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Programma
1. Kennismaking

2. Het referentiekader voor een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid 
• Hoe kwam het tot stand?
• Wat houdt het in?
• Hoe gaan we ermee aan de slag?

3. Opstart van het kwaliteitstraject in uw gemeente
• Hoe ziet uw toegankelijkheidsbeleid er nu uit? 
• Voorstelling van de tool voor zelfevaluatie
• Ervaringsdeskundigen en adviesraden betrekken
• Brainstorm over de aanpak van deze oefening in uw gemeente
• Plan van aanpak 

4. Praktische afspraken over de volgende stappen en begeleiding door Inter



1. Kennismaking

- Inter

- Chartergemeenten



Sinds 2016 streven we 
samen naar een betere 

Inter-actie tussen 
mens en omgeving

Enter, Intro, Westkans, 
Toegankelijkheidsbureau en Ato

gaan verder als Inter.



Over Inter - 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 waarin iedereen gelijkwaardig en volwaardig aan kan 
deelnemen 

• verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen 



Over Inter – Wat en hoe?

• Activeren 

• Beleidsmakers, professionelen, event-organisatoren en gebruikers 
adviseren, versterken en ondersteunen

• Noden en diversiteit van de gebruikers = uitgangspunt 

Participatie van mensen met een handicap

• efficiënt, effectief en kwaliteitsvol werken

Inter ondersteunt steden en gemeenten bij het voeren van een doelgericht, 
geïntegreerd, integraal en duurzaam toegankelijkheidsbeleid



Chartergemeenten



Deelnemers vandaag

• Wie?

• Functie binnen de gemeente?

• Toegankelijkheid in je gemeente?

• Vanwaar keuze voor het charter? Wie nam initiatief?

• Jouw rol in dit verhaal: opdracht/motivatie

• …



Sleutelpositie van lokale besturen

• Lokale besturen staan dicht bij de burger, 

• hebben veel eigen infrastructuur & dienstverlening,

• staan in voor controle op regelgeving toegankelijkheid 

• Gemeenten hebben veel mogelijkheden om te werken aan 

integrale toegankelijkheid en Universal Design



2. Referentiekader voor een integraal en 
geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid 

• Twee kernbegrippen: integrale toegankelijkheid en Universal Design



Integrale toegankelijkheid?

Fysieke 

toegankelijkheid

Toegankelijkheid
van

communicatie

Bereikbaar
Betreedbaar
Bruikbaar

Begrijpen         Begrepen worden



Toegankelijkheid = een beleidskeuze

Een principiële beleidskeuze voor toegankelijkheid getuigt van een 
moderne visie op: 

• een duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk grondgebied: 
gebouwen & openbare ruimte

• een communicatiebeleid waarbij toegankelijkheid in al zijn facetten 
een belangrijke basiskwaliteit vormt.



gelijkwaardigiedereen onafhankelijk

Integrale toegankelijkheid?



Werken aan integrale toegankelijkheid?

1. Vanaf de start
2. Keten van toegankelijkheid
3. Principes van Universal Design



De keten van toegankelijkheid



Universal Design

• Vanaf de start van een ontwerpproces
Denken aan de noden van alle gebruikers

• Gebruiksgericht ontwerpen

• Mooi en makkelijk

“Hoe kan een product, een grafische boodschap, een website, een 
gebouw of een publieke ruimte zowel functioneel als aantrekkelijk zijn 
voor een zo divers mogelijke groep gebruikers?”



7 principes van Universal Design

1. Bruikbaar voor iedereen

2. Flexibel in het gebruik

3. Eenvoudig en intuïtief gebruik

4. Begrijpelijke informatie

5. Marge voor vergissingen

6. Beperkte inspanning

7. Geschikte afmetingen en gebruiksruimten



UD = een slimme keuze

Vooruitdenken over toegankelijkheid werkt kostenbesparend in de 
toekomst.



2. Referentiekader voor een integraal en 
geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid 

• Hoe kwam het tot stand?



Groeitraject 
‘Naar een toegankelijke gemeente’

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 pilootgemeenten

Engagement van Asse, Beringen, Kortrijk, 
Maldegem & Sint-Niklaas

Participatieve ontwikkeling van het traject ‘naar en toegankelijke 
gemeente’
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Groeitraject 
‘Naar een toegankelijke gemeente’

Opmaak van een ‘referentiekader voor een integraal 
toegankelijkheidsbeleid’

Gebaseerd op:

o Expertise van Inter

o Inbreng deelnemers aan de focusgroepen

oAfgetoetst en aangevuld door de pilootgemeenten

Eerste evaluatie-’oefening’ van het eigen 
toegankelijkheidsbeleid door de pilootgemeenten

2
0

1
6



Groeitraject 
‘Naar een toegankelijke gemeente’

Februari & mei: Bijeenkomst pilootgemeenten

Ontwikkeling zelfevaluatietool

Ontwikkeling charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’

• Bekendmaking engagement van de stad/gemeente

• Leidraad voor het beleid

• Kader voor beleidsplanning op korte en lange termijn

• Monitoring van het toegankelijkheidsbeleid
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Groeitraject 
‘Naar een toegankelijke gemeente’

Juni: Bekendmaking charter in de convenantgemeenten & 
oproep voor opstart trajecten in andere steden/gemeenten

Donderdag 28 september: 5 persmomenten in de 
pilootsteden en –gemeenten, bekendmaking 23 
chartergemeenten.

Publicatie gespecialiseerde pers: bv. Vlaamse Ouderenraad

Nieuwsbrief toegankelijk gebouw …

Oktober: Bekendmaking andere gemeenten
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2. Referentiekader voor een integraal en 
geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid 

• Wat houdt het in?



Gebaseerd op EFQM*-model

*European foundation for quality management

• Beproefd

• Dynamisch, niet lineair

• Overzichtelijk

• Bevat veel aspecten die de kwaliteit van een organisatie bepalen

2. Referentiekader voor een integraal en 
geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid 













• Legislatuuroverschrijdend & langetermijnvisie 

• Een doelgericht geïntegreerd beleid

• Motivatie bij alle betrokken actoren 

• Bewaking van de ‘keten van toegankelijkheid’

• Coherente en eenduidige referentiekaders 

• Kwaliteitsvolle omkadering en begeleiding 

• Efficiënte ondersteuningsmodellen

Succesfactoren



Succesfactoren

• UD (Universal Design) als ontwerpprincipe gekend

• Objectieve/betrouwbare informatie over toegankelijkheid

• Geïntegreerde visie op toegankelijkheid bij de hogere beleidsniveaus

• De inspanningen leveren resultaat op

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



• Hoe gaan we ermee aan de slag?

2. Referentiekader voor een integraal en 
geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid 



• Bevat alle factoren van een toegankelijkheidsbeleid

• Leidraad voor beleidsontwikkeling, opmaak meerjarenplan en BBC

• Basis voor evaluatie/0-meting van het toegankelijkheidsbeleid 

• Vertrekpunt voor vastleggen van doelstellingen

• Aftoetslijst bij initiatieven rond toegankelijkheid

2. Gebruik referentiekader



Beleidsdomeinen



3. Opstart van het kwaliteitstraject in uw 
gemeente

• Hoe ziet uw toegankelijkheidsbeleid er nu uit? 







3. Opstart van het kwaliteitstraject in uw 
gemeente

• Voorstelling van de tool voor zelfevaluatie



tool voor zelfevaluatie

0 1 2 3 4 5

N.V.T. 
of 
NEEN

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, 

Integraal beleid - niveau 4 + 5

Geïntegreerd en integraal, 
Universal Design, voorbeeld 
voor andere gemeenten, lange 
termijnbeleid, strategische 
aanpak, teamwerk

Gebaseerd op factoren uit het referentiekader

Scores van 0 tot 5



tool voor zelfevaluatie

0 1 2 3 4 5

N.V.T. 
of 
NEEN

Er is een schepen van 
toegankelijkheid, maar 
louter op papier. De 
schepen neemt weinig 
initiatief om knelpunten 
te voorkomen of op te 
lossen.

Er is een schepen die waakt over 
toegankelijkheid, maar er is 
geen politieke bevoegdheid. 
Initiatief rond toegankelijkheid 
komt voornamelijk van de 
medewerkers.

Meerdere schepenen zijn 
bevoegd voor 
toegankelijkheid, maar er is 
geen coördinatie.

Eén schepen heeft de 
expliciete rol om 
toegankelijkheid te bewaken 
en initiatieven te coördineren. 
De schepen heeft een duidelijk 
en objectief beeld over de 
toegankelijkheidssituatie in de 
stad/gemeente, ontwikkelt 
een actieplan en zorgt voor 
een budget

Er is een schepen voor 
toegankelijkheid die werk 
maakt van de analyse en 
aanpak van 
toegankelijkheidsproblemen. 
De schepen ontwikkelt een 
proactief 
toegankelijkheidsbeleid.
UD is hierbij het uitgangspunt. 
De schepen stimuleert collega's 
om een geïntegreerd 
toegankelijkheidsbeleid te 
voeren. 

Scores omschreven voor elke factor, 

Voorbeeld: er is een schepen van toegankelijkheid



3. Opstart van het kwaliteitstraject in uw 
gemeente

• Ervaringsdeskundigen en adviesraden betrekken



3. Opstart van het kwaliteitstraject in uw 
gemeente

• Brainstorm over de aanpak van deze oefening in uw gemeente





3. Opstart van het kwaliteitstraject in uw 
gemeente

• Plan van aanpak voorbereiden



4. Praktische afspraken

Volgende stappen

• Overleg binnen de gemeente rond opstart van het traject

• Betrokkenen informeren en motiveren

• Adviesraad informeren en afspraken maken

• Planning 1e bijeenkomst diensthoofden en beleidsmakers

• Afspraken maken met Inter

• Tweede netwerkmoment



4. Praktische afspraken

Begeleiding door Inter
• Organisatie netwerkmomenten
• Methodieken aanreiken
• Procesbegeleiding in de chartergemeenten

Kostprijs
• Materiaal en methodieken: € 100
• Deelname netwerkmomenten: 1 convenantuur/uurNWM/gemeente
• Begeleiding in de gemeente: convenanttarief + waar nodig specifieke 

voorbereiding & opvolging



Inhoud van het charter 
‘Naar een toegankelijke 
gemeente’



Een toegankelijke gemeente?

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen 
gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, 
publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. 

Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd 
wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen 
en ontspannen. 

Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking. 



Gelijke kansen

Als gemeentebestuur erkennen we dat toegankelijkheid een 
bepalende rol speelt om elke inwoner en bezoeker ongeacht zijn 
mogelijkheden, leeftijd, culturele achtergrond,  gelijke kansen te geven 
om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.  



VN-verdrag, ook voor gemeenten

Hiermee leveren we als gemeente onder andere een bijdrage aan de 
uitvoering van het VN-verdrag over de rechten van personen met een 
handicap dat België ratificeerde in 2009. 

Het VN-verdrag pleit ervoor dat personen met een handicap volledig en 
gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.



Engagement: Werken aan kwaliteit

Om een  inclusief en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid te realiseren 
starten we met het bestuur, de medewerkers en de inwoners van onze 
gemeente 
het kwaliteitstraject ‘naar een toegankelijke gemeente’.

Inclusief = voor iedereen

Geïntegreerd = door iedereen



Hoe doen we dat?            Structurele aanpak

Bij de start van elk project: goed nadenken over de toegankelijkheid 
voor iedereen. 

Ingebed in: 

• het dagelijks beleid en management

• de werking

• de dienstverlening

• de communicatie van de gemeente. 



Hoe doen we dat?            Structurele aanpak

Principes van Universal Design. 

Mooie, duurzame en kwaliteitsvolle resultaten.



Hoe doen we dat?                         Participatie

Inspraak en participatie van de inwoners = belangrijke voorwaarde 

Wie?

Ervaringsdeskundige inwoners en adviesraden 

• kennen de noden en prioriteiten op vlak van toegankelijkheid 

• worden actief betrokken bij het toegankelijkheidsbeleid. 

We streven naar gebruikersparticipatie in elk project vanaf de start. 



Hoe doen we dat?                           Netwerken

Partners:

• Handelaars en horeca

• Nutsbedrijven

• Huisvestingsmaatschappij

• Zorgsector

• Mobiliteitsactoren, bv. NMBS, De lijn 

• …. (en vele anderen)

kunnen het gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid versterken.



Hoe doen we dat? Stap voor stap

Samen met Inter

Convenant: vorming, advies en begeleiding  bij het toegankelijk maken 
van onze infrastructuur, dienstverlening en evenementen

Werken met het kwaliteitssysteem ‘naar een toegankelijke gemeente’.



Traject ‘naar een toegankelijke gemeente’

Start: zelfevaluatie van toegankelijkheidsbeleid 

Basis = referentiekader (scores van 0 tot 5)

Welke inspanningen nodig om toegankelijkheidsbeleid te versterken

Wat moet eerst gebeuren?

Doelstellingen op korte en lange termijn vastleggen

Regelmatige communicatie met de inwoners



Contact

Fenneken Spaan
Regionaal coördinator (Limburg, Vlaams-Brabant, 
Antwerpen-Oost)

Tine Missinne 
Regionaal coördinator  (West- en Oost-Vlaanderen, 
Antwerpen-West)
Contactpersoon gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid

www.inter.vlaanderen 
fenneken.spaan@inter.vlaanderen
tine.missinne@inter.vlaanderen


