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bestuursorgaan en onze 
beleidspartners.
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Samenwerking met minister Somers 
Samen met Vlaams minister Bart Somers zette Inter in 2021 weer 
een aantal stappen richting meer toegankelijkheid in Vlaanderen. 
Samenleven in diversiteit betekent dat toegankelijkheid overal als 
een kwaliteitsvoorwaarde wordt ingebed. Met Inter als partner. 
Dat lezen we als ambitie in het beleidsplan van minister Somers. We 
werpen in dit jaarverslag een blik op enkele concrete initiatieven 
die we samen op de rails zetten.   

Bezoek aan vaccinatiecentrum Diest
Op 24 januari trok minister Somers met Inter naar het vaccinatiecen-
trum in Diest. Daar benadrukte hij het belang van optimale toegan-
kelijkheid voor iedereen die zijn vaccin komt halen.
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Lancering toegankelijkheidswijzer
De Vlaamse overheid, Inter en de stad Gent werkten 
samen aan het pilootproject met 12 Gentse stadsmusea 
en historische huizen. We verzamelden toegankelijkheids-
informatie die je vanaf nu rechtstreeks op de website van het 
museum terugvindt. Meer info vind je op pagina 62. 

Vergadering bestuursorgaan
Op 7 juni nam minister Somers deel aan de vergadering van 
het bestuursorgaan van Inter. Het bestuur en de minister 
gingen in dialoog over onze gezamenlijke ambities. 

Samen naar toegankelijke steden en gemeenten
Om Vlaanderen toegankelijk te maken, spelen de steden en 
gemeenten een sleutelrol. Daarom voorzien we voor hen 
verdere ondersteuning. Drie concrete initiatieven:
• een digitale toolbox, als gebruiksvriendelijke toegangspoort 

tot informatie en expertise
• indicatoren om toegankelijkheid te meten en te integreren 

in diverse beleidsinstrumenten
• actieve lerende netwerken toegankelijkheid, voor 

thematische en regionale uitwisseling.

Samen met Inter maken we onze 
Vlaamse steden en gemeenten 
inclusief en toegankelijk voor iedereen. 
Dankzij de unieke samenwerking 
werken we fysieke en mentale 
drempels weg en gaan we volop 
voor een warmere en inclusievere 
samenleving. Een integraal 
toegankelijke leefomgeving is immers 
de sleutel tot een maatschappij 
waarin iedereen gelijke kansen heeft. 
We laten niemand achter.

– Bart Somers, Viceminister-president 
van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering 
en Gelijke Kansen
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Toegankelijkheid wint aan belang op 
elk Vlaams beleidsdomein
Bij de start van 2021 wensten alle Vlaamse ministers Inter een geluk-
kig nieuwjaar via een filmpje. Toegankelijkheid is de zaak van iedere 
minister en wint aan belang op elk terrein. We geven een glimp van 
wat binnen de diverse Vlaamse beleidsdomeinen ondernomen wordt.
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Minister Jambon: 
 Toegankelijke kantoorgebouwen

Minister Weyts: 
Toegankelijke sportgebouwen

Minister Crevits: 
Toegankelijke werkplekken

Minister Demir: 
Iedereen op vakantie

Minister Somers:
Integrale toegankelijkheid in opleidingen, 

digitale toegankelijkheid

Minister Beke: 
Circuit Sortie, platform waar 

mensen met en zonder beperking elkaar 
ontmoeten

Minister Diependaele:
Toegankelijk erfgoed

Minister Peeters: 
Toegankelijke mobiliteit door 

basisbereikbaarheid en Masterplan

Minister Dalle: 
Juiste representatie van mensen met een 

handicap in de media

Bekijk alle filmpjes 
op ons 
YouTube-kanaal.

https://www.youtube.com/channel/UCoGKSvMw0tDwC09DBSS2t5A/videos
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Verkenning federale raakvlakken
Inter verkent hoe mooie praktijk uit Vlaanderen een meer-
waarde kan betekenen op federaal niveau. We pleiten ervoor 
om een consortium op te richten met alle andere actoren uit 
het werkveld. Zo kunnen we alle kennis en ervaring bundelen 
en omzetten in concrete initiatieven. We trokken in 2021 naar 
enkele federale ministers met heel wat voorstellen om dit mee 
waar te maken. Want toegankelijkheid kent geen politieke of 
regionale grenzen.

Staatssecretaris Michel
Op 16 juni had Inter een digitaal onderhoud met het kabinet 
van staatssecretaris Michel. Inter lichtte het label ‘Toegankelijk 
Kantoorgebouw’ toe.

Minister Kitir
Minister Kitir bracht op 20 juli een werkbezoek aan Inter. Tijdens 
een boeiend gesprek leerde zij onze werking en ambities beter 
kennen. We bespraken ook hoe belangrijk het is om de zelfred-
zaamheid te bevorderen en om drempels weg te werken.

Inspiratiesessie van het Vlaams Energiebedrijf

Op 21 oktober organiseerde het Vlaams Energiebedrijf (VEB) een inspirerende 
lunch voor beleidsleiders. Wendy Metten nam deel voor Inter. Ook minister 
Demir was erbij. Tijdens de lunch stelde CEO Frederik Hindryckx de werking van 
het VEB voor en serveerde hij de resultaten van afgelopen jaar. Het VEB wil de 
klimaatdoelstellingen voor de publieke sector overtreffen, en dit door efficiënt 
energiebeheer. Een fijn initiatief om de ambities en realisaties van een andere 
organisatie binnen Vlaanderen beter te leren kennen.

Ik wil met de Regie der Gebou-
wen een voorbeeldrol vervullen 
in de verbetering van de toegan-
kelijkheid van de gebouwen. In 
samenwerking met Inter leiden 
we daarom onze medewerkers op 
om zich bewust te worden van de 
problemen die personen met een 
beperking ondervinden.

– Mathieu Michel, Staatssecretaris 
bevoegd voor de Regie der 
Gebouwen

De strijd tegen ongelijkheid is er 
één die ik altijd heb gevoerd en 
nooit zal opgeven. Iedereen moet 
de kans krijgen om te zijn wie ze 
willen zijn. Inter voegt de daad bij 
het woord en streeft naar die  
inclusieve, toegankelijke samen-
leving. Zonder beperkingen. Zij 
maken hét verschil.

– Meryame Kitir, Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Grootstedenbeleid78
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Minister Lalieux
Op 27 oktober ontving federaal minister 
Lalieux een delegatie van Inter. Zij heeft 
onder andere personen met een handicap 
onder haar vleugels en lanceerde het Federaal 
Actieplan Handicap 2021-2024. Inter ging in 
gesprek over de raakvlakken en aanbod en 
onze aanpak in Vlaanderen.

Minister De Sutter
Op 7 december ontmoette Inter het kabinet 
van federaal minister De Sutter. Na de 
voorstelling van onze werking, bespraken 
we de interessante aanknopingspunten met 
haar bevoegdheid over Bpost en Proximus 
als overheidsbedrijven. Ook het beleid over 
ambtenarenzaken en overheidsopdrachten 
kwam aan bod. 

De ontmoeting met Inter was enorm leerrijk. Ik deel 
hun brede definitie van toegankelijkheid en hun 
transversale benadering. Dat doen wij ook met het 
Federaal Actieplan Handicap. Alleen samen maken 
we de samenleving inclusiever.

– Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en 
Maatschappelijke Integratie, belast met Personen 
met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris 
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Een toegankelijke overheid, voor iedereen. 
Organisaties als Inter helpen dit te verzekeren 
voor personen met een handicap. Met de nodige 
expertise wordt een holistische oplossing 
aangeboden, fysiek en digitaal.

– Petra De Sutter, 
Vice-eersteminister en Minister van 
Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, 
Telecommunicatie en Post 

Inter in de prijzen
Appreciatie van UIA
Van UIA, de Internationale Unie van Architecten, ontving Inter een 
certificaat van appreciatie voor onze waardevolle bijdrage aan hun 
werking. Een stevige motivatie om verder te werken aan een toe-
gankelijke wereld! #IedereenOveral#INTERnationaal

Winnaar Zero Project Award 2022
Het Zero Project werkt aan een wereld zonder drempels en organi-
seerde een wereldwijde wedstrijd rond het thema toegankelijkheid. 
Wij vielen in de prijzen met onze initiatieven tijdens de coronacri-
sis, allemaal in het teken van inclusie en toegankelijkheid. Naast 
erkenning voor ons werk, geeft deze prijs ook de kans om onze 
werking op een internationaal forum te tonen! #INTERnationaal
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Het bestuursorgaan van Inter

Het bestuursorgaan zet de lijnen uit voor de strategische uitbouw 
van Inter. In dit werkjaar vergaderden bestuursorgaan en directie 
vier keer. We kwamen online of hybride samen. Om voeling te 
houden en te inspireren, nodigen ze ministers uit. In 2021 waren dat 
minister Somers en minister Crevits.

Raf Van Bedts, politiek 
adviseur Open Vld-fractie 
Vlaams Parlement

Brigitte Mouligneau, transi-
tiemanager Vlaanderen 
Circulair, in die hoedanig-
heid actief in circulair bou-
wen. Bestuurslid sinds 2015

Tom Dehaene, gedeputeerde 
provincie Vlaams Brabant,  
bestuurslid van de Vereniging 
van de Vlaamse Provincies. 
Bestuurslid sinds 2020

Matthias Francken,
algemeen directeur Herita

Jan Verfaillie, ere-Vlaams 
volksvertegenwoordiger, 
gewezen burgemeester Stad 
Veurne, schepen Stad Veurne.
Bestuurslid sinds 2020

Lies Jans, algemeen directeur 
wnd., Lokaal Bestuur Diepenbeek.
Bestuurslid sinds 2020

Peter Persyn, medisch en 
ethisch adviseur van de  
Senior Living Group (SLG)

Ine Tombeur, schepen van 
Mensen in Tienen en voorzit-
ter van de zorgraad ELZOH.
Bestuurslid sinds 2020

Dany Dewulf, stafmedewerker 
Inclusie en vermaatschappelij-
king van zorg, Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten.
Bestuurslid sinds 2020

Voorzitter Bestuurslid

Bestuurslid en vertegen-
woordiger van VVP

Ondervoorzitter Bestuurslid

Bestuurslid en vertegen-
woordiger van VVSG

Regeringscommissaris Bestuurslid

Bestuurslid
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Een gedreven team
Ook dit jaar zagen onze medewerkers elkaar amper op kantoor. 
Geen gezelligheid aan het koffiemachine of een toevallige 
begroeting in de wandelgangen. Op afstand werkten de collega’s 
standvastig en vol passie samen aan een breed gamma van 
dossiers en projecten. Die zorgen voor meer gebruikscomfort 
en toegankelijkheid voor iedereen, zowel in de praktijk als 
beleidsmatig. Het team breidde gevoelig uit. En de uitdagingen rond 
toegankelijkheid bleven binnenstromen. Crisis of niet, onze missie 
en vragen van klanten en stakeholders verdienen een kwaliteitsvolle 
dienstverlening. Met resultaat. Uit een bevraging blijkt een grote 
tevredenheid  over de samenwerking in coronatijd. Een pluim op de 
hoed van de Inter-medewerkers.

Dat een goede werksfeer de prestaties bevordert, is geweten bij In-
ter. We begonnen het jaar goed met een doos vol lekkers, aan huis 
geleverd door algemeen directeur Wendy Metten en voorzitter Raf 
Van Bedts. Zij trokken vlak na de kerstvakantie door heel Vlaande-
ren om elke collega te verrassen. We hebben elkaar ook digitaal 
ontmoet, onder andere in een wekelijkse virtuele koffieklets en een 
maandelijkse quiz. Leuke gestes als appreciatie. Ook een manier 
om verbonden te blijven in een periode waarin we allemaal meer 
geïsoleerd leefden en werkten. 

Inter heeft een gedreven 
team. En we groeien snel. 
Als werkgever willen we 
een plek creëren waar onze 
medewerkers graag zijn en 
zich ondersteund voelen. 
Alleen dan kunnen ze flore-
ren en toegankelijkheid nog 
meer op de kaart zetten.

– Fenneken Spaan, 
regiocoördinator | 
coördinator Administratie, 
Financiën en HR Inter 
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Toch is er nog werk aan de winkel. 
Met Inter staan we daarom ten 
dienste van de overheid, de burgers 
en de vakmensen. We zijn meer 
dan ooit partner, verbinder en 
expert om samen te werken 
aan projecten die voor iedereen 
meer gebruikscomfort bieden. 
Een inclusieve werking en aanpak, over 
politieke en regionale grenzen heen. Want die 
overstijgen we met ons aanbod. 

Een degelijk toegankelijkheidsbeleid vraagt net samenhang, 
systematiek en samenwerking. Met concrete voorstellen speelden 
we in op de beleidsintentie van de Vlaamse Regering om van 
toegankelijkheid een kwaliteitskenmerk te maken. Zo ambitieus 
als mogelijk, maar zeker ook consistent en haalbaar. In 2022 
rollen we een en ander gestaag verder uit en doen we beroep op 
alle beleidsniveaus en -domeinen om van toegankelijkheid een 
speerpunt te maken.

#IedereenOveral is ons motto - iedere dag weer. En heel graag 
samen met jou! 

Wendy Metten,
Algemeen Directeur Inter

Een woordje van dank

Als ik dit schrijf, is het winterzonnetje volop van de partij. Ze doen 
deugd, die eerste zonnestralen. Met het ontluiken van de lente 
droom ik nog meer. Dankbaar en met trots blik ik terug op wat we 
samen in ongewone tijden tot stand brachten. 

Samen, want werk maken van toegankelijkheid doe je niet alleen. 
Inter kon weer rekenen op het vertrouwen van tal van partners en 
klanten om ‘drempels’ weg te werken. Met de strategische sturing 
van het bestuursorgaan en de gedrevenheid van alle medewerkers 
zetten we onze vooropgestelde doelen om in tastbare realisaties.  

Het was een uitdagend jaar, want ook in 2021 beïnvloedden de 
gevolgen van corona ons sterk. Geen events en weinig fysieke 
ontmoetingen. Hoe dan ook, er lagen mooie kansen en die lieten 
we niet liggen. De ondernemende ploeg van Inter ging in op de 
meest uiteenlopende vragen, zowel naar beleidsondersteuning als 
naar projecten en adviezen op maat. Ondanks de pandemie namen 
die niet af. Integendeel zelfs. Er is meer aandacht om bewust te 
investeren in een toegankelijke samenleving. Het ziet ernaar uit 
dat deze evolutie zich verderzet en wij blijven een houvast voor 
iedereen die daarvoor kiest. 




