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Situering



Inter, Toegankelijk 
Vlaanderen



Wie is Inter?

 Inter = een onafhankelijk expertisecentrum in 
toegankelijkheid en Universal Design en de 
beleidsuitvoerende partner van het Vlaamse 
toegankelijkheidsbeleid.

 Inter bestaat uit een multidisciplinair team van 45 
mensen: architecten, mobiliteitsdeskundigen, 
ingenieurs, ergotherapeuten, een productdesigner, 
eventmedewerkers, communicatie- en 
beleidsmedewerkers, administratieve functies … 



Inter bouwt aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen 
volwaardig en zelfstandig kan meedoen: jong, oud, met of zonder 
beperking en onder alle omstandigheden.

Inter ontwikkelt expertise, levert diensten aan en verbindt overheden, 
professionelen en burgers. Zo zorgen we voor samenhang en werken 
we samen aan een toegankelijke leefomgeving.

Missie van Inter
#IedereenOveral



Wat doet Inter?

Screenen – Adviseren – Begeleiden – Informeren – Sensibiliseren
Onderzoeken – Vormen – Netwerken – Evenementen



Overheden

Het werkveld

Ervaringsdeskundigen



Een keten is zo sterk als de zwakste schakel

Onze leefomgeving is een aaneenschakeling van onderdelen. 
De samenhang bepaalt de kwaliteit. 

Is één deel niet toegankelijk? Dan is de keten onderbroken. En sluit je mensen uit. 



Is de leefomgeving toegankelijk? Toets aan de 6 B’s.

Ook betaalbaarheid is belangrijk, maar niet het rechtstreekse werkterrein van Inter.

BetreedbaarBruikbaar Begrijpelijk BeschikbaarBereikbaar Bekend 



De gemiddelde mens bestaat niet. Iedereen moet je ontwerp kunnen gebruiken.

Bruikbaar voor iedereen – Flexibel gebruik – Eenvoudig en intuïtief – Verstaanbare info
Marge voor vergissing – Beperkte inspanning – Geschikte afmetingen

Universal Design = ontwerpen voor iedereen



Universal Design = een slimme beleidskeuze

Denk vooruit over toegankelijkheid en bespaar kosten in de toekomst.



Beleidsthema’s



Ondersteuning
aan lokale besturen



Ondersteuning aan lokale besturen

 Sterk, structureel lokaal toegankelijkheidsbeleid

 Toegankelijkheid verduurzamen in processen & instrumenten

 Hoe? Samen!

 Met Inter

 Jullie onderling 

 Krachten bundelen 

 Inspireren en leren uit praktijkvoorbeelden 

 Kennis en visie delen

 Handvaten en up-to-date informatie aanreiken



Ondersteuning aan lokale besturen

 Vaste werking: convenant & charter, opdrachten op aanvraag

 Nieuw aanbod, ontwikkeling in 2022 – 2024:

 Digitale toolbox

 Actieve lerende netwerken

 Toegankelijkheidsindicatoren 



Convenant & charter

 Convenant: samenwerkingsovereenkomst

 Charter: engagementsverklaring → ‘Naar een toegankelijke gemeente’









Charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’

 Kwaliteitstraject, begeleid door Inter

 Tot stand gekomen in samenwerking met pilootgemeenten

 Een instrument en leidraad om te werken aan een geïntegreerde aanpak

 Binnen het convenant

 Om een inclusief en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid te realiseren

 Veel puzzelstukjes, veel betrokken partijen

 Geordend in een referentiekader

Inclusief = voor iedereen

Geïntegreerd = door iedereen 



Referentiekader















Charter ‘naar een toegankelijke gemeente’

 Traject met 3 grote stappen:

 Zelfevaluatie

 Ambitiebepaling

 Opmaak van een gemeentelijk actieplan

 Aanpak op maat van elke stad of gemeente
 Op het vlak van aanpak en invulling meetings

 Op het vlak van deelnemers:

 Zowel politieke verantwoordelijken

 Zowel medewerkers van de stad of gemeente

 En ook bij voorkeur ook ervaringsdeskundigen met een beperking



1. Zelfevaluatie

 Scores toekennen

 Actuele stand van zaken 

 Groen/geel/rood



1. Zelfevaluatie

1 2 3 4 5
Weinig beleid -
niveau 1

Individuele
initiatieven,
geïsoleerde acties.

Beperkt beleid -
niveau 2

Ad hoc, korte 
termijn, vooral 
individuele
initiatieven 
en engagement, 
accent op fysieke
toegankelijkheid,
reactief, 
problemen oplossen.

Basisbeleid -
niveau 3

Samenwerking
diensten, meerdere
doelgroepen, 
integrale
toegankelijkheid
(fysieke 
en communicatie),
planmatig.

Uitgebreid beleid -
niveau 4

Systematisch,
gecoördineerd, 
alle doelgroepen,
indicatoren, 
evaluatie en 
bijsturing, structurele
samenwerking 
van diensten, 
analyse, proactief.

Geïntegreerd beleid 
- niveau 4 + 5

Geïntegreerd 
en integraal, 
UD, voorbeeld voor 
andere gemeenten,
langetermijnbeleid,
strategische 
aanpak, teamwerk.



2. Ambitiebepaling

 Op basis van scores uit zelfevaluatie

 Waar willen we naartoe?

 Groeiscores, ambities

 Realistisch, gewogen keuzes en prioriteiten 



3. Actieplan

 Hoe gaan we de groeiscores behalen en ambities waarmaken?

 Komen tot concrete prioriteiten en acties

 Gemeentelijk actieplan Toegankelijkheid 

 Opmaak, evaluatie

 Uitrol acties



Prijs begeleiding van Inter voor het chartertraject

 Eenmalige opstartkost 100 euro, excl. BTW

 Uren voorbereiding en opvolging 

 Uren begeleiding van de sessies (minstens 3 à 4 halve dagen): in regie aan 
convenanttarief (max. 2 personen van Inter)

 Verplaatsingskosten

 Verslaggeving wordt normaal door een medewerker van de gemeente 
gedaan, indien men dit aan Inter vraagt dan zal dit in regie gebeuren aan 
convenanttarief.

 Uren begeleiding bij uitrol acties: in regie aan convenanttarief 



Getuigenissen 

 Filmpjes Antwerpen, Beringen, Diest, Ieper, Mechelen en Sint-Niklaas

 www.inter.vlaanderen/toegankelijke-steden-vlaanderen

 Antwerpen als mentor voor actie 18 

http://www.inter.vlaanderen/toegankelijke-steden-vlaanderen




Actie 18 
Plan Samenleven



Actie 18: Lokaal actieplan integrale 
toegankelijkheid ontwikkelen en uitrollen   

 Charterwerking Inter

 Zelfevaluatie – Ambitiebepaling – Actieplan 

 Minimale verwachting: 

✓ structureel aan toegankelijkheid werken en daartoe het charter ‘naar een 
toegankelijke gemeente’ ondertekenen,

✓ een coördinerend ambtenaar of team aan te duiden voor interne 
coördinatie van het proces (praktische organisatie, afspraken en 
verslaggeving) en beleidsmatige aansturing (bijhouden conclusies en 
interne terugkoppeling)



In actieplan toegankelijkheid maatregelen op 

minstens 3 van deze domeinen: 

▪ inclusieve mobiliteit

▪ inclusieve vrije tijdsbeleving

▪ toegankelijke evenementen 

▪ inclusieve lokale communicatie en 
dienstverlening

▪ sensibilisering van de interne diensten

▪ verankering toegankelijkheidsthema 
binnen interne processen en 
procedures

▪ verbeterde toegankelijkheid van het
openbaar gebouwenpatrimonium en 
publiek domein

▪ versterking van lokale partnerschappen

▪ sensibilisering van bv. lokale middenstand 
rond belang en meerwaarde van 
toegankelijkheid

▪ beeldvorming 

▪ toegankelijkheidsvorming

▪ versterking van beleidsparticipatie



Actie 18: Lokaal actieplan integrale 
toegankelijkheid ontwikkelen en uitrollen   

 Al een actieplan integrale toegankelijkheid?

 Update + uitrol van het actieplan

 Minstens 3 sessies: 

✓ Evaluatie realisatie groeiscores en uitvoering actieplan

✓ Bijsturing actieplan en opmaak actieplan(nen) voor specifiek domein

✓ Input voor de omgevingsanalyse van het (volgende) gemeentelijk 
meerjarenplan 



Nuttige linken

 Informatie over actie 18 van Plan Samenleven 

www.vlaanderen.be/samenleven/subsidies/plan-samenleven/acties/lokaal-actieplan-
integrale-toegankelijkheid-ontwikkelen-en-uitrollen

 Informatie over het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ 
www.inter.vlaanderen/charter

 Het handboek ‘Naar een toegankelijke gemeente’

www.inter.vlaanderen/naar-een-toegankelijke-gemeente

 Informatie over het convenant met Inter

www.inter.vlaanderen/beleid/diensten/convenant-lokaal-bestuur

(met kaart gemeenten)

http://www.vlaanderen.be/samenleven/subsidies/plan-samenleven/acties/lokaal-actieplan-integrale-toegankelijkheid-ontwikkelen-en-uitrollen
http://www.inter.vlaanderen/charter
http://www.inter.vlaanderen/naar-een-toegankelijke-gemeente
http://www.inter.vlaanderen/beleid/diensten/convenant-lokaal-bestuur
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Kaart_convenanten_Inter_publiek_charter.pdf


Vragen?



Contact
Bianca Beusen
Communicatie- en beleidsmedewerkster Inter
bianca.beusen@inter.vlaanderen

Thomas Desmet
Stafmedewerker Events | Sport | Gemeentelijk beleid
thomas.desmet@inter.vlaanderen

www.inter.vlaanderen


