
Een convenant met Inter



Sinds 2016 streven we 
samen naar een betere 

Inter-actie tussen 
mens en omgeving

Enter, Intro, Westkans, 
Toegankelijkheidsbureau en Ato

gaan verder als Inter.





Inter - opdracht

• Kenniscentrum

• Toegankelijkheidsadvies

• Advies stedenbouwkundige 
verordening

• Toegankelijkheid meten 
(www.toevla.be)

• Beleidsondersteuning

• Vorming

• Toegankelijke evenementen

• Informatie

• Projecten



INTER - Opdracht

gebruikers

professionelen

overheden



Wie?



Basisprincipes







gelijkwaardigiedereen onafhankelijk

Integrale toegankelijkheid?



Integrale toegankelijkheid

Fysieke 
toegankelijkheid

Toegankelijkheid
van

communicatie

Bereikbaar
Betreedbaar
Bruikbaar

Begrijpen         Begrepen worden



De keten van toegankelijkheid



Universal Design = ontwerpen voor iedereen! 



Universal Design = ontwerpen voor iedereen! 



Universal Design, 7 principes 

1. Bruikbaar voor iedereen

2. Flexibel in het gebruik

3. Eenvoudig en intuïtief 

4. Begrijpelijke informatie

5. Marge voor vergissingen

6. Beperkte inspanning

7. Geschikte afmetingen en 
gebruiksruimten

Mooi, gemakkelijk en comfortabel voor 
een zo groot mogelijke groep gebruikers!



UD = slimme beleidskeuze

Vooruitdenken over toegankelijkheid werkt kostenbesparend in de toekomst.



Beleidsthema’s



Wat houdt een
convenant met Inter in?



Een convenant met Inter
= een samenwerkingsovereenkomst tussen een lokaal bestuur in Vlaanderen 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Inter, het Agentschap Toegankelijk 
Vlaanderen

Voor:
• Stadsbestuur
• Gemeentebestuur
• OCMW*

*Samenwerking met het OCMW-bestuur kan via een apart convenant of via het convenant met 
de gemeente.



Een convenant met Inter

• Een duurzame samenwerking voor de realisatie van het 
toegankelijkheidsbeleid in de stad of de gemeente

• Gebruik van de dienstverlening van Inter 

• Gunstig uurtarief



Dienstverlening binnen het convenant

1. Ondersteuning toegankelijkheidsbeleid
2. Toegankelijkheidsadvies 
3. Advies toegankelijkheid bij aanvragen stedenbouwkundige 

vergunningen
4. Screenen van toegankelijkheid
5. Begeleiding toegankelijke publieksactiviteiten
6. Toegankelijkheid van communicatie
7. Vorming
8. Informatie en helpdesk



1. Ondersteuning toegankelijkheidsbeleid

Inhoudelijke ondersteuning bij de 
ontwikkeling van het 
toegankelijkheidsbeleid, opmaak 
van het toegankelijkheidsplan en 
begeleiding van projecten van de 
gemeente. 

Begeleiding kwaliteitstraject in 
gemeenten die het charter ‘Naar 
een toegankelijke gemeente’ 
ondertekenden.



2. Toegankelijkheidsadvies 

op maat, voor eigen infrastructuur en evenementen 
• Begeleidingstrajecten (van voorontwerp tot oplevering) inzake de 

integrale toegankelijkheid en Universal Design van de eigen 
infrastructuur en het publiek domein.

• Advies bij het toegankelijk maken van publieksactiviteiten georganiseerd 
of ondersteund door de gemeente.



• Publieke gebouwen in eigendom/beheer gemeente/stad

• Openbaar domein en Mobiliteit

• (Openbaar) vervoer

Adviestraject = begeleiding op maat van



Opdracht

Voorontwerp

Definitief ontwerp

Bouwaanvraag

Uitvoeringsdossier

Werf

Oplevering

Adviestraject

• Parallel aan verloop bouwproces

• Aantal stappen kan variëren

• Volgen volledig traject = garantie 
goede uitvoering en kwaliteit



3. Advies toegankelijkheid bij aanvragen 
stedenbouwkundige vergunningen

• voor een stedenbouwkundige vergunning/melding die de gemeente/stad 
behandelt. 

• = adviesverlening ter ondersteuning van de stedenbouwkundige ambtenaar.  

• Inter kijkt de plannen na: voldoen deze aan de Vlaamse stedenbouwkundige 
verordening?  

• Inter bezorgt de ambtenaar een advies met de melding gunstig, gunstig onder 
voorwaarden, ongunstig of niet van toepassing.



4. Screenen van toegankelijkheid

• Met de Toegankelijk Vlaanderen-databank (Toevla)

• Gebruikerstesten met Toevla

• Doorlichten toegankelijkheid, bv.
• haalbaarheidsstudies

• mesoanalyse van de toegankelijkheid publiek domein, bv. dorpskern, 
woonzorgzone …

• knelpuntwandelingen 



5. Begeleiding toegankelijke publieksactiviteiten

• Aandacht voor de toegankelijkheid van eigen events

• Ondersteuning, subsidies en toegankelijkheidsvoorwaarden

• Het Inter.events-label als instrument

www.inter.vlaanderen/evenementen/diensten/intereventslabel
(Duidelijke communicatie over toegankelijkheid, voorbehouden parking, alle 
locaties toegankelijk, toegankelijk sanitair …)

• Aandacht voor toegankelijkheid kan op elke schaal

http://www.inter.vlaanderen/evenementen/diensten/intereventslabel


5. Begeleiding toegankelijke publieksactiviteiten
• Ondersteuning organisatoren 

• Dienstverlening: Inter-vrijwilligers
• Onthaal
• Assistentie
• Opvolging faciliteiten

• Gespecialiseerde dienstverlening
• Audiobeschrijving
• Blindentribune
• Ringleiding
• Voelstoelen
• Tolken Vlaamse Gebarentaal (VGT)



6. Toegankelijkheid van communicatie

• Toegankelijkheid van communicatie, bv. bewegwijzering, klantvriendelijk 
onthaal …

• Ondersteuning met betrekking tot communicatie over de toegankelijkheid 
van de gemeente en/of stad. 



7. Vorming

Inter werkt vorming uit op maat van de gemeente bvb. over: 

• Integrale toegankelijkheid

• Universal Design

• Klantvriendelijk onthaal en professionele omgang met burgers met een 
beperking

• Toegankelijke publieksactiviteiten

• Specifieke thema’s bv. toegankelijk sanitair, inrichting publiek domein …



8. Informatie en helpdesk

• Toegang tot documenten en instrumenten met betrekking tot toegankelijkheid. 

• Helpdesk

• Telefonische ondersteuning



Een convenant 
afsluiten 
met Inter



Kostprijs van het convenant

Basisbedrag van minimumafnameverplichting per jaar

< 10.000 inwoners € 500 
10.000 - 20.000 inwoners € 750 
20.000 - 30.000 inwoners € 1.000
30.000 - 40.000 inwoners € 1.250
40.000 - 50.000 inwoners € 1.500
> 50.000 inwoners € 2.000

Uurtarief (verplaatsing en werk): € 65/u

Kilometervergoeding: officieel tarief Vlaamse overheid (€ 0,3573/km)



Stappen bij het afsluiten van een convenant

• Inter contacteren

• Ontwerpconvenant wordt bezorgd en toegelicht

• Bespreking en goedkeuring door college van burgemeester en 
schepenen en/of de gemeenteraad

• Ondertekening convenant

• Overleg en planning opdrachten



Jaarlijkse overlegvergadering

• Op vraag van Inter of de stad/gemeente
• Aanwezig

• Verantwoordelijke schepenen
• Coördinerend ambtenaar, hoofd technische dienst, communicatie …
• Vertegenwoordigers adviesraden
• Coördinator Inter

• Doel
• Inhoudelijke en praktische afspraken
• Goede samenwerking garanderen en verbeteren
• Planning projecten en opdrachten



Contact
Tine Missinne 
Regiocoördinator in West-Vlaanderen, 

Oost-Vlaanderen, Antwerpen (West)
Contactpersoon gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid
Baron Ruzettelaan 7/0, 8310 Brugge
T 0032 50 60 31 22, tine.missinne@inter.vlaanderen

Fenneken Spaan
Regiocoördinator in Limburg, Vlaams-Brabant, 

Antwerpen (Oost)
Belgiëplein 1, 3510 Hasselt
T 0032 11 87 41 38, fenneken.spaan@inter.vlaanderen

www.inter.vlaanderen

mailto:tine.missinne@inter.vlaanderen
mailto:fenneken.spaan@inter.vlaanderen
http://www.inter.vlaanderen/

