet alleen in 
op ondersteuning tijdens sportevents (zie pagina 68), maar ook op 
sensibilisering. Lokaal en internationaal.

In april 2021 gaf Inter aan de Universiteit van Rijeka (Kroatië) het 
webinar ‘Accessibility in sports, Quality label, Belgium, Flanders’. We 
lichtten toe hoe we in Vlaanderen sport inclusiever maken via het 
kwaliteitslabel Sport en gingen dieper in op toegankelijke sportevents.

In oktober deelde Inter de enquête van CAFE, het Centre for Access 
tot Football in Europe. We polsten hoe de toegankelijkheid van voet-
balwedstrijden én het plezier van voetbalsupporters met een beper-
king nog kan verbeteren.

Tijdens de maand van de sportparticipatie in november gaf Inter de 
vorming ‘Maak je sportinfrastructuur laagdrempelig’ aan het Netwerk 
Lokaal Sportbeleid. Doel was hen te inspireren om zelf de lat hoog te 
leggen op vlak van toegankelijke sportbeleving in hun stad of ge-
meente. 

Op 9 en 10 december 2021 volgden wij het congres van CAFE. We 
werkten ook mee aan de sessie ‘How are other sports working to-
wards #TotalAccess’. 

Toegankelijk sporten 
en supporteren

infoblad
december 2021
nummer 509

Hove helpt India en Wallonië

Beleef de Belpop-geschiedenis van de Zuidrand

Eindejaarsactie Hove Onderneemt!

© Wim Frans
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Nieuwe partners changing places

In 2020 lanceerde Inter het charter ‘Changing Places’. Changing 
places bieden een oplossing voor wie meer ruimte, betere uitrus-
ting en assistentie nodig heeft bij een toiletbezoek. 

Hoe meer changing places, hoe geruster mensen met een handicap 
een stapje in de wereld durven zetten. Ook voor ouders met kleine 
kinderen biedt dit meer gebruikscomfort. Arjo, BEKA Hospitec bvba, 
CT Steward en Toletto ondertekenden toen het charter. 

In 2021 kwamen er nog drie partners bij:
· Novulo 
 Met Changing Places wil Novulo helpen om mensen met een 

beperking een zo vlot mogelijk (sociaal) leven te leiden. Door de 
verzorgingsunit bij een (openbaar) gebouw, winkelcentrum of 
horecazaak te plaatsen, bieden zij hen het nodige comfort. 

· Provincie West-Vlaanderen
 West-Vlaanderen ondertekende als eerste Vlaamse provincie het 

charter Changing Places en engageert zich om samen met Inter 
te werken aan toegankelijke toiletten voor iedereen.

· Pressalit A/S
 Het Deense Pressalit A/S ontwerpt en produceert sinds 1954 toilet-

zittingen van de hoogste kwaliteit. Sinds 1975 ontwikkelt Pressalit 
ook toegankelijke badkamers en in hoogte verstelbare keukens 
voor mensen met beperkte mobiliteit. 

Ons provinciaal bestuur 
ondertekende het charter 
en realiseert de eerste 
changing place in het 
Provinciaal Hof in Brugge 
(werelderfgoed!). Inter 
begeleidt ons zodat de 
inrichting aan alle eisen 
zal voldoen.

– Sabien Lahaye-Battheu, 
gedeputeerde provincie 
West-Vlaanderen
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Toegankelijke evenementen 
· 108 evenementendagen met ondersteuning.  

In 2020 waren er dat 67. In 2019, zonder corona, bijna 350.
· 577 vrijwilligers

Screenings
· 222 screenings van locaties voor databank  

Toegankelijk Vlaanderen 
· 274 screenings van aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen 

voor personen met een handicap in West-Vlaanderen,  
zie www.navigeerenparkeer.be

Vormingen en presentaties
Meer dan 30 vormingen en presentaties gegeven:
· Klantvriendelijk onthaal en inleefsessies: 5
· Toegankelijkheidsbeleid voor lokale en provinciale besturen: 6
· Toegankelijke events: 2
· Sport en toegankelijkheid: 1
· Vorming vrijwilligers evenementen: 2
· Vormingsaanbod ontwerpopleidingen: 12
· Vorming assistentie aan zee: 2
· …
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Werken aan toegankelijkheid  
in cijfers 

Infovragen 
1328 infovragen, met thema:
· Gebouw en omgeving: 57 %
· Wonen en welzijn: 16 %
· Beleid: 2 %
· Mobiliteit: 12,5 %
· Vrije tijd en evenementen: 4,5 %
· Over Inter: 8 %

Wie stelde de vraag?
· Bouwsector: 44,5 %
· Bouwheren: 11,5 %
· Ambtenaren en overheden: 14,5 %
· Gebruikers, ouderen (of familie): 13,5 %
· Gebruikersorganisaties, zorgverleners, instellingen: 4 %
· Studenten en onderwijs: 2 %
· Anderen: 10 %

Adviezen
2811 adviezen:
· Aftoetsing bouwplannen aan regelgeving voor  

omgevingsvergunning: 2156 (77 %)
· Trajecten uitgebreid toegankelijkheidsadvies:  

655 (23 %)
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Inter, partner van 
lokale besturen 
Overzicht van de 5 provincies en samenwerkingsverband Inter:

Charter

Convenant

Zon, Zee ... Zorgeloos
(in West-Vlaanderen)

Coachingtraject  
toegankelijke haltes

Convenant met provincie 
(in Vlaams-Brabant)

West-Vlaanderen

Charter Convenant Zon, Zee ... Zorgeloos
(in West-Vlaanderen)

Coachingtraject  
toegankelijke haltes

Convenant met provincie 
(in Vlaams-Brabant) 
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(in Vlaams-Brabant) 

Charter Convenant Zon, Zee ... Zorgeloos
(in West-Vlaanderen)

Coachingtraject  
toegankelijke haltes

Convenant met provincie 
(in Vlaams-Brabant) 
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