1
functioneren in een gemengd verdienmodel, was enig maatwerk
voor onze samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid
wenselijk. Die basis is gelegd en krijgt vorm in een Ondernemingsplan. Daarin zetten we Inter op de kaart bij het grote publiek,
vervellen we van advies- tot beleidspartner en hebben we oog
voor nieuwe uitdagingen zoals digitale toegankelijkheid.

Over Inter

Niet alleen onze voogdijminister van Gelijke Kansen, maar ook
zijn collega’s van de Vlaamse Regering én een aantal Vlaamse
parlementsleden werken aan een toegankelijker Vlaanderen.
Het feit dat Inter actief werd betrokken bij het uitbouwen van
toegankelijke vaccinatiecentra is daarvan een tastbaar bewijs.
Het is een eerste col die we genomen hebben op weg naar de top
van de (gouden) berg.
Het is mijn hoop dat alle beleidsniveaus, maar ook allen die onze
samenleving mee vormgeven, zichzelf een toegankelijkheidsreflex
aanmeten voor nieuwe beleidsmaatregelen en projecten.
Deze mindswitch is een eerste horde om het verschil op het terrein
te maken. Het hoeft geen pad bezaaid met rozen te worden,
wel liefst met zo min mogelijk drempels.
Raf Van Bedts,
voorzitter bestuursorgaan Inter
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Ontdek wie we zijn
en hoe we in de kijker kwamen.
5

Over Inter
Missie van Inter

Wat doet Inter?

Inter bouwt aan een inclusieve, toegankelijke samenleving waarin iedereen
gewoon kan meedoen. Jong, oud, met of zonder beperking en onder alle
omstandigheden.

Inter is hét expertisecentrum in Toegankelijkheid en
Universal Design.
· Advies en begeleiding bij beleid
· Advies en begeleiding op maat bij projecten,
bouwprojecten, evenementen of andere initiatieven
· Onderzoek
· Toegankelijkheidsscreenings
· Ontwikkeling van toegankelijkheidslabels en
labeltrajecten
· Vormingen en inleefsessies
· Informeren en sensibiliseren

Inter verbindt overheden, professionelen en ervaringsdeskundigen. Samen werken we aan een toegankelijke leefomgeving waaraan iedereen gelijkwaardig en
zelfstandig kan deelnemen, zichzelf kan ontplooien en elkaar kan ontmoeten.

Team

26%

Inter heeft een multidisciplinair team:
architecten, productdesigners,
mobiliteitsdeskundige, ingenieurs,
ergotherapeuten, eventmedewerkers,
administratieve functies...

74%

Locaties
Kantoor Sint-Niklaas
Kantoor Brugge

Kantoor Roeselare
<30j
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30-39

40-49

50-59

WEST

Hoofdzetel Hasselt

OOST

60j
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Lachen is gezond
De Standaard, 11 augustus 2020

147 geb
toeganke ouwen gecontrole
lijkheid, g
een enkel erd op
De Morgen
geslaagd
, 24 juni 20
20

In het nieuws
Inter duikt regelmatig op in de media, dat was in 2020 niet anders.
Je krijgt van ons een greep uit het nieuws van het afgelopen jaar.
De Gazet van Antwerpen en ATV maakten een verslag over het
charter dat de stad Antwerpen tekende om samen met ons te
werken aan toegankelijkheid. Om zelf te ervaren hoe een
onaangepaste stad je beperkt als je een handicap hebt, trokken
de burgemeester en schepenen samen op pad.
Ook Brugge tekende het charter. Het Nieuwsblad zette dat in de
kijker in het lokale nieuws.
We evalueerden 147 gebouwen op hun basistoegankelijkheid.
Dat er nog werk aan de winkel is, las je in De Morgen.
Universal Design biedt voordelen voor iedereen. Een boeiende
reportage in Knack Weekend onderstreepte dat nog eens.
Onze algemeen directeur Wendy Metten had het in het vakblad
Projecto over wat cultuurinfrastructuur nodig heeft om iedereen
te verwelkomen.
Zelf lezen of kijken
naar het belangrijkste nieuws van 2020?
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Toegankelijk op staycation? Ook daarvoor kan je rekenen op onze
expertise. Een voorbeeld vind je aan de kust. Flanders Today ging
op bezoek in hotel Middelpunt in Middelkerke.

ZON, ZEE … ZORG

Hoe iedereen dankzij Zon, Zee ...
Zorgeloos afgelopen zomer kon
genieten van een leuk dagje aan
zee, dat las je in de Krant van
West-Vlaanderen.
We brachten ook mensen
samen, met Circuit
Sortie. De Standaard en
het VRT-programma
Vive la vie legden deze
ontmoetingen vast in
hartverwarmende
reportages.

ELOOS:

coronaveilig
een toegankelijk poortse strand
uw
dagje op het Nie
s 2020
gustu

De Standaard, 11 au

Staycations for all:

Accommodation in
Flanders built for
disabilities
Flanders Today, 23 augustus 2020

‘Beperking of
niet, van Gitte
leren we altijd
iets bij’

De Standaard, 10 december 2020

WELKE IMP

ACT HEFT C
ORONA OP
GEBOUWO
SPECIALIST
N T W E R P?
EN DELEN H
UN VISIE:

moet cu
anders vorltuurinfrastructuur
mgegeven w
orden?
Projecto, 22
september 20
20
VIVE LA VIE:

op bezoek bij de olifanten
van Planckendael dankzij
Circuit Sortie
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZELF
Een, 8 juli 2020

N:
DESIGN VOOR IEDEREE

ve
‘Door op een inclusien
manier te ontwerpe ’
neem je stigma’s weg
Knack Weekend, 8 april

2020

IN ROLSTOEL EN MET BLINDENSTOK:

bestuur maakt werk van
toegankelijke stad voor iedereen
Gazet van Antwerpen, 7 februari 2020

Stad Brugge zet in op
toegankelijkheid met
ondertekening van charter
Nieuwsblad, 8 december 2020
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INFOGRAFIEK

Inter events vrijwilligers
25 nieuwsbrieven, 894 lezers

Inter algemeen
7 nieuwsbrieven, 864 lezers
Inter events algemeen
3 nieuwsbrieven, 4804 lezers

Facebook Inter algemeen:
419 vrienden, 87 berichten
Facebook Inter events:
2.217 vrienden, 63 berichten
LinkedIn:
24 berichten
Twitter:
73 tweets en retweets
Instagram:
42 posts

Aandacht
voor
toegankelijkheid

We plaatsten 27 nieuwsberichten op onze website
en verstuurden 3 persberichten.

Naast de algemene website www.inter.vlaanderen beheert Inter
ook 12 thematische websites en projectwebsites.

Onze websites, ontdek ze allemaal!
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Lees mee hoe we mensen warm
maakten voor toegankelijkheid.
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