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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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Een toegankelijke anderhalvemetersamenleving sluit niemand uit
Onze samenleving is het afgelopen jaar door de coronasituatie flink
door elkaar geschud. Overheden, grote bedrijven, KMO’s, handelaars,
dienstverleners en organisatoren moeten ervoor zorgen dat alles
veilig verloopt voor inwoners en bezoekers. Daarbij mag niemand
uit de boot vallen. Coronamaatregelen moeten met iedereen rekening
houden. Ook met wie een handicap heeft of ouder is.
Of maatregelen toegankelijk zijn, toets je af aan 6 B’s: betreedbaar,
bereikbaar, bruikbaar, beschikbaar, begrijpelijk en bekend. Kan
iedereen binnen? Ook wie geen trappen kan nemen? En er raken,
zonder drempels of omwegen? Kan je doen wat je van plan bent,
en is er wat je nodig hebt? Begrijpt iedereen alle informatie?
Kan je opzoeken wat je nodig hebt?
Ik ben fier om te werken
bij een organisatie die
helpt, ondersteunt en
werkt aan de gelijkwaardigheid van iedere mens.
Ook in een anderhalvemeter-samenleving mag
er niemand uit de boot
vallen.
- Filip Maris, Adviseur
Toegankelijkheid en
Universal Design - Inter
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En lukt dat onafhankelijk en in alle omstandigheden? Ook als je
ouder bent of een handicap hebt, zoals rolstoelgebruikers, doven
en slechthorenden, blinden en slechtzienden, mensen met een
autismespectrumstoornis, een chronische aandoening of een
verstandelijke handicap?
Onze experts stelden tips op samen met 18 gebruikersorganisaties.
Daarmee maak je onze anderhalvemeter-samenleving toegankelijk
voor iedereen.

Wie werkte mee?

· Ahosa – Anders HOren Samen Aanpakken
· Alehoppa – Voor een perfecte participatie van andersmobiele
kinderen
· Anna Timmerman – Vlaamse vereniging rond doofblindheid
· Blindenzorg Licht en Liefde
· Brailleliga
· Doof Vlaanderen
· GRIP – Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap
· KVG-groep
· LAW – Legal Action for people in a Wheelchair
· NOOZO (Niets over ons zonder ons) – Vlaamse adviesraad
handicap
· Onze Nieuwe Toekomst – beweging van en voor mensen met
een verstandelijke beperking
· Unia – Interfederaal Gelijkekansencentrum
· VeBeS – Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde
· VFG – Vereniging personen met een handicap
· Vlaams Patiëntenplatform
· Vlaamse Ouderenraad
· Vlaamse Vereniging Autisme
· Zicht op Cultuur – SBPV (Slechtzienden en Blinden Platform
Vlaanderen)

Door COVID-19 veranderde de wereld in 2020
in een versneld tempo.
Dat zorgt voor extra
toegankelijkheidsuitdagingen. We gingen op
zoek naar antwoorden in
een dialoog met ervaringsdeskundigen en
de organisaties die hen
vertegenwoordigen. Die
aftoetsing is in onze hele
werking erg belangrijk.
Daar bouwen we een
sterke community en
vaste contacten voor uit.
- Bart Parmentier,
Coördinator Events |
Doelgroepenbeleid |
Communicatie - Inter
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Een paar voorbeelden

Nog al te vaak worden
mensen met autisme of
psychische kwetsbaarheid vergeten in het
toegankelijksheidsverhaal. We zijn dan ook
heel blij dat we kunnen
samenwerken met Inter
om zo ons steentje bij
te dragen aan een meer
toegankelijke maatschappij.
- Stinne Schaerlaecken,
educatief medewerker
bij Vlaamse Vereniging
Autisme
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Communicatie: geef info over alle richtlijnen en maatregelen die
er zijn voor ouderen, mensen met een chronische aandoening, mensen met een handicap en mensen met andere bijzondere noden.
Maak je informatie niet alleen zichtbaar, maar ook hoorbaar.
Zo krijgen zowel blinden en slechtzienden als doven en slechthorenden je info.
Dienstverlening: zorg dat iedereen aan de hulpmiddelen en
beschermingsmaterialen kan, ook kinderen en rolstoelgebruikers.
Plaats handgels of wastafels op maximaal 80 cm hoog en laat
eronder een onderrijdbare opening van minstens 70 cm hoog,
90 cm breed en 60 cm diep.
Looproutes: maak routes, markeringen en bewegwijzering goed
zichtbaar én voelbaar. Met contrastkleuren bijvoorbeeld én met een
tape met reliëf. Baken zones niet af met kettingen en koorden.
Gebruik zo veel mogelijk vaste inrichtingselementen.
De brochure downloaden, als PDF of de toegankelijke
versie in Word?
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Wedstrijd voor de ontwerpers
van de toekomst
De studenten interieur, architectuur, productontwerp en service
design van vandaag zijn de ontwerpers van morgen. Met de
wedstrijd U Design for real people inspireerden we hen om te
ontwerpen vanuit Universal Design (UD).
Universal Design of
inclusief ontwerpen is
de uitdaging van elke
toekomstige ontwerper. Op hen zetten we
in, want zij ontwerpen
de wereld van morgen.
Dankzij onze wedstrijd
kregen ze voeling met
het thema. De resultaten
mogen er zijn. We kregen
mooie en toegankelijke
ontwerpen op vlak van
productdesign, interieur,
architectuur én service
design.

UD is gebruikersgericht ontwerpen met mooie oplossingen voor
een grote en uiteenlopende groep. Met een gebruiksgemak dat niet
afhangt van je lichamelijke mogelijkheden, leeftijd, geslacht,
cultuur, taal of leerstijl. Inclusief ontwerpen voor echte mensen dus,
met of zonder beperking.

- Kathleen
Polders, Adviseur
Toegankelijkheid en
Universal Design |
Projectmedewerker Inter

In juli dienden 45 studententeams hun projectposter in bij onze
internationale jury. Op 17 september reikte minister van Gelijke
Kansen Bart Somers de prijzen uit aan de winnaars. Meteen een
mooie gelegenheid om Universal Design met een webevent in de
kijker te zetten bij een groter publiek.
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In nauw overleg met docenten werkten we tegelijkertijd aan
de inbedding van UD in ontwerpopleidingen. Twee vliegen
in één klap voor meer toegankelijkheid.
Het afgelopen jaar leerden bijna 100 studenten in onze UD-ateliers
wat ontwerpen voor iedereen is en hoe je gebruikers bij je ontwerp
betrekt. In Antwerpen, Kortrijk en Genk ontdekten ze goede voorbeelden en spraken ze met experten en ervaringsdeskundigen.

Het is belangrijk dat de ontwerpers van
morgen leren hoe je een gebouw, omgeving
of product voor iedereen ontwerpt. Daarom
steunde ik deze internationale wedstrijd van Inter.
- Bart Somers, minister van Gelijke Kansen

Doel was om ‘t Grom toegankelijk te maken
voor iedereen, ongeacht fysieke beperkingen.
Het uitgangspunt was dat we geen extra
belevingen wilden ontwerpen voor mensen
met deze noden. Alles moet geïntegreerd en
interessant zijn voor elke bezoeker. Ik ben Inter
erg dankbaar om ons tijdens workshops de
kans te geven om met ervaringsdeskundigen
te spreken. Daar heb ik veel uit geleerd.
- Iske Tjolle, studente postgraduaat Space and
Service design aan Thomas More, winnend
ontwerp
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UD internationaal
in de kijker
Het was uitermate boeiend en inspirerend om
deel te mogen uitmaken
van het webevent.
De projecten van de
studenten getuigden van
veel inzicht en motivatie
om toegankelijkheid als
vanzelfsprekendheid in
te voegen in elke fase
van het designproces,
vaak met innovatieve
ideeën. En de praktijkvoorbeelden die we
filmden, geven een goed
beeld van hoe Universal
Design langzaamaan de
norm wordt. The future
is bright!
- Lieven Scheire,
wetenschapper
en comedian
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Lieven Scheire lichtte toe waarom
Universal Design goed is voor
iedereen. Onny Eikhaug, voorzitter
van EIDD Design for All Europe,
sprak over de voordelen van UD als
strategie voor innovatie en inclusie die
mensen centraal zet. De winnende studententeams
kwamen aan het woord over hun ontwerpen. We sloten af
met goede praktijkvoorbeelden:
het toegankelijke kantoorgebouw Herman Teirlinck, het openluchtmuseum met een toegankelijke infrastructuur en inclusieve
beleving Bokrijk, en de toegankelijke en inclusieve evenementen in
de Ghelamco Arena in Gent.
Ongeveer 750 kijkers volgden mee. Je kon kiezen uit een versie
met een tolk Vlaamse Gebarentaal, met audiobeschrijving of met
Nederlandstalige of Engelstalige ondertiteling.

Ook het
webevent
bekijken?

De winnende ontwerpen
en eervolle vermeldingen
ontdekken?
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Toegankelijke videovergaderingen
en webevents
Net als voor een fysieke bijeenkomst moet je bij videovergaderingen
of webinars rekening houden met toegankelijkheidsvoorwaarden
om zeker te zijn dat iedereen kan deelnemen.
Want ons leven speelt zich meer en meer online af en COVID-19
bracht dat in een stroomversnelling. Dat brengt uitdagingen mee.

In 2020 schakelden we
over naar een online
wereld. Boeiend en
verrijkend, maar ook vermoeiend voor personen
met een beperking. Dat
wij met onze
11 tips voor gebruikers
en organisatoren en
ons advies op maat een
webevent aangenamer
maken voor velen, geeft
een fijn gevoel.
- Marjolijn Clijsters,
Medewerker
Communicatie en
Marketing - Inter
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Hoe je webevents of videovergaderingen toegankelijk maakt,
lees je in onze 11 basistips. Die toetsten we af met ervaringsdeskundigen. Zo getuigde Sofie Van Regenmortel, die slechthorend
is, over haar ervaringen met webinars.
De tips vraag je via onze website aan. Ook voor deelnemers zijn
ze handig. Je geeft er kant-en-klaar mee aan wat je nodig hebt om
vlot mee te doen.
Als organisator kan je ook nog voor advies op maat bij ons
terecht. Als je rekening houdt met toegankelijkheid is dat niet
alleen goed voor mensen met een beperking. Veel oplossingen zijn
handig voor al je deelnemers. Win-win voor iedereen dus.
Sommige oplossingen kan je ruimer gebruiken. Zet je als overheid,
bedrijf of organisatie een video op je website of sociale media?
Denk dan ook een keer aan ondertiteling voor slechthorenden, een
tolk Vlaamse Gebarentaal voor dove mensen of audiobeschrijving

voor blinden en slechtzienden. Zo mist niemand iets van wat
je aan de wereld wilt vertellen.
Zelf gaven wij in 2020 het goede voorbeeld bij ons
webinar U Design for Real People en de lancering
van Circuit Sortie. Daarover lees je op een andere plaats meer. Bij ons Vlaams Overlegplatform
Toegankelijkheid werkten we met tolken Vlaamse
Gebarentaal en liveondertiteling. En ons laatste
filmpje op onze sociale media had bijvoorbeeld
ondertiteling en een tolk Vlaamse Gebarentaal in
beeld.
Meer info en het filmpje
van Sofie zien?

Dankzij Inter kon ik mee sensibiliseren rond
de toegankelijkheid voor mensen met gehoorverlies van de online wereld, bijvoorbeeld
bij webinars. Een echte win-win, want we
hebben met het filmpje ook de diversiteit van
slechthorendheid kunnen tonen door een jong
iemand voor de lens te brengen.
- Sofie Van Regenmortel, statisticus bij
Statbel, vrijwillig onderzoeker bij de VUB en
ervaringsdeskundige
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Aandacht voor toegankelijkheid
Onze leefomgeving bestaat uit verschillende onderdelen. Denk aan gebouwen,
buitenomgeving, producten, mobiliteit, dienstverlening, evenementen, informatie.
Toets de omgeving af aan de 6 B’s van toegankelijkheid om te weten of ze
toegankelijk is..

Onze leefomgeving is een aaneenschakeling van onderdelen. En de keten is zo
sterk als de zwakste schakel. De samenhang bepaalt de kwaliteit. Is één deel niet
toegankelijk? Dan is de keten onderbroken. En sluit je mensen uit. De verplaatsingsketen is hier een goed voorbeeld van.
De verplaatsingsketen: vier schakels volgen elkaar op en hangen samen:
1. Plan je bezoek

2. Verplaatsing

3. Bezoek

4. Weer terug

In iedere schakel zijn deze onderdelen van belang:
· Betrouwbare informatie
· Fysieke toegankelijkheid
· Kwaliteit van dienstverlening en communicatie

De 6 B’s van toegankelijkheid.
·
·
·
·
·

Betreedbaar: Kan iedereen binnen? Ook als je geen trappen kan nemen?
Bruikbaar: Kunnen mensen doen wat ze van plan zijn?
Bereikbaar: Kan iedereen er geraken? Zonder drempels of omwegen?
Beschikbaar: Is het er als mensen het nodig hebben?
Begrijpelijk: Begrijpt iedereen alle informatie? Ook zonder alles twee keer
te moeten lezen?
· Bekend: Kan je eenvoudig opzoeken wat je nodig hebt?
Betaalbaarheid is voor mensen ook belangrijk. Dat begint met slimme
beleidskeuzes en een duurzame strategie voor de lange termijn.
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Een toegankelijke omgeving is makkelijk in gebruik, comfortabel, duurzaam en
veilig. In een toegankelijke leefomgeving kan iedereen meedoen. Iedereen kan
er zich ontplooien en naar eigen vermogen kansen grijpen. Zelfstandig en
evenwaardig, net als de anderen.
· Elkaar ontmoeten: In een aangename publieke omgeving die
iedereen kan gebruiken. Die veilig is en ook zo aanvoelt. Waar je je
vrij verplaatst.
· Jezelf ontplooien: Leren is leven. Je vaardigheden ontplooien,
is belangrijk voor je eigenwaarde.
· Zelfstandig zijn: Zelf je weg vinden, zonder afhankelijk te zijn van
anderen. Iets voor anderen betekenen. Via werk of vrijwilligerswerk.
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Iedereen heeft belang bij toegankelijkheid. En met iedereen bedoelen we jij en ik.
Echte mensen. Van opgroeiende peuter tot ervaren oudere. Fris en monter, Maar ook
als je bijvoorbeeld van alles aan je hoofd hebt, armen te kort of als je met een
tijdelijke blessure zit. Iedereen dus, met of zonder handicap. Mensen gebruiken ook
hun omgeving in verschillende rollen: als bezoeker, werknemer, bewoner of klant.

1/5

1/7

is ouder
dan 65

· Op elke leeftijd: Ongeveer
één op vijf mensen is ouder
dan 65. En dit aantal stijgt.
In een toegankelijke leefomgeving blijf je als oudere
lang zelfstandig. Ook in je
eigen huis.

onder de 65
jaar heeft een
beperking

· In alle omstandigheden: Denk aan ouders
met een kinderwagen,
leveranciers met een
steekkarretje, je handen vol boodschappentassen of een
gebroken been.

Werken
aan
toegankelijkheid

· Met of zonder
handicap:
Ongeveer één op
zeven mensen onder
de 65 jaar heeft een
beperking. met of
zonder handicap.

Als iedereen zo veel mogelijk gewoon mee kan doen, is dat niet alleen goed voor elk
van ons afzonderlijk, maar een meerwaarde voor de hele samenleving. In een toegankelijke leefomgeving kunnen meer mensen zich beter scholen, werken en zich
verplaatsen. Meer mensen zorgen dan voor zichzelf en kunnen zelfstandig wonen.
Zo is er meer ademruimte voor ondersteuning van wie dat nodig blijft hebben.
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Duik in mooie voorbeelden
van ons dienstverleningsaanbod
van het afgelopen jaar.
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