Woord
van de voorzitter
Ook in 2021 ontsnapten de
werkzaamheden van Inter niet aan het
Covid-juk. Dat vroeg extra inspanningen van onze
medewerkers. Opnieuw toonden zij zich zonder morren
flexibel en veerkrachtig. Helden. Dankzij hun inspanningen bleef
Inter financieel gezond! Ik beschouwde het als een ereschuld dat
we hun inspanningen via constructief sociaal overleg konden
honoreren met een bonus.
Daarnaast heeft Inter zich meer dan ooit gekweten van zijn
eigenlijke taak: de toegankelijkheid in Vlaanderen verbeteren.
De uitrol van ons ondernemingsplan speelde zich tot nog toe
vooral achter de schermen af. Het grote publiek zal in 2022 kennis
maken met nieuwe projecten, maar ook met Inter zelf! Inter wil
geen nobele onbekende zijn, evenmin een tafelspringer, wel een
vriend des huizes die altijd paraat staat om te helpen. In nood, uit
voorzorg en uit gewoonte.
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Ik heb inmiddels een grote les geleerd: toegankelijkheid nooit
als vanzelfsprekend beschouwen! Toegankelijkheid moet een
maatschappelijke reflex worden. Er is nog een lange weg te gaan.
Precies dat verklaart een van de grote processen dat zich aan het
voltrekken is in onze werking: de evolutie van Inter van advies- naar
beleidspartner.
Het is een logisch gevolg nu het agentschap de fase van fusie- en
oprichtingsperikelen achter zich heeft gelaten. Inter ‘pubert’, maar
rebelleert niet. Het stippelt zijn weg uit, weet waar die naartoe moet
leiden, maar blijft als uitvoerende partner loyaal aan de contouren
die de politiek oplegt.
Met een titel als ‘Voyage’ kon het ABBA-comebackalbum de
soundtrack van Inter zijn. Ik hoop dat wie de openingstrack
‘I Still Have Faith In You’ hoort, onwillekeurig aan Inter denkt. De
afsluiter ‘Ode to Freedom’ houden we in gedachten als streefdoel:
het wegwerken van drempels en de realisatie van een keten van
toegankelijkheid.
Als ABBA voor u zo’n drempel is, kiest u maar een ander muziekje.
Inter houdt zich hoe dan ook aanbevolen de eerste viool te mogen
spelen om uw wereld toegankelijker te maken.
Raf Van Bedts,
voorzitter bestuursorgaan Inter
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