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Naar een toegankelijke 
gemeente voor 
iedereen 

Maandag 10 oktober 2016

Vlaams Parlement

9u45 Verwelkoming en inleiding door Wendy Metten, 
waarnemend algemeen directeur van Inter

10u00 Een geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid, een puzzel met 
veel stukken. 
Betrokken actoren aan het woord

11u30 Uitwissel- en presentatietafels, sessie 1

12u00 Lunch & netwerkmoment

12u30 Infobeurs

13u45 Uitwissel- en presentatietafels, sessie 2

14u20 Uitwissel- en presentatietafels, sessie 3

15u15 Slottoespraak 

Programma
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Verwelkoming 
en inleiding

Wendy Metten 
Waarnemend algemeen directeur (Inter) 

Sleutelpositie van lokale besturen

“Lokale besturen staan zeer dicht bij de burger en zijn een versterkende 
factor om meer toegankelijkheid en Universal Design in de samenleving 
en het dagelijks leven van mensen te realiseren. 

Daarom richten we ons ook naar steden en gemeenten om hun te 
ondersteunen bij het voeren van een doelgericht, geïntegreerd en 
duurzaam toegankelijkheidsbeleid”
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“Neen, het loopt nog lang niet op wieltjes” 

• De test die toegankelijkheid 
onder de aandacht brengt

• Gebruikerschecklist

• 22 vragen die verder gaan dan 
rolstoeltoegankelijkheid

• Slechts één op de drie is echt 
vlot bereikbaar voor mensen 
met handicap

• Keten van toegankelijkheid

Het verhaal achter de cijfers

• Toegankelijkheid heeft vele gezichten en is een zaak van details

• Niet alles van waarde is meetbaar

• Naar een geïntegreerde benadering van toegankelijkheid en Universal 
Design
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Samen maken we er werk van

• Laat het niet koud worden
• Betrek en bevraag adviesraden, burgers met en zonder beperking naar hun 

noden en behoeften

• Beleidsmatige reflectie, planmatige aanpak en structurele inbedding

• Duiding, begeleiding en deskundig advies door Inter

• Vandaag en morgen
• Uitnodiging tot dialoog en partnerschap 

• Verderzetting van samenwerking en vernieuwd dienstverleningsaanbod

Over Inter
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Geschiedenis

• Najaar 2013: Vlaamse Regering keurt oprichting ‘Agentschap 
Toegankelijk Vlaanderen’ goed

• 1 mei 2015: Ato vzw, Enter vzw, Intro vzw, Toegankelijkheidsbureau 
vzw en Westkans vzw gaan verder onder de naam Inter



11-10-2016

6

Missie

Inter streeft naar 

• verbetering van de interactie tussen mens en omgeving

• een omgeving die voor iedereen bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar
en begrijpelijk is 

• een omgeving waar iedereen gelijkwaardig en volwaardig aan kan 
deelnemen 

• verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen 

Strategie

• Iedereen activeren die een rol kan hebben in het realiseren van 
toegankelijkheid en Universal Design

• Beleidsmakers, professionelen, event-organisatoren en gebruikers 
adviseren, versterken en ondersteunen om toegankelijkheid en 
Universal Design toe te passen

• Noden en diversiteit van de gebruikers als uitgangspunt om de 
participatie van mensen met een handicap aan het maatschappelijk 
leven te verhogen

• Zich ontplooien als een slagkrachtige publieke onderneming die zijn 
doelstellingen op een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle manier 
realiseert
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Dienstverlening & werking
• Onafhankelijk expertisecentrum over toegankelijkheid en Universal Design
• Inhoudelijk en bouwkundig toegankelijkheidsadvies en begeleiding op 

maat, van ontwerp tot realisatie
• Overheden en private sector adviseren, informeren, sensibiliseren en 

begeleiden
• Toegankelijkheid van evenementen bevorderen 
• Informeren, sensibiliseren en vormingen aanbieden
• Projectmatig werken en onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in 

Vlaanderen 
• Toegankelijkheidsscreenings om mate van toegankelijkheid te meten
• Deelname aan nationale en internationale netwerken over 

toegankelijkheid

Samenwerking met lokale besturen
• Regionale focusgroepen

• Congres ‘Naar een toegankelijke gemeente’

• Het belang van een convenant

• Oproep naar samenwerking gelanceerd
• (Kandidaat)pilootgemeenten: Kortrijk, Sint-Niklaas, Beringen, Asse en 

Maldegem

• Sterker lokaal toegankelijkheidsbeleid door traject af te leggen: begeleiding, 
advisering en evaluatie van proces en resultaten

• Ter inspiratie en versterking lokale besturen in Vlaanderen

• Charter – kiezen voor toegankelijkheid
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NIEUW: 
www.inter.vlaanderen
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De Week van het 
Universal Design

7 tot 14 oktober 2016

De Week van het Universal Design 

• Vlaams gelijkekansenbeleid
samen met Inter

• Samen werk maken van een 
integraal toegankelijk  
Vlaanderen

• Activerend werken rond 
toegankelijkheid & Universal 
Design

• www.universaldesign.vlaanderen
Facebook: Week van het 
Universal Design
#weekUD16 

http://www.universaldesign.vlaanderen/
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Campagne ‘Wat Vlamingen nooit zeggen…’

Campagne ‘Wat Vlamingen nooit zeggen…’
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Campagne ‘Wat Vlamingen nooit zeggen…’

Ontwerpwedstrijd 
DEADLINE24
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Een greep uit het aanbod

• Maandag 10 oktober - Congres ‘Naar een toegankelijke gemeente 
voor iedereen’ (Inter) – Vlaams Parlement – 9.15u tot 16.00u

• Woensdag 12 oktober – Uitreiking van het toegankelijkheidslabel –
VAC Leuven – om 11u

• Donderdag 13 oktober – Inspiratiedag toegankelijk bouwen voor 
personen met een handicap: Universal en special design (Inter en 
VIPA) - KBC-gebouw Brussel – 9.00u tot 13.00u

• Vrijdag 14 oktober – Geleid bezoek aan het zwembad Kapermolen te 
Hasselt en S&R Olympia te Brugge (Inter en Sport Vlaanderen –
9.45u tot 12.00u

Minister Homans aan het woord

“Ontwerpen voor iedereen is belangrijker dan ooit. 

We denken nog al te vaak dat een toegankelijk gebouw of vervoer 
alleen goed is voor personen met een beperking. Daarbij vergeten we 
bijvoorbeeld dat ook mensen met een gebroken been, oudere mensen, 
jonge ouders met een kinderwagen of reizigers met veel bagage baat 
hebben bij een toegankelijke omgeving. Met de Week van het Universal 
Design wil ik zo veel mogelijk mensen overtuigen van het belang van 
‘ontwerpen voor iedereen.”
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Contact
Wendy Metten
Waarnemend algemeen directeur

Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T. +32 11 26 50 30

NIEUW: www.inter.vlaanderen 
wendy.metten@inter.vlaanderen

www.facebook.com/weekvanhetuniversaldesign

#weekUD16

Een geïntegreerd 
toegankelijkheids
beleid, een puzzel 
met veel stukken
Betrokken actoren aan het woord
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De stad toegankelijker 
maken voor iedereen.
Het belang van visie en 
strategische keuzes van 
het beleid.
Tomas Bulcaen, kabinetsmedewerker van 
Schepen Philippe De Coene
Stad Kortrijk

Toegankelijkheid en 
Universal Design, een 
essentiële voorwaarde bij 
het voeren van een 
leeftijdsvriendelijk beleid

Kathleen Polders
Architect | projectmedewerker (Inter) 
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Toegankelijkheid en 
Universal Design, 
een essentiële voorwaarde 
bij het voeren van een 
leeftijdsvriendelijk beleid

Kathleen Polders
Architect | projectmedewerker (Inter) 

Toegankelijkheid en 
Universal design
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gelijkwaardigiedereen onafhankelijk

Gebouwen

Openbaar domein

Producten

Diensten

Informatie

Vervoer
…

Integrale toegankelijkheid?

Werken aan integrale toegankelijkheid?

3 stappen als sleutel

1. Vanaf de start

Project-

definitie

(voor)ontwerp 
tot 

bouwaanvraag

Opmaak 
aanbestedings-

dossier tot 
aanbesteding

Bouwfase tot 
oplevering

Onderhoud
Service  

Dienstverlening
Aankoop

Procedures
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Werken aan integrale toegankelijkheid?

3 stappen als sleutel

1. Vanaf de start
2. Keten van toegankelijkheid

Werken aan integrale toegankelijkheid?

3 stappen als sleutel

1. Vanaf de start
2. Keten van toegankelijkheid
3. Pas de principes van Universal Design toe
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Universal design

- Pro-actief

- Geïntegreerde oplossing – de onzichtbare kracht

- “Ontwerpen voor iedereen”

- Geen meerkost

“Hoe kan het ontwerp zowel esthetisch als functioneel zijn voor een 

zo groot mogelijke groep gebruikers?”

NAC, Houthalen

“Een doorgedreven
advies, tot en met de 
akoestiek, maakt dit
gebouw
gebruiksvriendelijk en
aangenaam voor
personeel en
bezoekers.”

Ontwerpen voor iedereen
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Ontwerpen voor iedereen

Tongeren

“Het 
Julianusproject
als katalysator 
voor de 
herinrichting van 
de Tongerse
binnenstad.”

Ontwerpen voor iedereen

Lanaken

“Een toegankelijk 
pad doorheen 
het centrum.”
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Ontwerpen voor iedereen

Ingelmunster

“Looplijnen 
waarop 
drempelloze 
routes en 
geleidelijnen
kunnen 
aantakken.”

Ontwerpen voor iedereen

Sint-Niklaas: Parklaan, Hofstraat, 
Grote Markt en stationsomgeving

“Een
Toegankelijke en
aangename
winkelstraat.”
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Ontwerpen voor iedereen

“De oude
waterburcht
werd ontsloten.”

Pietersheim Lanaken

Ontwerpen voor iedereen

“Een
toegankelijk
natuurgebied
gecombineerd
met speelse en 
zintuigelijke
uitdagingen.”

De zandloper, Maasmechelen
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Ontwerpen voor iedereen

“Wandelpad
over de 
mijnverzakking
als toeristische
trekpleister
toegankelijk
voor iedereen.”

Kruinenpad, Eisden

Ontwerpen voor iedereen

Speeltuin

“Speeltoestellen
voor iedereen.”
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Toegankelijkheid en 
Universal design –
leeftijdsvriendelijk 
beleid Aalst

Aalst – de leeftijdsvriendelijke toets

DOEL:
“Thuis ouder worden”

• de woon- en leefomgeving optimaliseren.
• toegang blijven hebben tot het publieke leven 
• risico op sociaal isolement tegengaan. 

Voorkomen van zorg door valpreventie 
• in de woonomgeving 
• tijdens het gebruik van publieke ruimte en diensten.

Garanderen van toegankelijkheid van openbare diensten voor ouderen.

Inzoomen op ouderen en hun eventuele beperkingen, 
garandeert integrale toegankelijkheid voor iedereen. 
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Aalst – de leeftijdsvriendelijke toets

« Ontwerpen voor iedereen » op WIJKNIVEAU

Leeftijds-
vriendelijk

Aalst

Publiek 
domein

Gebouwen

Dienst-
verlening

Vrijetijds-
aanbod en 

evenementen

Aalst – de leeftijdsvriendelijke toets

« Ontwerpen voor iedereen » op WIJKNIVEAU

Leeftijds-
vriendelijk

Aalst

Publiek 
domein

Gebouwen

Dienst-
verlening

Vrijetijds-
aanbod en 

evenementen
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Methodiek -> elke gemeente/stad

Aalst – de leeftijdsvriendelijke toets

Nieuwsgierig naar meer?

• Presentatietafel

• Website: 
leeftijdsvriendelijkaalst.inter.vlaanderen

• Publicatie
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De rol van een coördinerend 
ambtenaar als sleutelfiguur 
voor het 
toegankelijkheidsbeleid.

Linde Lengeler
Toegankelijkheidsambtenaar Asse

• Linde Lengeler

• Medewerker dienst Sociale Zaken-Integratie

• Gemeentebestuur Asse

• Ondersteuning toegankelijkheidsraad

• Opvolgen toegankelijkheid gemeente

• Sensibiliseren en informeren

Toegankelijkheidsambtenaar
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Uitdagingen:

• Alert zijn én blijven

• Nauwere samenwerking met technische diensten

• Beter zicht op jaarplanning diensten

Toegankelijkheidsambtenaar

• Gemeentelijke diensten

• Gemeentelijke adviesraden

• Inter

• Readspeaker

Samenwerking
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• Ondersteuning

• Advies geven

• Sensibilisering 

Toegankelijkheidsraad
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Toegankelijkheids-
advies door 
experten

Caroline Delveaux, architect
adviseur toegankelijkheid en Universal Design Inter

Publieke gebouwen in eigendom/beheer gemeente/stad

Openbaar domein en Mobiliteit

(Openbaar) vervoer

Adviestraject = begeleiding op maat van
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Waarom een 
advies 
toegankelijkheid?
Er is toch de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening toegankelijkheid?

• Vergunningsplichtige werken (stedenb. vergunning of melding)

• Publiek toegankelijke functie in Vlaanderen

De Vlaamse stedenbouwkundige 
verordening toegankelijkheid
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O Vergunningsaanvraagformulier (art. 16, 1°)

O Beschrijvende nota (art. 16, 2°)

O * Beschrijving inzake integrale toegankelijkheid (art. 16, 2°, c)
O Tekeningen van de geplande werken (art. 16, 3°):

O Liggingsplan (art. 16, 3°, a)

O Omgevingsplan (art. 16, 3°, b)

O Inplantingsplan (art. 16, 3°, c)

O Minstens één terreinprofiel (art. 16, 3°, d):

O * Tekeningen op grotere schaal van de geplande werken of handelingen 

O * Plattegronden

O * Funderingstekeningen

O * Gevelaanzichten

O * Minstens één doorsnede

O Minstens 6 kleurenfoto's (art. 16, 4°)

O * Vragenlijst (statistisch formulier) (art. 16, 5°)

O * Milieueffectenrapport of verzoek tot ontheffing + goedkeuring ervan (art. 16, 7°)

O * Compensatieformulier voor ontbossingen (art. 16, 8°)

O * Passende beoordeling (art. 16, 9°)

O * Advies inzake toegankelijkheid (art. 16, 10°)
O * Attest van de VMSW ivm kredieteenheden (art. 16, 11° en 12°)

O * Mobiliteitsstudie (art. 16, 13°)

O * Bijkomende foto’s als de aanvraag strekt tot het slopen van een constructie die opgenomen
is in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (art. 17)

Indienen bouwaanvraag
Aanstiplijst nr 4

Beschrijving inzake integrale toegankelijkheid (art. 16, 2°, c)

1. Vaak niet bijgevoegd

2. Indien standaard document gebruikt wordt: foutief ingevulde nota

• Verkeerd toepassingsgebied invullen

• Verkeerde berekening m² publieke oppervlakte

• Afwijkingen worden niet aangevraagd

3. Indien eigen beschrijving: « het project beantwoordt aan de gestelde

toegankelijkheidsvereisten » 

Beschrijving    =    formaliteit om dossier te vervolledigen?
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= CONTROLE v/d verordening op stedenbouwkundig niveau

= ADVIES- of BEGELEIDINGSTRAJECT

publiek toegankelijke gebouwen

1. Verplicht advies:

° gebruik / uitbating /opdracht   overheid +  afwijken van de verplichtingen van het besluit

° na de werken een publiek toegankelijke opp. ≥7500 m²

2. Stedenbouwkundige ambtenaren kunnen bijkomend advies vragen

Er is toch al een verplicht advies?

• Wetgeving voornamelijk rolstoelgebonden

• Niet alles kan opgenomen worden in normen

• Wetgeving enkel op bouwaanvraagniveau & op plan afleesbaar

Advies overstijgt wetgeving

Een gebouw kan conform zijn aan de normen

gesteld in de verordening en toch niet

gebruiksvriendelijk zijn

Afwerking is cruciaal om een goede toegankelijkheid te verwezenlijken

http://staghorndesignstudio.com/staghorn-press/
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klassen

klassen

Voorbeeld

klassen

klassen

klassen

klassen

klassen

klassen
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klassen

klassen

klassen

klassen

klassen

klassen

Lift?

klassen

klassen

klassen

klassen

klassen

klassen
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klassen

klassen

klassen klassen

klassenklassen

Normen reeds meenemen in 
conceptfase

Bouwheer, bestuur !

Toegankelijkheid = een keten doorheen het bouwproces

Project-

definitie

Voorontwerp

Bouwaanvraag

Aanbesteding

Uitvoering

Ingebruikname
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Bouwheer, bestuur !

Toegankelijkheid = een keten doorheen het bouwproces

Project-

definitie

Voorontwerp

Bouwaanvraag

Aanbesteding

Uitvoering

Ingebruikname

Begeleiding adviesbureau toegankelijkheid

Toegankelijkheidsmaterie vraagt expertise

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BXgkZHq9KztxmM&tbnid=xQAnIq9DcPY8lM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.art1.nl/artikel/7523-Lancering_scholenproject_EEN_Gelijke_behandeling_voor_iedereen&ei=QxYfU97oOeSK0AWazYDgCw&psig=AFQjCNF_6Yb3NJYCORdpQKFKe3HF4KRZvg&ust=1394632568288044
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BXgkZHq9KztxmM&tbnid=xQAnIq9DcPY8lM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.art1.nl/artikel/7523-Lancering_scholenproject_EEN_Gelijke_behandeling_voor_iedereen&ei=QxYfU97oOeSK0AWazYDgCw&psig=AFQjCNF_6Yb3NJYCORdpQKFKe3HF4KRZvg&ust=1394632568288044
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BXgkZHq9KztxmM&tbnid=xQAnIq9DcPY8lM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.art1.nl/artikel/7523-Lancering_scholenproject_EEN_Gelijke_behandeling_voor_iedereen&ei=QxYfU97oOeSK0AWazYDgCw&psig=AFQjCNF_6Yb3NJYCORdpQKFKe3HF4KRZvg&ust=1394632568288044
http://www.hetbestebouwteam.be/
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Vermijden van (vaak dure) aanpassingen na 

realisatie
2

3

Tijdstip van integratie in het bouwproces

M
o

o
ie

 o
p

lo
ss

in
g!

Vermijden van speciale/aparte voorzieningen

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BXgkZHq9KztxmM&tbnid=xQAnIq9DcPY8lM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.art1.nl/artikel/7523-Lancering_scholenproject_EEN_Gelijke_behandeling_voor_iedereen&ei=QxYfU97oOeSK0AWazYDgCw&psig=AFQjCNF_6Yb3NJYCORdpQKFKe3HF4KRZvg&ust=1394632568288044
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BXgkZHq9KztxmM&tbnid=xQAnIq9DcPY8lM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.art1.nl/artikel/7523-Lancering_scholenproject_EEN_Gelijke_behandeling_voor_iedereen&ei=QxYfU97oOeSK0AWazYDgCw&psig=AFQjCNF_6Yb3NJYCORdpQKFKe3HF4KRZvg&ust=1394632568288044
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BXgkZHq9KztxmM&tbnid=xQAnIq9DcPY8lM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.art1.nl/artikel/7523-Lancering_scholenproject_EEN_Gelijke_behandeling_voor_iedereen&ei=QxYfU97oOeSK0AWazYDgCw&psig=AFQjCNF_6Yb3NJYCORdpQKFKe3HF4KRZvg&ust=1394632568288044
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Voor ALLE gebruikers
Niet enkel voor personen met beperkingen

Rekening houdend met specifieke beperkingen 

gelijkwaardigiedereen onafhankelijk

Doel = gebruikscomfort verhogen voor iedereen

Voor ALLE gebruikers

https://sites.google.com/site/tomscurryapeportfolio/home/master-s-degree/advanced-ape-topics
https://sites.google.com/site/tomscurryapeportfolio/home/master-s-degree/advanced-ape-topics
https://sites.google.com/site/tomscurryapeportfolio/home/master-s-degree/advanced-ape-topics
https://sites.google.com/site/tomscurryapeportfolio/home/master-s-degree/advanced-ape-topics
https://sites.google.com/site/tomscurryapeportfolio/home/master-s-degree/advanced-ape-topics
https://sites.google.com/site/tomscurryapeportfolio/home/master-s-degree/advanced-ape-topics
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Het advies 
toegankelijkheid
Praktisch

Afhankelijk van de aard van de opdracht: 

Architect, Ingenieur

(al dan niet in samenwerking met ergo/kinesitherapeut), 

Mobiliteitsdeskundige, productdesigner

Wie geeft advies

http://www.ietee.nl/advies-en-consultancy
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De keten van toegankelijkheid: omgeving en gebouw

Openbaar
vervoer

Parkeren
wagen

Buitenroute
paden

Parkeren
fietsen

Basis van het advies

BEREIKBAARHEID

De keten van toegankelijkheid: omgeving en gebouw

Openbaar
vervoer

Parkeren
wagen

Buitenroute
paden

Parkeren
fietsen

Basis van het advies

BRUIKBAARHEID

Lokalen

Circulatie

Buitenruimte
Inkom

Sanitair
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Opdracht

Voorontwerp

Definitief ontwerp

Bouwaanvraag

Uitvoeringsdossier

Werf

Oplevering

• Volgen volledig traject = garantie 

goede uitvoering & kwaliteit

Adviestraject

• Parallel aan verloop bouwproces

• Aantal stappen kan variëren

Opdracht

Voorontwerp

Startvergadering

Definitief ontwerp

Bouwaanvraag

Uitvoeringsdossier

Werf

Oplevering

betrek Inter zo vroeg mogelijk

http://nl.dreamstime.com/stock-afbeelding-de-broodjes-en-de-plannen-van-de-architect-image26357571
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Opdracht

Voorontwerp

Startvergadering

Adviesrapport structuur

Definitief ontwerp

Bouwaanvraag

Uitvoeringsdossier

Werf

Oplevering

Bespreking

• Begeleiding doorheen volledig

ontwerp/bouwproces – bouwheer

en architect

• Dialoog met ontwerper en 

opdrachtgevereindbeslissing

door opdrachtgever

Opdracht

Voorontwerp

Startvergadering

Adviesrapport structuur

Definitief ontwerp (laatste) nazicht voor 
bouwaanvraag

Bouwaanvraag

Uitvoeringsdossier

Werf

Oplevering

Bespreking
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Opdracht

Voorontwerp

Startvergadering

Adviesrapport structuur

Definitief ontwerp (laatste) nazicht voor 
bouwaanvraag

Bouwaanvraag Nota toegankelijkheid

Uitvoeringsdossier

Werf

Oplevering

Bespreking

Opdracht

Voorontwerp

Startvergadering

Adviesrapport structuur

Definitief ontwerp (laatste) nazicht voor 
bouwaanvraag

Bouwaanvraag Nota toegankelijkheid

Uitvoeringsdossier

Werf

Oplevering

Bespreking

Uitvoeringsdossier Bespreking afwerkingen Verslag

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/verbouwen-of-renoveren/traject/stap-3-bouwvergunning-aanvragen/
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Opdracht

Voorontwerp

Startvergadering

Adviesrapport structuur

Definitief ontwerp (laatste) nazicht voor 
bouwaanvraag

Bouwaanvraag Nota toegankelijkheid

Uitvoeringsdossier

Werf

Oplevering

Bespreking

Uitvoeringsdossier Bespreking afwerkingen Verslag

Werf Werfvergadering & nazicht technische fiches

Opdracht

Voorontwerp

Startvergadering

Adviesrapport structuur

Definitief ontwerp (laatste) nazicht voor 
bouwaanvraag

Bouwaanvraag Nota toegankelijkheid

Uitvoeringsdossier

Werf

Oplevering

Bespreking

Uitvoeringsdossier Bespreking afwerkingen Verslag

Werf Werfvergadering & nazicht technische fiches

Oplevering Eindcontrole Verslag

http://www.ac-mi.be/sanitair/installateur-sanitair/
http://www.tekbogroep.be/diensten/oplevering.php
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Gemeenten / steden 
spelen een cruciale rol!

Toegankelijkheidsadvies 
dé sleutel tot een 
toegankelijke omgeving

Aan de slag met de databank 
Toegankelijk Vlaanderen, 
een proefproject over 
voorbehouden 
parkeerplaatsen in Beringen.

André Caubergs

Voorzitter adviesraad Beringen
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De adviesraad van 
Beringen

Aan de slag met de 
databank www.toevla.be
André Caubergs
Voorzitter adviesraad in Beringen 
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Samenstelling Adviesraad 

• Ervaringsdeskundige

• Ouders

• Vrijwilligers

• Verantwoordelijken

• Onderwijs

• Medewerkers stad

Geschiedenis

• 1984

• Start

• ‘Ambetante mensen’

• Willen niet kunnen

• Geluisterd

• Gegroeid 
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Evolutie

Van praatbarak naar adviesorgaan

Van actie zonder effect naar actie mèt effect

• Postbussen

• Natuurpunt

• Borden

Informeren en Sensibiliseren

•

• Infoavonden

• Inleefdagen voor het 4de leerjaar

• Borden

• Voorbehouden parkeerplaatsen
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Convenant met Inter

• Sinds 2008 

• Onder impuls van de adviesraad

• Toegankelijkheidscel in 2012

• ‘Kort op de bal spelen’ 

wordt het advies opgevolgd?

horen

zien

lezen

Screening voorbehouden parkeerplaatsen

• Dienst verkeer van de stad: overzicht

• Opleiding door Inter

• Invoer in databank Toegankelijk Vlaanderen 

• Aandachtspunten

• Uitstapzone, 
hellingspercentage,
ondergrond
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Wat is er ondertussen gebeurd

• Resultaten besproken in toegankelijkheidscel, met schepen en 
diensthoofd

• Persmededeling

• Bespreking door de bevoegde diensten

• Bespreking op het College van Burgemeester en Schepenen

• Dossier overgemaakt naar de werkplaatsen
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Resultaten

• Nieuwe parkeerplaatsen voorzien

• Betere aanduiding, nieuwe borden geplaatst

• Aanpassing aan de normen

• Nieuwe borden en palen besteld

• Binnenkort: stad contacteert beheerders op privéterrein – vraag naar 
aanpassingen

Koen Beeuwsaert

Uit ‘Wie nu nog zwijgt, moet 
alles vrezen’

‘Als
alle 

anderen
anders
anders

gaan beleven
zal

anders
van
de

één
op
de

andere
dag

gewoon
gewoon
worden.’
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Grasduinen door het 
dienstenaanbod van 
Inter

Fenneken Spaan 

Fenneken Spaan
Regionaal coördinator Inter 

Grasduinen door het 
dienstenaanbod van 
Inter.
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Voor wie?

• Overheden

• Ontwerpers, professionelen

• Diensten en organisaties

• Gebruikers

Ons aanbod
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Advisering en 
begeleiding op 
maat

Bouwaanvraag

Sinds 1 maart 2010 

Vlaamse stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid

De verordening is van toepassing op… 

• publiek toegankelijke gebouwen in 
Vlaanderen

• bij uitvoering van werken (nieuwbouw, 
herbouw, verbouwing of uitbreiding)

• waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning vereist is  
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Pre-advies bouwaanvraag

• Mondelinge bespreking met ontwerper/bouwheer voor indiening 
bouwaanvraag

• Overlopen en aftoetsing van de ontwerpplannen aan de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening inzake toegankelijkheid

• Voor wie? Bouwheren en ontwerpers

• Wie geeft advies? Adviseurs toegankelijkheid en Universal Design

• Kostprijs? In regie

Aftoetsing bouwaanvraag

Ondersteuning Stedenbouwkundig ambtenaar

• Aftoetsing van de bouwaanvraagplannen aan de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening inzake toegankelijkheid

• Voor wie? Overheden, bouwheren en ontwerpers

• Wie geeft advies? Adviseurs toegankelijkheid en Universal Design

• Kostprijs? Afhankelijk van toepassingsgebied 105 € - 175 € - 280 € excl. BTW, of in 
regie voor gemengde toepassingsgebieden – of via samenwerkingsovereenkomst
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Uitgebreid advies: publieke gebouwen en 
omgeving
• Volledige ondersteuning van voorontwerp tot en met realisatie

Uitgebreid advies: publieke gebouwen en 
omgeving
• Voor wie? 

Ontwerpers, bouwheren, overheden…

• Wie geeft advies? 

Adviseurs toegankelijkheid en Universal Design, afhankelijk van de aard 
van de opdracht: architect, ingenieur, ergotherapeut, kinesitherapeut, 
verkeersdeskundige, productdesigner

• Kostprijs? 

Offerte of via samenwerkingsovereenkomst
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Advies Evenementen
• Advies op maat bij de organisatie van een evenement om bezoekers 

met een beperking zo goed mogelijk te ontvangen en te laten 
meegenieten

• Ondersteuning bij de opbouw

• Beantwoorden van vragen van bezoekers met een beperking

• Voor wie? Organisatoren van evenementen (concerten, festivals, 
sport, cultuur, beurzen, toerisme …)

• Wie geeft advies? Adviseurs evenementen

• Kostprijs? Offerte of via samenwerkingsovereenkomst

Individueel advies Woningaanpassing

• Technisch advies met richtlijnen voor de aanpassing van een woning 
op maat van een gezinslid met een beperking of een 
hulpbehoevende oudere 

• Voor wie? Persoon met een beperking en oudere.

• Wie geeft advies? Gespecialiseerde ergotherapeut of kinesitherapeut

• Kostprijs? Offerte  
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Advies Meegroeiwonen
• Advies Meegroeiwonen: aanpasbaar en flexibel wonen

Advies zodat een woning mee kan evolueren met de behoeften van de 
bewoners.

• Voor wie? Jonge (ver)bouwers, ouderen die een nieuwe woning willen 
bouwen

• Wie geeft advies? Gespecialiseerde ergotherapeut of kinesitherapeut al 
dan niet in samenspraak met adviseur toegankelijkheid en UD

• Kostprijs? Offerte

Advies Meegroeiwonen plus

• Advies Meegroeiwonen plus
Advies gaat verder dan het advies meegroeiwonen, een goede 
planorganisatie en aanbevelingen voor kleinere aanpassingen en 
eenvoudige hulpmiddelen staan centraal.

• Voor wie? Ouderen 

• Wie geeft advies? Gespecialiseerde ergotherapeut of kinesitherapeut al 
dan niet in samenspraak met adviseur toegankelijkheid en UD

• Kostprijs? Offerte
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Doorlichting met actieplan: 
bestaande gebouwen
• Aan de hand van een plaatsbezoek wordt een uitgebreide analyse gemaakt 

van de aanwezige knelpunten. 
Deze worden vertaald in een actieplan met een vooropgestelde timing en 
fasering in functie van prioriteiten en beschikbare budgetten.

• Voor wie? Eigenaars gebouwen

• Wie geeft advies? Adviseurs toegankelijkheid en Universal Design

• Kostprijs? Offerte of via samenwerkingsovereenkomst

Haalbaarheidsstudie
• Een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd: vóór een gedetailleerde 

doorlichting of advies, vóór een inhuring of aankoop, vóór een verbouwing, 
uitbreiding of herbestemming

• Aan de hand van een plaatsbezoek wordt de bestaande toestand van een 
gebouw geanalyseerd en staat het implementeren van toegankelijkheid in 
het project voorop. 

• Voor wie? Ontwerpers, bouwheren, overheden …

• Wie geeft advies? Adviseurs toegankelijkheid en Universal Design

• Kostprijs? Offerte of via samenwerkingsovereenkomst
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Meten van 
toegankelijkheid

Meten van toegankelijkheid

Om zowel gebruikers, eigenaars als beleidsmakers informatie te 
verschaffen over de toegankelijkheid van gebouwen en hun omgeving 
meten we toegankelijkheid.
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Screeningen Toegankelijk Vlaanderen

Screenen van bestaande publieke 
gebouwen en omgeving op 
toegankelijkheid vb. hotels, 
cultuurcentra, sportcentra, 
restaurants, parkeervoorzieningen … 
in Vlaanderen. 

www.toegankelijkvlaanderen.be 

of

www.toevla.be

Screeningen Toegankelijk Vlaanderen

• Voor wie? Eigenaars van gebouwen, overheden, …

• Wie meet? Medewerkers Inter, adviesraden, vrijwilligers …

• Kostprijs? Offerte of via samenwerkingsovereenkomst

http://www.universaldesign.vlaanderen/
http://www.universaldesign.vlaanderen/
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Screeningen Toegankelijk Vlaanderen i.f.v. 
toekenning label Toerisme Vlaanderen

Label kantoorgebouwen

• Is een kwaliteitslabel ontwikkeld in opdracht van Het Facilitair Bedrijf van de 
Vlaamse overheid. 
Dit label is er om de geleverde inspanningen rond toegankelijkheid te kunnen 
valideren van bestaande gebouwen.  

• Eigenaars of huurders van bestaande gebouwen krijgen op deze manier een zicht 
op de graad van toegankelijkheid van het bestaande kantoorpatrimonium
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Vorming op maat

Vorming op maat

• Technische vorming

• Ervaringsgerichte vorming

• Voor wie? Professionelen, beleidsmedewerkers, ambtenaren, gebruikers … 

• Wie geeft vorming? Medewerkers van Inter en naar gelang de opleiding 
aangevuld met ervaringsdeskundigen

• Kostprijs? Offerte of via samenwerkingsovereenkomst
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Informatie en 
sensiblisering

Informatie en sensibilisering

• Beantwoorden van informatievragen

• Website www.inter.vlaanderen

• Nieuwsbrief

• Studiedagen en congressen

• Beurzen

• Publicaties

• UD Woonlabo

http://www.inter.vlaanderen/
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Onderzoek en 
projecten

Onderzoek en projecten

• Om te komen tot een integraal toegankelijke leefomgeving is 
onderzoeks- en ontwikkelingswerk nodig

• (Onderzoeks)projecten worden uitgevoerd voor verschillende 
opdrachtgevers uit de publieke en private sector

• Partner in projecten
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Beleidsonder-
steuning

Beleidsuitvoering

• Voor de uitvoering van het toegankelijkheidsbeleid van de Vlaamse 
beleidsdomeinen is Inter de beleidsuitvoerende actor van  
Agentschap Binnenlands Bestuur, cel Gelijke Kansen.

• Provinciale en lokale overheden ondersteunen bij de ontwikkeling van 
het toegankelijkheidsbeleid
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Hoe gebruik 
maken van onze 
diensten?

Hoe gebruik maken van onze diensten ?

• Ad hoc

• Structurele samenwerking (convenant, samenwerkingsovereenkomst)
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Contact
Fenneken Spaan
Regionaal coördinator

Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T. +32 11 26 50 30

NIEUW: www.inter.vlaanderen 
fenneken.spaan@inter.vlaanderen

www.facebook.com/weekvanhetuniversaldesign

#weekUD16

Uitwissel- & 
presentatietafels
sessie I
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Lunch & 
netwerkmoment

Uitwissel- & 
presentatietafels 
sessie II
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Uitwissel- & 
presentatietafels 
sessie III

Naar een toegankelijke 
gemeente voor 
iedereen 

Slottoespraak

Tine Missinne (Inter)
Voorzitter werkgroep gemeentelijk beleid
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Groeitraject
‘Naar een 
toegankelijke 
stad en gemeente’

Een integraal toegankelijkheidsbeleid

Veel puzzelstukken…
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Succesfactoren

• Legislatuuroverschrijdend & langetermijnvisie 

• Een doelgericht geïntegreerd beleid

• Bewaking van de ‘ketting van toegankelijkheid’

• Coherente en eenduidige referentiekaders 

• Kwaliteitsvolle omkadering en begeleiding 

• De inspanningen leveren resultaat op
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Succesfactoren

• Efficiënte ondersteuningsmodellen

• UD (Universal Design) als ontwerpprincipe gekend

• Objectieve/betrouwbare informatie over toegankelijkheid

• Motivatie bij alle betrokken actoren 

• Geïntegreerde visie op toegankelijkheid bij de hogere beleidsniveaus

• Het realiseren van een toegankelijke stad of gemeente is een 
positief verhaal

Groeitraject 
‘Naar een toegankelijke gemeente’

2016

• Voorjaar: 8 focusgroepen verspreid in Vlaanderen - 90 deelnemers
Lokale beleidsmakers

Ambtenaren van steden en gemeenten

Leden van adviesraden van personen met een handicap, seniorenadviesraden

• Oproep 5 pilootgemeenten

Kandidaten: Asse, Beringen, Kortrijk, Maldegem & Sint-Niklaas
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Groeitraject 
‘Naar een toegankelijke gemeente’

2016

• Opmaak van een ‘referentiekader voor een integraal 
toegankelijkheidsbeleid’

Gebaseerd op:
Expertise van Inter

Inbreng deelnemers aan de focusgroepen

Aftoetsing bij de 5 kandidaat-pilootgemeenten

Groeitraject 
‘Naar een toegankelijke gemeente’

2017

Charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’:

• Bekendmaking engagement

• Leidraad voor het beleid

• Kader voor beleidsplanning op korte en lange termijn

• Monitoring van het toegankelijkheidsbeleid
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Oproep tot engagement

• Verdere kennisdeling & inspireren

• Convenant met Inter

• Charter en groeitraject ‘naar een toegankelijke gemeente’ 

Dankjewel…
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Contact
Inter – Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T. +32 11 26 50 30

NIEUW: www.inter.vlaanderen 
info@inter.vlaanderen

www.facebook.com/weekvanhetuniversaldesign

#WeekUD16


