5
Voor en
door iedereen
Iedereen moet kunnen
meedoen en inspraak
krijgen.
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Introductie van de
Toegankelijkheidswijzer in
Gentse musea

Tijdens het pilootproject leidde de intensieve en goede samenwerking tussen
gebruikers, beleid en musea tot mooie
resultaten.

Het mooie aan dit project
is het samenspel tussen
gebruikers, beleidsmakers
en aanbieders. Elke partner
nam zijn rol op en maakte
mee het verschil om toegankelijkheid bevattelijk in
te vullen.
– Greta Lijnen,
projectmedewerker Inter

Je vindt niet altijd gemakkelijk toegankelijkheidsinformatie op een
website. Het agentschap Binnenlands Bestuur en Inter wilden daar
verandering in brengen. Eind 2020 deden we samen met de Gentse
musea een eerste test binnen de ontwikkeling en vernieuwing van
de databank Toegankelijk Vlaanderen. Het doel? Informatie aanbieden over de toegankelijkheid in Vlaanderen.
We gingen van start met het opmeten en invoeren van de toegankelijkheid van de Gentse musea. Tijdens een testfase kon een groep
personen met en zonder beperking hun mening geven over het gebruik van de toegankelijkheidswijzer. Die reacties en opmerkingen
verwerkten we in de huidige versie.

©Michiel Devijver

Op 24 juni 2021 lanceerde Vlaams minister Bart Somers samen met
Inter en de stad Gent de toegankelijkheidswijzer. Die laat bezoekers toe om voor en tijdens hun bezoek vlot informatie op te
zoeken over de toegankelijkheid van het museum.

Een bepalende factor in het succes van
de toegankelijkheidswijzer is hoe
uitbaters begeleid en geïnformeerd
worden om in te spelen op dit
nieuwe, eigentijdse en gebruiksvriendelijke instrument. Zo kan iedereen op
een laagdrempelige manier over
toegankelijkheidsinfo beschikken.
De lancering in juni ging gepaard met
een oproep aan andere Vlaamse musea
om de Toegankelijkheidswijzer ook op
hun website te integreren. 34 musea over
heel Vlaanderen tekenden hierop in.

De toegankelijkheidswijzer is het resultaat van een mooie samenwerking tussen Vlaanderen, Inter en de stad Gent.
We willen dit voorbeeldproject dan ook uitrollen naar andere
musea in Vlaanderen. Samen gaan we voor een toegankelijk
Vlaanderen.
– Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken,
Inburgering en Gelijke Kansen
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Zon, Zee … Zorgeloos bestaat 15 jaar
Zon, Zee ... Zorgeloos blies in 2021 15 kaarsjes uit en dat vierden de
provincie West-Vlaanderen, Inter en de deelnemende kuststeden
met de uitbreiding van het aanbod.
Vanaf nu kan je ook in de paasvakantie een strandrolstoel huren
als je wil wandelen op het strand. De stad Oostende investeerde in
elektrische strandrolstoelen zodat mensen met een beperking volledig zelfstandig op het strand kunnen.
Elke zomer maken we het samen met enthousiaste jobstudenten
mogelijk dat meer dan 3.000 personen en hun gezinnen genieten
van een toegankelijk strand. Door de coronacrisis kozen meer mensen voor een vakantie dicht bij huis en iedereen heeft het recht om
daar zo comfortabel mogelijk van te genieten.

We blijven in onze musea de
draagkracht verhogen bij alle collega’s om toegankelijkheid in de
hele organisatie te integreren. De
toegankelijkheidswijzer verhoogt
dus ook het interne bewustzijn.
– Liesa Rutsaert, inclusie
Industriemuseum en Huis Van
Alijn, stad Gent
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De toegankelijkheidswijzer biedt een
handig overzicht van relevante info
én is ook belangrijk bij de optimalisatie van toegankelijkheid. Zo kozen
we bij de recente renovatie van
de lift in de Sint-Pietersabdij voor
spraaktechnologie.
– Sacha Engels, publiekswerking
Historische Huizen Gent

Dankzij de nieuwe elektrische strandrolstoelen
konden mensen in 2021
niet alleen zorgeloos, maar
ook zelfstandig genieten
van zon en zee. Dat is een
mooie bekroning van 15
jaar Zon, Zee … Zorgeloos.
– Bart Parmentier,
coördinator Events |
Doelgroepenbeleid |
Communicatie

Je vindt alle
gescreende
musea hier.
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Ticket naar de zee
Met steun van Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen onderzocht Inter de meest toegankelijke routes van de
Kusttram naar het strand of naar een locatie van Zon, Zee ...
Zorgeloos.
Het resultaat daarvan vind je in de routekaarten van ‘Ticket
naar de zee’. Je vindt er kleine knelpunten, aangepast sanitair,
infokantoren en beter toegankelijke restaurants en cafés langs
de route. De routes zijn digitaal of als kaartbrochures beschikbaar. Deze routekaarten kregen in 2021 een update.

De Panne is in 2021 ingestapt en het was meteen
een succes. Veel toeristen
genoten van een zorgeloos
dagje aan zee. En we gaan
binnenkort nog een stap
verder met de eerste changing place aan de kust.
– Belinda Flamey, team
Toerisme en Lokale
economie De Panne

Meer info over Zon,
Zee … Zorgeloos.

Volg je ons al op
Instagram?

Ontdek Ticket
naar de zee.

Een Zon, Zee … Zorgeloos-plek
•
•
•
•

Een toegankelijke omgeving
Een toegankelijk strand
Opgeleide assistenten
Volledig gratis

Zon, Zee… Zorgeloos vond je in 2021 in De Panne,
Nieuwpoort, Oostende, Bredene, Vosseslag, De Haan,
Wenduine en Zeebrugge.
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Drukke sportzomer
De zomer van 2021 stond helemaal in het teken van sport.
Meer zelfs, van toegankelijke sportevents. Tijdens onder
andere de kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels en
de Memorial Van Damme konden de supporters met een
beperking rekenen op ondersteuning van Inter.

Supporters met een beperking willen ook genieten
van sportwedstrijden en
die live bijwonen. Dat het
WK Wielrennen met ons
in zee ging en resoluut
koos voor een toegankelijk
event was een hoogtepunt
in 2021!
– Thomas Desmet,
stafmedewerker Events

Een van de kleppers was ongetwijfeld het WK Wielrennen in Knokke-Heist en Brugge, Antwerpen en Leuven. Met toegankelijke start- en aankomstlocaties,
tolken Vlaamse Gebarentaal, aangepast sanitair en
assistentie van Inter-vrijwilligers voelde elke fietsliefhebber zich welkom.

Toegankelijke evenementen
Door de coronacrisis waren er in 2021 amper events.
Toch ondersteunden we nog 108 eventdagen en 66
eventorganisatoren. We zijn vaak gestart met de voorbereiding
van een event dat uiteindelijk geannuleerd werd.
Enkele andere cijfers:
• 577 geregistreerde vrijwilligers
• 92 vrijwilligers meer dan in 2020
• 28 vrijwilligersnieuwsbrieven
• 8 online teambuildingevents voor vrijwilligers
• 2 online Inter-o-ducties voor de nieuwe vrijwilligers
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Circuit Sortie
Samen met De Genereuzen van Hart voor Handicap en gesteund
door Vlaams minister Wouter Beke, lanceerde Inter in 2020 Circuit
Sortie. Via dit online platform brengen we mensen met en zonder
beperking samen voor een leuke uitstap. Ofwel plaats je zelf een
zoekertje, ofwel reageer je op eentje. Onze moderator brengt je
dan in contact. Ondanks de coronacrisis zagen we gelukkig ook
in 2021 weer veel mensen genieten van een uitje en mooie vriendschappen ontstaan.

Weer veel nieuwe vriendschappen tussen mensen
met en zonder beperking.
Daar streven we naar, een
meer inclusieve samenleving. Blij dat ik mijn
steentje kon bijdragen.
Hop naar nog meer leuke
sorties!
– Jelle De Smedt,
stafmedewerker Events
Inter

70

241 zoekertjes op de site met een favoriet plekje om

Circuit Sortie is supertof omdat de muur die
een beperking soms kan
opbouwen plots niet meer
van belang is. Het zorgt
voor een spontane lach op
onze gezichten. Wat wil
een mens nog meer?

16 themanieuwsbrieven
592 nieuwsbrieflezers
450 posts voor openstaande zoekertjes op sociale media
4.286 surfers die de website al eens bezochten

– Aileen, deelneemster
Circuit Sortie. Zij ging met
Carine op uitstap naar de
Zoo van Antwerpen.

Circuit Sortie in cijfers
samen te bezoeken
116 duo’s met elkaar in contact
37 mensen gingen al coronaproof op uitstap
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Samenwerking met Livios
Met meer dan 800.000 bezoekers per maand is Livios
dé site voor wie bouwt en
verbouwt. In een aantal
nieuwsbrieven brachten
we toegankelijkheid van
woningen laagdrempelig
onder de aandacht bij de
(ver)bouwer.

Livios is de site voor bouwers en verbouwers. Een ideale plek om
aandacht te vragen voor toegankelijkheid en bouwen met het oog
op de toekomst. In 2021 schreef Inter artikels voor de nieuwsbrief
van Livios. Lezers kregen ondertussen al meer informatie over
kangoeroe- of zorgwoningen, aandachtspunten bij de bouw of
verbouwing van een badkamer en levenslang wonen. Samen met
Livios overtuigden we nog meer (ver)bouwers van de win-win van
toegankelijkheid.

– Kathleen Polders,
adviseur Toegankelijkheid
en Universal Design |
projectmedewerker Inter

Livios wil (ver)bouwers helpen bij het maken
van slimme keuzes voor hun project. Door
samen te werken met Inter hebben we onze
lezers laten kennismaken met de voordelen
van levenslang wonen.
– Heleen Neels, redactiecoördinator Livios
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