Expertisecentrum
Toegankelijkheid & Universal Design

Inter
tussen mens en omgeving
Inter streeft naar een toegankelijke en inclusieve
samenleving waar iedereen, met of zonder
handicap, gelijkwaardig en onafhankelijk aan kan
deelnemen.
Mensen voelen zich beperkt als de omgeving niet
is aangepast aan hun mogelijkheden.
Inter biedt daarom ondersteuning om de
omgeving betreedbaar, bruikbaar, begrijpbaar en
dus comfortabel te maken voor iedereen.

Toegankelijkheid & Universal Design
Meer dan tien procent van de bevolking heeft
een handicap. Niet alleen zij, maar ook vele
anderen hebben nood aan een toegankelijke
omgeving. Denk maar aan ouders met een
kinderwagen, ouderen, mensen met een tijdelijke
beperking of leveranciers.

Toegankelijkheid
is een zaak van
en voor iedereen
Foto: Raf Ketelslagers

Als je de principes van Universal Design
toepast en zo voor iedereen ontwerpt, werk je
aan kwaliteit, flexibiliteit, gebruiksgemak en
duurzaamheid!
Het is belangrijk dat de verschillende aspecten
van onze omgeving op elkaar aansluiten en zo
een keten van toegankelijkheid vormen.

Wil jij een
duurzame,
kwaliteitsvolle
en comfortabele
omgeving voor
iedereen?

Helpdesk
• Je kan bij Inter terecht met vragen over
toegankelijkheid en Universal Design:

info@inter.vlaanderen
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Inter is jouw partner in
toegankelijkheid!

Vorming
• Inter biedt vorming op maat voor overheden,
architecten, organisatoren, bedrijven,
projectontwikkelaars, verenigingen,
gebruikers…
• Vormingsthema’s kunnen zijn: de principes
van Universal Design, technische aspecten van
toegankelijkheid, toegankelijke evenementen,
klantvriendelijk onthaal van mensen met
een handicap…

Advies en begeleiding - van ontwerp
tot realisatie
• Inhoudelijk en bouwkundig totaaladvies van
gebouwen, straten en pleinen, van concept tot
gebruik, beheer en onderhoud.
• Advies op maat, door een multidisciplinair team.
• Individueel advies woningaanpassing,
meegroeiwonen of meegroeiwonen plus.
• Aftoetsing van stedenbouwkundige aanvragen
aan de Vlaamse Stedenbouwkundige
Verordening Toegankelijkheid.
• Evenementen toegankelijk maken met advies,
begeleiding en assistentie.
• Ondersteuning van het lokale, provinciale,
Vlaamse en federale toegankelijkheidsbeleid.

Expertise, projecten en onderzoek
• Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen,
inspireert en adviseert het Vlaams
toegankelijkheidsbeleid door te ondersteunen
en te verbinden.
• Inter screent gebouwen en de omgeving op
toegankelijkheid. Deze info kan je raadplegen
op www.toevla.be.
• Inter zet projecten op, doet onderzoek,
ontwikkelt en deelt expertise over
toegankelijkheid en Universal Design.

Inter werkt samen met:
overheid • ontwerpers • bedrijven  
organisatoren • mensen met een beperking
vrijwilligers • iedereen
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www.inter.vlaanderen
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Gebouw &
omgeving

Beleid

Evenementen

Mobiliteit

Inter is actief in heel
Vlaanderen, Brussel en België.

We hebben 4 vestigingen verdeeld over Vlaanderen:

Brugge
Sint-Niklaas
Hasselt

Roeselare

Contact
info@inter.vlaanderen
T+32 11 26 50 30

Werk maken van
toegankelijkheid doen
we samen.
Inter verbindt gebruikers,
beleid en professionelen.

Belgiëplein 1, 3510 Hasselt (hoofdzetel)
T +32 11 26 50 30 - hasselt@inter.vlaanderen
Abdijbekestraat 9, 8200 Brugge  
T +32 50 40 73 73 - brugge@inter.vlaanderen
Parklaan 115b, 9100 Sint-Niklaas
T +32 3 766 49 68 - sint-niklaas@inter.vlaanderen
Sint-Jorisstraat 1, 8800 Roeselare
T +32 51 24 22 06 - events@inter.vlaanderen

www.inter.vlaanderen

Toegankelijkheid kan
je niet herleiden tot een
strikte toepassing van
normen en richtlijnen, het is
een zaak van details.
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Inter begeleidt overheden, bedrijven en organisaties
in hun toegankelijkheidsbeleid.
We werken aan beleidsaanbevelingen, ontwikkelen
en reiken labels uit, geven ondersteuning bij de
toekenning van subsidies en erkenningen…
Ook zetten we sensibiliseringscampagnes op en
plaatsen we goede praktijkvoorbeelden in de kijker.

Inter zet advies- en begeleidingstrajecten op
voor de brede omgeving en gebouwen zoals voor
publieke infrastructuur, toerisme en recreatie,
wonen, zorg, erfgoed, mobiliteit, straten en
pleinen, sport, cultuur…

Dienstverlening
aan organisatoren.
Samen met
vrijwilligers.
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Inter maakt evenementen toegankelijk (festivals,
culturele voorstellingen, sportwedstrijden,
beurzen, congressen…). Ook ondersteunen
heel wat Inter-vrijwilligers deze werking, door
onder andere assistentie aan te bieden op
evenementen.

Informatie en advies
over toegankelijk
openbaar vervoer en
aangepast vervoer.
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Inter informeert over het bestaande aanbod
van toegankelijk en aangepast vervoer. Via
onderzoeksprojecten voor overheden en
vervoersaanbieders werken we aan een
toegankelijk vervoersysteem. Zo hebben we oog
voor een omgeving waar iedereen levenslang kan
blijven wonen en mobiel kan zijn.

