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.
24

3

Duik in mooie voorbeelden
van ons dienstverleningsaanbod
van het afgelopen jaar.
25
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2060 Centraal, alle diensten
toegankelijk op één plaats
Met het kwaliteitslabel voor toegankelijke
kantoorgebouwen gaan
we verder dan alleen
de wetgeving. Want
naast bezoekers hebben
bijvoorbeeld ook werknemers recht op een
toegankelijke werkomgeving. Bij de opdrachtvoorstelling gaven
we de drie ontwerpteams een korte intro tot
het label en de belangrijkste principes. Als je
met die basisbeginselen
van in het begin rekening houdt, gaat dat niet
ten koste van esthetiek
en betaalbaarheid.
- Dorien Van
Doorsselaer, Adviseur
Toegankelijkheid en
Universal Design - Inter
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De stad en het OCMW van Antwerpen willen de centra
voor sociale dienstverlening in de stad in één centraal gebouw onderbrengen, het dienstencentrum
2060 Centraal. Een goede toegankelijkheid voor bezoekers en werknemers is een belangrijk einddoel.
Om dat te bereiken, streven ze naar ons
kwaliteitslabel voor een toegankelijk kantoorgebouw. Deze voorwaarde stond dan ook in
het bestek van de ontwerpwedstrijd. De drie
geselecteerde ontwerpteams kregen begin
2020 een opleiding over de basisprincipes
voor een toegankelijk gebouw.
Voor de beoordeling bezorgden we een
insteek aan de jury. Die selecteerde
het voorstel van META. Eind 2020 zat
het project in de fase van het voorontwerp. We geven bij elke stap van het
project advies, tot en met de ingebruikname.
Zo is een goed toegankelijk resultaat verzekerd.

De stad en het OCMW
dragen de toegankelijkheid van publieke gebouwen voor alle bevolkingsgroepen hoog in het
vaandel. Voor het project
2060 Centraal streven
we naar het kwaliteitslabel voor een toegankelijk kantoorgebouw
zodat iedereen het zo
zelfstandig en onopvallend mogelijk kan gebruiken. We kozen voor het
begeleidingstraject van
Inter, waarbij we van bij
het eerste schetsontwerp
tot en met de oplevering
en ingebruikname advies
inwinnen. Dankzij deze
nauwe samenwerking
slagen we erin om de
toegankelijkheidseisen
op een kwalitatieve
manier te integreren.
- Inge Denecker,
projectleider AG Vespa

Meer weten over
het label toegankelijk
kantoorgebouw?
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In 2023 verhuist een grote groep medewerkers van de Vlaamse
overheid naar de vroegere WTC-site in Brussel. Die krijgt een nieuw
leven als een duurzaam en circulair gebouw met een mix van wonen
en werken. Nog een belangrijk doel dat hand in hand gaat met
duurzaamheid: volledige toegankelijkheid.

- Wim Plaum, Project
Manag�����
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Kantoor 2023 is het eerste gebouw met de ambitie om het hoogste
niveau te halen, het A++ label. Dat staat voor een toegankelijk
gebouw met veel gebruikscomfort voor alle doelgroepen en dit
voor zowel bezoekers als werknemers.
Eind 2020 was het gebouw in de werffase. Als deel van het bouwteam is Inter bij elke stap betrokken. In nauwe samenwerking met
bouwheren HFB en Befimmo en de architectenbureaus toetsen we
in elke fase de normen voor het label af. En dat doen we van het
ontwerp tot en met de oplevering. Het resultaat wordt een kantoorgebouw van kwaliteit, waar je graag en makkelijk werkt of over de
vloer komt, ook als je een beperking hebt. Een lichtend voorbeeld
voor andere kantoorgebouwen.

Hier zullen diverse generaties
met verschillende verwachtingen en houdingen samenkomen
en werken. Het doel is dat iedereen zich thuis en welkom voelt en
het gebouw op een gelijkwaardige
manier kan gebruiken.
- Nadine Böve, projectmanager
Het Facilitair Bedrijf

Ons kwaliteitslabel voor toegankelijke kantoorgebouwen speelt in op belangrijke trends in
de bouwsector. Er was al een focus op meer
technische aspecten zoals energieprestaties
en circulair bouwen. Dit label richt de aandacht op het menselijk aspect, want hoe je
het ook draait of keert, je bouwt voor mensen!
- Caroline Delveaux, Adviseur Toegankelijkheid
en Universal Design - Inter

© Befimmo/Jaspers-Eyers/51N4E/L’AUC

ZIN, het multifunctioneel
project waarin Kantoor
2023 zal huizen, inspireert iedereen die het
leert kennen! Zo zal ZIN
een echte referentie zijn
op vlak van energieprestaties en circulariteit.
Ook op het gebied van
toegankelijkheid is ZIN
dankzij Het Facilitair
�����������
voorbeeldproject. Door
het constructieve advies
en de goede ondersteuning van Inter, zal ZIN
het toegankelijkheidslabel A++ behalen.

Niet verwonderlijk als je weet dat een van de bouwheren Het
Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid is (HFB). Voor hen
ontwikkelden we al een label met drie niveaus voor toegankelijke
kantoorgebouwen. Vlaams minister Jan Jambon, bevoegd voor
facilitair management, bouwt met dit label het toegankelijkheidsbeleid van de grote kantoorgebouwen verder uit.

© Befimmo/Jaspers-Eyers/51N4E/L’AUC

Kantoor 2023, voluit kiezen
voor kwaliteit

Meer weten over
het label toegankelijk
kantoorgebouw?
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In een toegankelijk woonzorgcentrum
voel je je thuis

Een advies voor een
woonzorgcentrum gaat
veel verder dan alleen
maar een advies over
de structuur van het
gebouw. Ergonomisch
zorg kunnen verlenen
en hulpmiddelen gebruiken staan centraal. We
houden rekening met
zowel de bewoners als
de werknemers. Naast
fysieke toegankelijkheid
speelt ook de beleving
een grote rol. Ons doel:
�����������
wonen is!
- Lieve Houbrechts,
Adviseur Wonen en Zorg
- Inter
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Toegankelijkheid is een deel van de erkenningsvoorwaarden voor
woonzorgcentra. Wie wil bouwen, verbouwen of uitbreiden, moet
bij ons een advies inwinnen en er rekening mee houden van bij het
ontwerp tot de uitvoering. Een verplichting, ja, maar wel eentje
waar bewoners, bezoekers en werknemers alleen maar bij winnen.
Op al die gebruikers van het gebouw, met hun verschillende rollen,
is ons advies gericht. We verfijnen onze richtlijnen op maat van elke
doelgroep. Het gaat verder dan alleen de toegankelijkheid van de
structuur van het woonzorgcentrum. Voor een resultaat met veel
comfort geven we ook gedetailleerd advies over de afwerkingselementen. Daarmee krijg je een ergonomische en aangename
zorgorganisatie voor de zorgverleners.
Maar hét centrale uitgangspunt is altijd bewoners er zo fijn en
zelfstandig mogelijk te laten wonen, in een omgeving met
leefkwaliteit. Een mooi voorbeeld uit 2020 is het nieuwe
woonzorgcentrum Orelia in Sint-Truiden, met 76 kamers en
33 assistentiewoningen. Het bewijst dat je met een toegankelijk
ontwerp een mooie en aangename plek kan laten bouwen om te
wonen, te werken of te bezoeken.

De samenwerking met
Inter verloopt zeer
constructief. Naast
hun deskundig advies,
integreren we ook hun
tips in onze toekomstige
projecten, zodat onze
woonzorgcentra optimaal toegankelijk zijn
- Filip Dendas,
projectleider Orelia
Bouw NV
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Van Eyck, een tentoonstelling
die iedereen liet meegenieten
We kregen heel wat
positieve reacties over
de toegankelijkheid van
de Van Eyck-tentoonstelling in het MSK Gent.
Een mooi resultaat van
de samenwerking tussen
Inter, Toerisme Vlaanderen, het MSK, de toegankelijkheidsambtenaar
van Gent en organisaties
zoals Doof Vlaanderen
en Zicht op cultuur. Er
zit een sterk en gedreven
team binnen het MSK
zelf dat alle feedback ter
harte nam én vooral ook
hun medewerkers goed
briefde. Kortom, een echt
voorbeeldproject!
- Geneviève Delefortrie,
productmanager
Toerisme Vlaanderen

32

In het MSK kon je de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit
bezoeken. Het museum werkte samen met Inter, Toerisme
Vlaanderen en anderen om ervoor te zorgen dat iedereen zonder
problemen van de tentoonstelling kon genieten.
We gingen na welke knelpunten er waren op het traject en bij de
opstelling en beleving van de tentoonstelling. We namen ook het
ruimere gebouw en de omgeving onder de loep, zoals de toegangspaden, het parkeerterrein, de ingang, de bewegwijzering in het hele
gebouw, de eetgelegenheid en het sanitair. Van onze bevindingen
maakten we een verslag met voorstellen voor aanpassingen.
Daarmee ging het museum aan de slag. Het resultaat mocht er zijn.
Op nog geen anderhalve maand kwamen er bijna 130.000
bezoekers over de vloer.
En toen stak corona een serieuze stok in de wielen. Vroeger dan
gepland gingen de deuren van de tentoonstelling dicht. Wil je
ontdekken wat Toerisme Vlaanderen deed om mensen toch van
thuis uit te laten genieten van een museumbezoek? En hoe Inter
daarbij hielp? Blader maar door naar het volgende artikel.

Mijn man is rolstoelgebruiker en ik kan niet
genoeg benadrukken hoe
goed iedereen ons geholpen heeft, van onthaalpersoneel tot suppoosten. Pr�����
or de
goede toegankelijkheid.
Daar kunnen veel andere
grote musea een
voorbeeld aan nemen!
- Een reactie van iemand
die de tentoonstelling
bezocht
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Toerisme Vlaanderen
geeft het goede voorbeeld
met Stay-at-home-museum
Door de lockdown konden
we g�����������
teraars meer inzetten bij
de grootse Van Eyck-tentoonstelling in Gent. Maar
Toerisme Vlaanderen liet
zich makkelijk overtuigen
om ook online een toegankelijk aanbod uit te werken.
De ‘Stay-at-home’ virtuele
museumrondleidingen
kregen na ons advies zowel
ondertiteling, gebarentaal
en audiobeschrijving. En dat
in verschillende talen.
Zo konden doven en slechthorenden en blinden en
slechtzienden wereldwijd
genieten van deze pareltjes
van Vlaamse kunst.
Een schitterend alternatief
en een vernieuwend voorbeeld van toegankelijkheid.
- Thomas Desmet,
Stafmedewerker Events Inter
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Door de coronamaatregelen in 2020 waren de musea lang
gesloten. Daarom maakte Toerisme Vlaander������
over Rubens, Bruegel, Van Eyck, Ensor en het Mechelse
stadspaleis Hof van Busleyden. Deze VIP-rondleidingen kan
je nog altijd thuis in alle comfort bekijken.
We konden Toerisme Vlaanderen makkelijk overtuigen om
ze toegankelijk te laten maken. Dit paste ook mooi binnen
het beleid van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir
voor toegankelijkheid als basisvoorwaarde te gebruiken bij
alle ontwikkelingen waarbij het agentschap betrokken is en
daarvoor de krachten te bundelen met Inter. Zo genieten
cultuurliefhebbers mee met een beperking van een versie op
maat. Je kan kiezen uit een rondleiding met ondertitels, met
een Tolk Vlaamse Gebarentaal of met audiodescriptie. Bij
dat laatste krijg je een mondelinge beschrijving van wat er
in het beeld te zien is.
Een mooi voorbeeld van toegankelijkheid en inclusie!

Bekijk hier de toegankelijke filmpjes van Toerisme Vlaanderen.

Omdat een wereldwijde pandemie reizen en
uitstappen onmogelijk
maakte, deelde Vlaanderen zijn culturele
schatten met de wereld.
‘Stay-at-home museums’
bleek méér dan een
tijdelijk digitaal alternatief, want we kozen voor
een heuse VIP-benadering. Bovendien zorgde
Inter ervoor dat de hele
ervaring zo toegankelijk mogelijk werd voor
kunstliefhebbers met en
zonder beperking, samen
met Toerisme Vlaanderen, lokale overheden en
adviesraden, de musea
zelf en organisaties zoals
Doof Vlaanderen, Zicht
op cultuur en anderen.
- Pieter Ghijsels,
productmanager
toegankelijk toerisme,
Toerisme Vlaanderen
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Een school voor iedereen
Het Vlaamse regeerakkoord zegt dat kinderen met een beperking,
als dat kan, in het gewoon onderwijs les moeten kunnen volgen.
Een ontoegankelijk schoolgebouw mag dan geen drempel zijn.
Op vraag van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
ontwikkelden we al ooit een werkinstrument voor bouwheren en
ontwerpers.

Een toegankelijke
omgeving voor al onze
inwoners zou vanzelfsprekend moeten zijn.
Daarom moet toegankelijk ontwerpen de norm
worden. In samenwerking
met Inter bieden we de
gemeenten toegankelijkheidsadvies aan bij hun
bouwprojecten, waarvoor
de provincie de kosten
draagt. De nieuwe school
in Gooik is daar een mooi
voorbeeld van.
- Tom Dehaene,
gedeputeerde provincie
Vlaams-Brabant
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Ook provinciale en lokale overheden spelen een belangrijke rol voor
meer toegankelijkheid en dus meer kansen voor al hun inwoners.
De provincie Vlaams-Brabant trekt bijvoorbeeld al flink aan de kar
met een jaarlijks basispakket voor lokale besturen met 20 uren
gratis toegankelijkheidsadvisering door Inter.
Dat je daar mooie dingen mee kan doen, bewijst het voorbeeld van
de gemeente Gooik. Voor haar nieuwe schoolgebouw in Oetingen
deed zij een beroep op ons volledige begeleidingstraject van de
eerste schets tot en met de oplevering. In nauwe samenwerking met
bouwheer, ontwerpers en uitvoerders toetst onze adviseur elke stap
van het project af op toegankelijkheid. Zo krijg je een schoolgebouw zonder drempels en met veel comfort voor iedereen:
leerlingen, leerkrachten, ouders en andere bezoekers.

Onze inspiratiebundel voor toegankelijke
schoolgebouwen downloaden?

Het project
in Oetingen
is een brede
school. Na de
uren kan deze
school gebruikt
worden door jong en oud.
De samenwerking met
Inter heeft ons geholpen
om een school te
ontwerpen die voor
iedereen toegankelijk is.
- Kelly Hendriks, architect
B-ILD architects
We volgden de toegankelijkheid van het schoolproject in Oetingen-Gooik op
van bij het voorontwerp.
In een eerste fase werkten we samen met B-ILD
architects structurele
knelpunten weg voor de
omgevingsvergunning. In
een volgende fase bespraken we afwerkingsdetails
zodat iedereen later zelfstandig en gelijkwaardig
het schoolgebouw kan
gebruiken.
- Filip Belmans,
Adviseur Toegankelijkheid
en Universal Design - Inter
37

B E G E L E I D I N G ST R A J E C T

James Ensorhuis,
toegankelijk in detail én beleving
In juli opende het James Ensorhuis in Oostende de deuren
na een grondige vernieuwing. Een onafhankelijke en
gelijkwaardige museumbeleving voor iedereen stond centraal
bij dit project. Mét respect voor de erfgoedwaarde.
Bij een project als
dit is het altijd een
uitdaging om het
evenwicht te vinden
tussen erfgoedwaarde en
toegankelijkheid. Daarbij
draait toegankelijkheid
om meer dan drempels
wegwerken voor mensen
met een handicap. De
beleving staat centraal
en betrekt alle bezoekers
ongeacht hun beperking.
Het James Ensorhuis is
dus een mooi voorbeeld
van hoe je de principes
van Universal Design
vertaalt in beleving en
detail.
- Yiling To, Adviseur
Toegankelijkheid en
Universal Design - Inter
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Opdrachtgever Toerisme Oostende schakelde Inter in voor
een uitgebreid begeleidingstraject. Voor dit hefboomproject
met subsidies van Toerisme Vlaanderen was een toegankelijk resultaat trouwens een voorwaarde. In elke fase, van bij
het voorontwerp tot aan de uitvoering was er een nauwe
samenwerking met opdrachtgever, ontwerpbureaus en
uitvoerders. In oktober deden we nog een eindcontrole.
Als rolstoelgebruiker kan je nu ook het beschermde
woonhuis van Ensor bezoeken, dankzij een doordacht
geplaatste lift. In vijf interactieve ruimtes is er een beleving
voor iedereen en voor verschillende zintuigen. Je kan er
bijvoorbeeld dingen voelen of beluisteren. Zo zijn er
audiogidsen met audiodescriptie voor blinde of slechtziende
mensen.
Het leven en werk van de grote schilder komen zo tot
leven voor iedereen. Mooi!

W������
op de realisatie van dit
project dat
aan elke doelgroep een volwaardige beleving aanbiedt.
Er is niet alleen aandacht
voor bezoekers met een
mobiliteitsbeperking, maar
ook voor mensen met een
visuele of auditieve beperking. Bovendien is er ook
nog een leuk familietraject
met zoektocht. Dankzij de
jarenlange ervaring van
Inter en de open blik van
de architecten en uitvoerders, kwamen we tot dit
prachtige resultaat.
- Sam Lauwers, coördinator
Toerisme Oostende
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CHARTERTRAJECT

Charter ‘Naar een toegankelijke
gemeente’ in Antwerpen en Brugge

Chartergemeenten die
van start gaan met het
kwaliteitstraject zijn
vaak enthousiast over de
interactie tussen medewerkers van verschillende diensten. Deelnemers
aan de sessies zeggen
veel van elkaar te leren.
Ze krijgen zicht op elkaars inspanningen, problemen en uitdagingen.
- Tine Missinne, Regiocoördinator | Coördinator
Gemeentelijk toegankelijkheidsbeleid - Inter

Meer info over
dit charter?
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Met dit charter engageer je je als lokaal bestuur om de toegankelijkheid in je gemeente te verbeteren. Ons begeleidingstraject start met
een uitgewerkte methodiek. Er zijn sessies voor medewerkers uit alle
gemeentediensten, schepenen en adviesraden. We brengen samen het
huidige beleid in kaart en evalueren het vanuit ons referentiekader.
Daarna bepaalt de gemeente haar ambities in een groeitraject en legt
ze acties voor de toekomst vast.
Al meer dan dertig steden en gemeenten in Vlaanderen
ondertekenden het charter. In 2020 kwamen onder andere Antwerpen
en Brugge erbij.
In Antwerpen gingen burgemeester en schepenen zelfs op pad met
rolstoel en blindenstok. Zo ontdekten ze meteen hoe belangrijk het is
om werk te maken van toegankelijkheid voor iedereen. Met het
charter kozen ze op 7 februari voor een structurele aanpak, van bij
de start van elk project.
Brugge volgde op 8 december en gaf aan dat ze haar beleid zal uitbouwen in samenspraak met bewoners en adviesraden. Met een eigen
toegankelijkheidsambtenaar geeft de stad ook al het goede voorbeeld.

© Dirk Kerstens

Gemeenten en steden hebben een sleutelfunctie op vlak van
toegankelijkheid. Om hun beleid goed te ondersteunen, is er het
chartertraject ‘Naar een toegankelijke gemeente’.

Binnen gelijke kansen is toegankelijkheid vanzelfsprekend
een speerpunt, maar het is ons
doel om er een prioriteit van te
maken binnen álle beleidsdomeinen. We kiezen voor een structurele
aanpak waarbij we toegankelijkheid bij elk
nieuw project vanaf het begin meenemen.
Alle stadsdiensten en organisaties moeten dus
mee. Zeker voor een stad als Antwerpen is dat
geen evidente opdracht. We zijn dan ook blij
dat Inter ons hierbij begeleidt en we kijken uit
������������
ing.
- Karim Bachar, schepen voor gelijke kansen en
inburgering & integratie Antwerpen

Met dit charter kiest Brugge
voor een structurele aanpak
van toegankelijkheid. Toegankelijkheid wordt met andere woorden bewust en doordacht ingebed
in het dagelijks beleid en de werking
van de stad. Het is voor mij erg belangrijk dat
alle inwoners en bezoekers gelijkwaardige en
onafhankelijk toegang hebben tot gebouwen,
publieke ruimte, dienstverlening en communicatie van de stad.
- Dirk De fauw, burgemeester van Brugge
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Changing Places,
comfort in het toilet voor iedereen
Stel je voor: je bent op stap en moet dringend naar het
toilet, maar je vindt er geen. Als dat een keer gebeurt,
is dat al vervelend. Is het dagelijkse kost, dan kan je eigenlijk nergens heen. Zeker voor mensen met een handicap zijn
toiletten vaak niet goed genoeg aangepast of uitgerust.
Voor wie meer ruimte, meer uitrusting en plaats voor
assistentie nodig heeft, zijn changing places een oplossing.

Je krijgt van ons advies
op maat over de inrichting van de ruimte, de
producten en afwerking.
Als je ontwerp niet
volledig kan voldoen aan
onze no�������
zoeken we samen naar
alternatieven op maat
van jouw situatie.
- Jana De Reu,
Adviseur Wonen en Zorg
- Inter
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Daarom startten we dit jaar met het charter Changing
Places. Zo kunnen meer mensen een stapje in de wereld
zetten. Als projectontwikkelaar, gemeente of stad, eigenaar
of uitbater van een plaats waar veel volk over de vloer
komt, krijg je een begeleiding van A tot Z. Daarmee richt
je een kwaliteitsvolle changing place in voor je bezoekers
of inwoners. Als producent van sanitaire producten krijg
je ondersteuning om uit te pakken met een aanbod dat
past in het changing-placesconcept. Het charter geeft je de
garantie van kwaliteit.
Zo krijg je meteen ook een groter potentieel aan klanten
of bezoekers: mensen met een handicap zelf en de vrienden
of familie met wie ze op pad gaan. Het zorgt voor positieve
publiciteit en je toont er je maatschappelijke betrokkenheid
mee.
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Een changing place herken je aan:
• een toegankelijke ligging, makkelijk te vinden
dankzij het logo en duidelijke bewegwijzering
• een toilet, wastafel, verzorgingstafel voor
volwassenen, privacyscherm en tillift
• een goede verlichting, aangename en rustgevende ruimte, antislipvloer en desinfectiesysteem, soms ook een douchezone
• genoeg plaats voor iemand met een
handicap en tot twee assistenten of
zorgverleners.
Meer info?

‘‘Wie op stap wil met mensen met een
ernstige beperking, heeft nood aan een
aangepaste ruimte om hen te verzorgen
of te verschonen. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk geraken changing places
stilaan ingeburgerd. Vlaanderen kan hierin
niet achter blijven. Door te kiezen voor
aangepaste verzorgingsruimtes verlagen
we de drempel om deel te nemen aan het
sociale leven. Met dit concept zet Inter
een stap vooruit om onze Vlaamse steden
en gemeenten inclusief en toegankelijk te
maken voor iedereen.”

Deze maatschappelijk verantwoorde ondernemers gingen al het
engagement aan om samen met
ons te werken aan toegankelijke
toiletten voor iedereen.
Ben jij de volgende?

LABELONTWIKKELING

Kwaliteitslabel
voor de sportsector
‘Sport voor iedereen’, daar werken Inter en Sport Vlaanderen al
aan sinds begin 2019. Toen startten we met een project rond een
kwaliteitslabel voor toegankelijkheid voor de sportsector.
De centrale vraag: hoe geven we sportaccommodaties vorm en
optimaliseren we ze in functie van toegankelijkheid?
We hielden focusdagen met 27 deelnemers en een onlinebevraging waar maar liefst 734 mensen op reageerden, sporters met
en zonder beperking. Het afgelopen jaar verwerkten we hun insteek verder, samen met gegevens uit de sportwereld en uit een
literatuuronderzoek. Het resultaat is een leidraad met normen
voor toegankelijkheid voor infrastructuur, communicatie, dienstverlening en beleid, waarmee de sportsector aan de slag kan.

‘Bovenlokale sportinfrastructuur
Sport Vlaanderen – 2020’

Vlaanderen maakte een decreet om bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur te ondersteunen. Daarmee zet
het haar middelen in op bovenlokale sportinfrastructuur die
zo veel mogelijk sporters aantrekt en rekening houdt met hun
noden. Inter nam deel aan de beoordelingscommissie van de
ingediende projecten. Bevoegd minister Ben Weyts wil bovendien
bestaande infrastructuur voor een breed publiek meer toegankelijk maken.

De sportwereld is een
boeiende wereld: er
ontstaan steeds nieuwe (G)-sporttakken en
de focus op innovatie
creëert spannende mogelijkheden. Het beweegt
er������������
�����������
eerste rij mee te maken
hoe Sport Vlaanderen
inzet op inclusie en werk
maakt van toegankelijkheid voor iedereen.
- Annelies Vogelaers,
Adviseur
Toegankelijkheid en
Universal Design - Inter

- Bart Somers, minister van Gelijke Kansen
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De Vlaamse toegankelijkheidsverordening bestaat al meer dan
tien jaar. Inter onderzocht in 2019 in opdracht van de Vlaamse
ministers van Gelijke Kansen en van Omgeving of deze
verordening voor een betere toegankelijkheid zorgt.

Regelmatig bewegen en
sporten, levert heel wat
gezondheidswinst op,
zowel fysiek, psychisch
als sociaal. Om iedereen deze mogelijkheid
te bieden, werken we
samen met Inter aan een
toegankelijkheidslabel
voor sportinfrastructuur.
Want sport zou voor
iedereen toegankelijk
moeten zijn.
- Diederik Van Briel,
afdelingshoofd
Sportinfrastructuur Sport
Vlaanderen
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We bekeken wat er volgens mensen met een handicap,
ontwerpers en omgevingsambtenaren invloed heeft op toegankelijkheid. En we gingen na hoe een overheid kan omgaan
met de maatschappelijke uitdaging van toegankelijkheid, wat
daarbij ondersteunt en of er aanpassingen nodig zijn.

Inter werkt mee aan het beoordelen en selecteren van
sportinfrastructuurprojecten die de nadruk leggen op
samenwerking, integrale toegankelijkheid en innovatie. Voor
de projectoproep 2020 was er een budget van 5 miljoen
euro en van de 34 ingediende projecten haalden er 10
projecten de selectie. Nog een mooie stap naar een meer
toegankelijke sportwereld.

In 2020 lichtten algemeen directeur Wendy Metten en
toegankelijkheidsadviseur Kathleen Polders de resultaten
van dit onderzoek toe voor de commissies Ruimtelijke
Ordening en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement.
Uit de vragenronde bleek het algemene besef dat toegankelijkheid nog een enorme uitdaging is in Vlaanderen. Positief
is de grote bereidheid bij parlementsleden om daar werk van
te maken. Ook als beleidsuitvoerende partner staat Inter klaar
om te zorgen voor samenhang en afstemming binnen de
Vlaamse overheid. Een pluspunt daarbij is onze
schakelfunctie tussen beleid en praktijk.

© Stefan Dewickere

Hoorzitting Vlaamse
toegankelijkheidsverordening
in Vlaams Parlement
Dankzij deze hoorzitting
kregen wij bij Inter nog
meer voeling met wat er
in het parlement en bij
beleidsmakers leeft. Zo
nemen we onze verbindende rol nog beter op.
Want wetgeving is een
belangrijke hefboom om
zowel beleidsmatig als in
de samenleving echt het
verschil te maken. Maar
er is meer nodig: meer
bewustwording en de
juiste expertise. Samen
met hanteerbare regels
zijn dat dé ingrediënten
om successen te boeken
op vlak van toegankelijkheid.
- Wendy Metten,
Algemeen Directeur Inter
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De sterkte van onze samenleving
wordt bepaald door de mate waarin we mensen met een beperking
gelijke kansen kunnen bieden.
Daarom moeten we inzetten op
vereenvoudiging en verruiming van
de regelgeving. Een toegankelijke
omgeving heeft dan ook voordelen
voor ons allemaal.
- Inez De Coninck, Vlaams
Parlementslid (N-VA)

Toegankelijkheid moet een evidentie zijn en niet langer een aandachtspunt. Basistoegankelijkheid
is een eerste stap, maar ons uiteindelijke doel ligt in een integrale
toegankelijkheid. In het bereiken
van die doestelling speelt Inter met
zijn expertise een belangrijke rol.
Hun onderzoeksrapport is boeiend
en zet ons hopelijk aan tot weer
een volgende stap
- Tinne Rombouts,
Vlaams Parlementslid (CD&V)
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De evaluatie van de Toegankelijksheidsverordening was ontluisterend.
Ondanks alle goede bedoelingen is
er nog veel werk aan de winkel om
te spreken van echte integrale toegankelijkheid. De verordening is te
vrijblijvend. En de integrale toegankelijkheid van een gebouw maar zo
sterk als de zwakste schakel. Voor
echte stappen vooruit maken we
het advies integrale toegankelijkheid beter bindend bij de omgevingsvergunning van het gebouw en
zijn omgevingsaanleg.

De Vlaamse Toegankelijkheidsverordening schrijft al regels
voor, maar dat is niet genoeg.
Zij moeten ook opgevolgd
worden. Aan voldoende handhaving schort het vaak in Vlaanderen
en bij toegankelijkheid is dat niet anders.
Om echt aan toegankelijkheid te werken moet
Vlaanderen een daadkrachtig inclusief en horizontaal beleid voeren. Op dat vlak ligt er nog
veel werk op de plank. En om dat te bereiken
moet Inter no���������������
ële) middelen en mogelijkheden krijgen om hét
expertisecentrum van Vlaanderen te zijn.

- Mieke Schauvliege, Vlaams
Parlementslid (Groen)

- Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid
(sp.a)

Er is nog een lange weg te gaan in
Vlaanderen. Het goede nieuws is
wel dat er een ongelofelijke mentaliteitswijziging aan de gang is.
Het maatschappelijk besef van het
nut van universele toegankelijkheid
voor iedereen groeit enorm. Inter
speelt daarbij als kenniscentrum
een cruciale rol. Lokale en nationale
overheden moeten de expertise van
Inter de komende jaren nog meer
gaan gebruiken.
- Maurits Vande Reyde,
Vlaams Parlementslid (Open VLD)

Bekijk de hoorzitting op de website
van het Vlaams Parlement

Of download het eindrapport met de
resultaten en aanbevelingen van ons
onderzoek uit 2019.
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Naar een inclusief winkelconcept
met ZEB
ZEB is een Belgisch modebedrijf met 72 winkels in heel België en een
online w���������������������������
even,
klopte het aan bij Inter.

Bij dit project begeleiden
we ZEB naar een inclusief winkelconcept. We
deden een bevraging
naar wat kleding in de
winkel kopen haalbaar
en aangenaam maakt.
De focus lag op de shopervaring van mensen
met een beperking. Met
deze inzichten gaan we
samen verder aan de
slag.
- Kathleen
Polders, Adviseur
Toegankelijkheid en
Universal Design |
Projectmedewerker Inter
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Samen met ZEB en Hart voor Handicap stelden we een vragenlijst
op over ervaringen van shoppers met de toegankelijkheid van kledingwinkels. De resultaten verwerken we tot een rapport. Daarmee
kan ZEB verder aan de slag om zijn prioriteiten voor toegankelijkheid te bepalen en de krijtlijnen voor verdere stappen uit te zetten.
In 2021 krijgen managers van ZEB ook nog een vorming over
hoe je mensen met een beperking klantvriendelijk onthaalt.
Daarmee leiden ze dan hun mensen op de werkvloer op. Ook dat
is belangrijk om iedereen een fijne shopervaring te geven. Deze
samenwerking met de winkelsector is dus een mooi voorbeeld van
een hefboom voor meer inclusie.
Ook in andere sectoren is toegankelijkheid een belangrijke
voorwaarde om zo veel mogelijk mensen te laten meedoen in onze
samenleving. Denk maar aan de horecasector, de woningmarkt,
werkgevers, het onderwijs of nog andere sectoren. Voor elk bedrijf
of organisatie die werk maakt van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, heeft Inter een aanbod van begeleiding en vorming
op maat.
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Commerce Cares voor
een toegankelijkere maatschappij
© Stefan Dewickere

Ook Comeos besefte in volle coronacrisis hoe moeilijk het is als je
niet gewoon je dagelijks leven kan leiden. En dat dat ook zonder
corona al niet makkelijk is voor veel mensen met een beperking.

In heel wat sectoren is
toegankelijkheid een belangrijke hefboom voor
meer inclusie. De beste
resultaten haal je natuurlijk uit rechtstreekse samenwerking. In
Comeos vonden we voor
de handel- en dienstensector een partner die
voluit zijn schouders zet
onder toegankelijkheid,
met de klant centraal.
En dat is nu net waar
we elkaar in vinden!
- Wendy Metten,
Algemeen Directeur Inter
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Met het project Commerce Cares wil deze grote federatie van
handel en diensten onze maatschappij toegankelijker maken en
bedrijven helpen om werkplekken aan te passen voor personen met
een beperking. Comeos laat zich daarvoor begeleiden door Inter en
door het Waals-Brusselse CAWaB.
In een eerste fase ontwikkelen we een e-gids over toegankelijkheid
van winkels en zorgen we via de Comeos Academy voor opleidingen
over toegankelijke en klantvriendelijke winkelgebouwen en online
en offline communicatie en dienstverlening. Zo vergroten we de
kennis bij het management en op de winkelvloer.
Deze samenwerking past mooi in het streven van Inter naar samenwerking met privésectoren waarin toegankelijkheid een belangrijke
hefboom is voor een samenleving waarin iedereen gewoon kan
meedoen. Voor koepelorganisaties en bedrijven zijn samenwerkingen als deze een mooie kans om te werken aan een beleid
voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Graag meer van dat!

Met Commerce Cares willen we onze winkelsector
toegankelijker maken en
werken aan een maatschappij zonder beperkingen voor mensen met
een beperking. Toegankelijkheid is één van onze
prioriteiten voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Commerce
Cares laat zich daarvoor
begeleiden door Inter.
- Nathalie De Greve,
Director Sustainability,
Comeos

Meer weten?
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SCREENING

Ticket naar de zee,
zonder drempels naar de kust

- Sabien Lahaye-Battheu,
gedeputeerde Toerisme
en Recreatie, provincie
West-Vlaanderen
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Heel wat kustgemeenten geven het goede voorbeeld met voorzieningen en assistentie voor mensen met een beperking op het
strand tijdens de zomer. Veel bezoekers verplaatsen zich graag
met de kusttram naar deze Zon, Zee … Zorgeloos-locaties.

We screenden samen
met ervaringsdeskundigen routes van een
toegankelijke halte van
de kusttram tot aan het
strand. Daarbij legden
we de focus op de
bereikbaarheid van de
zeedijk en de locaties
van Zon, Zee… Zorgeloos.
De goed toegankelijke
routes publiceren we op
kaart en online.

Daarom ontwikkelden we in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen routekaarten met de beste routes
tussen de toegankelijke tramhaltes en het strand. Samen met
ervaringsdeskundigen deden we knelpuntenwandelingen om
drempels in kaart te brengen. Vervolgens gaf Inter de kustgemeenten en De Lijn aanbevelingen waarmee ze het openbare domein
toegankelijker konden maken. Dit gebeurde al een eerste keer in
2014. Afgelopen jaar werkten we aan de update. Die houdt rekening
met toegankelijke haltes die erbij kwamen en veranderingen in
het openbare domein.

Meer info over de
toegankelijke routes?

Zon, Zee … Zorgeloos
ontdekken?

© Toerisme Vlaanderen

De Kust is in onze provincie de toeristische
regio bij uitstek. We vinden het belangrijk dat iedereen zorgeloos en vlot
kan genieten. We waken
over elk onderdeeltje van
de customer journey,
ook voor toeristen met
een beperking en ouders
of grootouders met jonge kinderen in bolderkar
of buggy. Daarom gaf de
provincie West-Vlaanderen samen met Toerisme
Vlaanderen de opdracht
aan Inter voor een
update van Ticket naar
de zee.

De kust blijft een populaire bestemming bij vakantiegangers
en dagjestoeristen. Ook als je een beperking hebt, geniet je graag
zonder hindernissen van een dagje op het strand en een wandeling
met een ijsje op de dijk.

- Marieke
Vanloocke, Adviseur
Toegankelijkheid en
Universal Design - Inter
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ONDERZOEK

Kosten en baten
van integrale toegankelijkheid
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Een opvallend besluit: de toegankelijkheidskost ligt gevoelig lager als
je van bij het ontwerp integrale toegankelijkheid toepast. Bestaande
gebouwen aanpassen, is aanzienlijk duurder. In het geval van kleine
handelszaken bijvoorbeeld zelfs tien keer zo duur. De inzichten uit
dit onderzoek zijn dan ook een belangrijke stap naar meer gegevens
en goed geïnformeerde beslissingen op vlak van toegankelijkheid.
Meer info of het
volledige onderzoeksrapport downloaden?
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©Koen Broos

- dr. Elke Ielegems,
architect – researcher,
faculteit Architectuur en
Kunst, UHasselt

Zo werkten we in 2020 nauw samen met het onderzoeksteam van
de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt.
Dat onderzocht de kosten en baten van integrale toegankelijkheid
van publieke gebouwen in opdracht van de Vlaamse overheid. Denk
bij ‘publieke’ aan gebouwen waar bezoekers over de vloer komen,
bijvoorbeeld als klant, als patiënt, als leerling of als toeschouwer.
Niet alleen overheidsgebouwen dus, maar ook winkels, ziekenhuizen,
scholen of cultuurcentra bijvoorbeeld.

©Koen Broos

Ontwerpers en opdrachtgevers denken vaak dat
een volledig integraal
toegankelijk gebouw een
te hoge kostprijs zou
hebben. Dit onderzoek
in opdracht van team
Gelijke Kansen in nauwe
samenwerking met Inter
is een belangrijke stap
naar meer inzicht in de
directe kosten en baten
van Integrale Toegankelijkheid van schoolgebouwen, gemeentehuizen en handelspanden in
Vlaanderen. Zo kunnen
bouwheren, aannemers
en beleidsmakers betere
beslissingen nemen.

Ook voor onderzoek kan je op Inter een beroep doen, bijvoorbeeld
met een opdracht voor een volledige studie. Een andere mogelijkheid is ons in de arm nemen voor je eigen onderzoek. Dat gaat
van deelnemen aan een focusgroep of klankbordgroep tot zetelen
in een stuurgroep of zelfs een volledige deelopdracht.

VO R M I N G

Toegankelijkheid kan je leren
Je las al hoe je onze expertise kan inschakelen om beleid,
gebouwen, omgeving, vrijetijdsactiviteiten of dienstverlening
toegankelijk te maken. Maar je kan ook leren om zelf met
toegankelijkheid aan het werk te gaan.
Daarvoor hebben we een ruim aanbod van vormingen op
maat voor overheden, ontwerpers, organisatoren, bedrijven
en organisaties. Van een korte online workshop tot een hele
dag op locatie, ook met ervaringsdeskundigen erbij. Dan hoor
je van mensen met een handicap welke drempels er opduiken
bij alledaagse dingen. Of een inleefsessie om te ervaren hoe
het is om een beperking of handicap te hebben.

Mensen warm maken
voor toegankelijkheid en
hoe je mensen met een
handicap gelijkwaardig
behandelt, is echt mijn
ding. Door corona moesten we sneller schakelen
naar een online aanbod.
Uitwisseling van mens
tot mens vind ik nog
������
, maar online
vorming is zeker een
blijvertje.
- Kathleen Smolders,
Vormingsmedewerker Inter
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Het provinciebestuur
streeft ernaar om
ons toeristisch en
vrijetijdsaanbod
betaalbaar, fysiek
toegankelijk en
duurzaam bereikbaar te
maken. Iedereen heeft
recht op dit mooie
provinciale aanbod,
ongeacht inkomen,
leeftijd of beperking.
Om dit te helpen
waarmaken, deden we
een beroep op Inter voor
vorming.
- David Talloen,
beleidsmedewerker
provincie OostVlaanderen
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Qua inhoud is er veel mogelijk: kennismaken met
toegankelijkheid, technische opleidingen over de
wetgeving of over inrichting van gebouwen, workshopsmet praktijkvoorbeelden voor sectoren zoals
cultuur, sport, events, wonen of horeca. Of rond
een thema zoals beleid, communicatie, klantvriendelijk onthaal of bewegwijzering.
Het afgelopen jaar gaven we tientallen vormingen. Een paar voorbeelden? De stewards
van Club Brugge leerden hoe je een
voetbalwedstrijd toegankelijk maakt en hoe
je omgaat met supporters met een
handicap. Het Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed Faro volgde een
webinar over toegankelijke events
organiseren op erfgoedlocaties. Voor
de provincie Oost-Vlaanderen was er
een webinar over een toegankelijk
aanbod in de provinciale domeinen,
erfgoedsites en educatieve centra.
Infrastructuur, communicatie en informatie maar
ook dienstverlening kwamen er aan bod.

Het was echt interessant
en inspirerend om het
thema op een bredere en
co-creatieve manier op
te nemen.
- Luc Feusels,
coördinator Provinciaal
Streekcentrum de
Huysmanshoeve,
deelnemer vorming
provincie

Meer info?
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Mobiliteit,
een belangrijke werf
Hoe belangrijk mobiliteit is om toegang te krijgen tot het dagelijks
leven, dat spreekt bijna vanzelf. Als je naar het werk, de winkel,
het ziekenhuis, de kapper, het museum of naar school wil, moet je
er ook geraken.
De Vlaamse overheid
werkt samen met Inter
om toegankelijkheidsdoelen te halen. Zo
ondersteunen we het beleid, geven we technisch
advies en vergroten we
de kennis bij gemeenten. Belangrijk, want zij
zijn verantwoordelijk
voor 62% van de haltes.
Dertig gemeenten per
jaar krijgen in de periode
2021-2025 een coachingtraject met begeleiding van Inter om een
‘Masterplan toegankelijke
haltes’ op te maken.
- Marcel Wijnker,
Adviseur
Toegankelijkheid,
Mobiliteit en Omgeving
- Inter
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Als partner van de Vlaamse overheid is Inter nauw betrokken bij het
Masterplan Toegankelijkheid. Dit plan voor een meer toegankelijk
openbaar vervoer kondigde Vlaams minister van Mobiliteit en
Openbare Werken Lydia Peeters bij het begin van de nieuwe
regeerperiode aan. Het doel is om 50% van de halte-infrastructuur
van het openbaar vervoer tegen 2030 voor iedereen toegankelijk
te maken. Achter de schermen werkte Inter intensief mee aan de
beleidsvoorbereiding. De minister lanceerde het plan in november
2020, in de loop van 2021 volgt de uitrol. Inter geeft ondersteuning,
met coachingtrajecten voor gemeenten en een online lerend
netwerk om kennis te delen en te inspireren.
We zijn ook op andere terreinen actief voor mobiliteit. We volgen
de ontwikkelingen bij de vervoerregio’s op en namen bijvoorbeeld
in 2020 deel aan de werktafel mobiliteit van SALKturbo, de opvolger
van het SALK, het strategisch actieplan Limburg in het Kwadraat,
in de vorm van een nieuw actieplan om de Limburgse economie
duurzaam te versterken en te versnellen. Zo blijven we aandacht
voor toegankelijkheid binnen dit sleutelthema vragen.
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Werken aan toegankelijkheid
1561 infovragen, met thema:
• Gebouw en omgeving (59%)
• Wonen en welzijn (15,5%)
• Beleid (1%)
• Mobiliteit (10%)
• Vrije tijd en evenementen (3,5%)
• Over Inter (11%)

Wie stelt de vraag? (%)
• Bouwsector (52%)
• Bouwheren (8%)
Basisbereikbaarheid is er voor iedereen, dit is een
ambitie die minister Lydia Peeters tijdens haar
legislatuur wil waarmaken. Om dit te realiseren,
kunnen wij vanuit het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken rekenen op de mensen van Inter die
hun expertise en enthousiasme inzetten om samen
met ons van basisbereikbaarheid een succesverhaal
te maken en dat voor iedereen!
- Justine De Leersnyder, beleidsmedewerker
Departement Mobiliteit en Openbare Werken,
Vlaamse overheid
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• Ambtenaren en overheden (13,5%)
• Gebruikers, ouderen (of familie) (10%)
Meer weten over de
coachingtrajecten
voor gemeenten en het
Masterplan
Toegankelijkheid?

• Gebruikersorganisaties, zorgverleners, instellingen (5%)
• Studenten en onderwijs (3%)
• Anderen (8,5%)
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Hasselt Kortessem
Hoeselt
Zutendaal
Diepenbeek
Sint-Truiden
Riemst
Borgloon Bilzen Lanake
Alken
Limburg
Kortessem
Tongeren
Hoeselt
Heers
Sint-Truiden
Riemst
Borgloon
Ham

Gemeente met structurele samenwerking

Dilbeek

Houth.-Helcht.
Peer
Leopoldsburg
Heusden-Zolder

Lille

Lille
Lille
Kasterlee

Kasterlee
Kasterlee

Berlaar
Berlaar

Hamont-Achel
Hamont-Achel
Hamont-Achel
Pelt
Bocholt
Pelt
Pelt
Bocholt
Bocholt
Bree
Peer
Bree
Bree
Leopoldsburg
Peer
Peer

Mechelen
Mechelen

Vlaams Brabant
Londerzeel
Londerzeel Londerzeel
Aarschot
Asse Vilvoorde
Asse
Dilbeek
Dilbeek
Dilbeek

Asse

Ninove
Ninove
Halle

Halle
Halle

Vilvoorde
Vilvoorde

Ham
Leopoldsburg
Leopoldsburg
Oudsbergen
Ham
Tessenderlo Beringen Houth.-Helcht.
Oudsbergen Oudsbergen
Beringen
Beringen
Dilsen-Stokkem
Tessenderlo Tessenderlo
Houth.-Helcht.
Houth.-Helcht.
Heusden-Zolder
Dilsen-Stokkem
Dilsen-Stokkem
As
Heusden-Zolder
Heusden-Zolder
Lummen
Zonhoven
As
As
Maasmechelen
Lummen
Lummen
Zonhoven Zonhoven Genk
Genk
Genk
Maasmechelen
Maasmechelen
Halen
Hasselt
Zutendaal
Halen
HalenHasselt
Hasselt Diepenbeek
Zutendaal Zutendaal
Diepenbeek Diepenbeek
Bilzen Lanaken
Alken
Lanaken
Kortessem
Bilzen Lanaken
Alken
Alken Bilzen Hoeselt
Kortessem Kortessem
Hoeselt
Hoeselt
Sint-Truiden
Riemst
Borgloon
Sint-Truiden Sint-Truiden
Riemst
Riemst
Borgloon
Borgloon
Tongeren
Heers
Tongeren Tongeren
Heers
Heers
Ham

Aarschot
Diest
Aarschot

Diest
Diest

Heers

Tongeren
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Toegankelijke
evenementen

Vormingen
en presentaties

• 67 evenementendagen
met ondersteuning. In
2019, zonder corona,
bijna 350.

19 vormingen en
presentaties gegeven:
• Klantvriendelijk onthaal
en inleefsessies: 4
• Toegankelijkheidsbeleid
voor lokale en provinciale besturen: 8
• Toegankelijk
ontwerpen: 2
• Vorming vrijwilligers
evenementen: 2
• Webinars: 2
• Hoorzitting Vlaams
Parlement –
Commissie Toegankelijkheid: 1

• 535 vrijwilligers

Screenings
• 142 screenings van locaties voor
databank Toegankelijk Vlaanderen
• 508 screenings van
aangepaste en voorbehouden parkeerplaatsen
voor personen met
een handicap in
West-Vlaanderen,
zie www.navigeerenparkeer.be

2432 adviezen
• Aftoetsing bouwplannen aan regelgeving
voor omgevingsvergunning: 1964 (81%)
• Trajecten uitgebreid toegankelijkheidsadvies: 468 (19%)
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4
Voor en
door iedereen

Dat iedereen kan meedoen
en ook inspraak krijgt,
dat vinden we belangrijk.
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