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Programma

1. Uitwisseling: Toegankelijkheid in onze meerjarenplannen: van 
(strategische) doelstellingen tot concrete acties.

Aanpak + struikelstenen

2. ‘Toegankelijkheidsambtenaar’ of ‘toegankelijkheidsteam’?

3. Publicatie ‘naar een toegankelijke gemeente’

4. Lopende chartertrajecten: kans tot vragen en uitwisseling

5. Evaluatierondje en planning volgende bijeenkomst



Toegankelijkheid in 
het meerjarenplan

Opwarmer:
Praktijkvoorbeelden
Aalter en Gent



Praktijkvoorbeelden

Aalter, Joachim De Paepe: Actieplan toegankelijkheid integreren in BBC als 
transversale beleidsdoelstellingen

Gent, Bart Vermandere: Operationele doelstellingen binnen project of 
programma toegankelijkheid



Aanpak in jouw gemeente? 

1. Aandacht voor toegankelijkheid in de omgevingsanalyse?

2. Strategische doelstellingen rond toegankelijkheid?

3. Operationele doelstellingen rond toegankelijkheid?

4. Toegankelijkheid als transversaal thema?

5. Participatie van inwoners met een beperking?

6. Garanties ingebouwd voor een proactieve aanpak?

7. Impact van het chartertraject bij opmaak van het meerjarenplan?



Omgevingsanalyse

• Een onderdeel van de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025, 
klaar eind 2018

• Geeft een lokaal bestuur een beeld van de noden en behoeften van interne en 
externe belanghebbenden. 

• Instrument om de omgeving in kaart te brengen, zodat men op basis hiervan de 
nodige beleidskeuzes kan maken voor de burgers, verenigingen, ondernemingen, 
enz.

• Leidraden
• DESTEP = Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek. 

Belangrijkste kansen en bedreigingen opnemen in een SWOT analyse. 
• Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (of Sustainable Development 

Goals, SDG’s) 

Info: https://www.vvsg.be/Nieuws/20190412_omgevingsanalyse.pdf

https://www.vvsg.be/Nieuws/20190412_omgevingsanalyse.pdf


Strategische en operationele doelstellingen

• Beleidsdoelstelling = het vooropgestelde resultaat of het 
vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken

• Strategische doelstellingen:
• Globaal geformuleerd
• Gevolg van een beleidskeuze
• Lange termijn

• Operationele doelstellingen 
• Concrete vertaling van strategische doelstellingen
• Tussenstap om strategische doelstellingen te behalen
• SMART: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden



Transversaal thema



Participatie



Impact chartertraject 



Toegankelijkheidsteam? 

Toegankelijkheids-
ambtenaar?-















Conclusies?



Publicatie naar een 
toegankelijke 
gemeente





https://www.inter.vlaanderen/naar-een-toegankelijke-gemeente

Bestel aan convenantentarief

https://www.inter.vlaanderen/naar-een-toegankelijke-gemeente


Chartertrajecten

Vragen?

Uitwisseling?



Evaluatierondje

Volgende 
bijeenkomst



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


