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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Gerust op uitstap
dankzij betrouwbare informatie
Het afgelopen jaar werkten we aan een eenvoudige manier
om bezoekers via de website van een gebouw of andere
plaats informatie te geven over de toegankelijkheid ervan. Die komt uit de databank Toegankelijk Vlaanderen.

- Greta Lijnen,
Projectmedewerker - Inter
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Zo vind je makkelijk alle nuttige info om je bezoek
te plannen als je een beperking hebt. Of je er raakt
met het openbaar vervoer bijvoorbeeld, waar je
kan parkeren en of je er makkelijk iets kan eten
of drinken en het toilet bezoeken. Maar ook of
er een aangepaste beleving is voor mensen
met een handicap. Als je een uitstap plant,
weet je zo wat je wel of niet kan verwachten
en ga je gerust op stap.
Eind 2020 deden we al een eerste test
samen met een aantal Gentse musea en
tal van gebruikers met een beperking.
In 2021 gaan we verder met het ontwikkelen en vernieuwen van de databank.

Een kijkje in de huidige databank?

Enkele reacties van testers

• De info sluit aan op de ervaring en vraag van de gebruiker.
Heel goed.
• Details waar nodig, maar ook geen overdosis aan info.
• Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Mooi werk van alle
partners!
• De info laat zich prachtig integreren in de websites. De structuur zit goed. De verduidelijkende foto’s trekken de aandacht.
• Heel duidelijk opgemaakt en altijd op dezelfde manier.
Dat geeft mooi structuur.
• Maakt kort en bondig duidelijk hoe het met de toegankelijkheid
van het museum gesteld is.
• Geeft bezoekers een beeld van wat te verwachten.

- Ingvar Van Haelst,
beleidsmedewerker
Toegankelijkheid en
Universal Design,
team Gelijke Kansen,
agentschap Binnenlands
Bestuur van de Vlaamse
overheid
©Jerroen Willems

Betrouwbare toegankelijkheidsinformatie, wie is
daar niet naar op zoek?
Daarom vernieuwen we
de databank van Toegankelijk Vlaanderen. Locaties
zullen rechtstreeks toegankelijkheidsinfo kunnen
weergeven op hun eigen
website. Dat lieten we
Gentse musea al eens uittesten. Mensen met een
beperking en museummedewerkers bekeken het
uitklapbaar blokje met
toegankelijkheidsinformatie op verschillende websites. Met hun ervaring
houden we rekening om
het gebruiksvriendelijk
voor iedereen te maken.

Mensen vertelden ons
dat ze dankzij de info
met een gerust hart op
pad kunnen. Dat was al
erg fijn. Maar het was
helemaal fantastisch
om vast te stellen dat
die de Gentse musea
ook prikkelde om aan
de slag te gaan en de
toegankelijkheid daadwerkelijk te verbeteren.
Ik hoop samen met Inter
dit enthousiasme verder
uit te breiden naar heel
Vlaanderen en tal van
andere sectoren.
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Circuit Sortie, voor
meer ontmoetingen tussen mensen
Elkaar kunnen ontmoeten, dat vinden we belangrijk. Meer dan ooit
werd dat duidelijk toen de coronacrisis uitbrak en we met zijn allen
in ons kot moesten blijven. Maar voor sommige mensen was gebrek
aan contact al langer een realiteit. Zeker met een beperking is het
door zichtbare en onzichtbare drempels soms moeilijker om mensen
te ontmoeten.

Weinig tot geen evenementen in de zomer,
jammer voor ons en
eventbezoekers met
een handicap. Gelukkig
kwam Circuit Sortie tot
leven en mocht ik als
moderator een steentje
bijdragen. Zorgen voor
ontmoeting tussen
mensen met en zonder
handicap, daar doen we
het voor!
- Jelle De Smedt,
Stafmedewerker Events
- Inter
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Om daar iets aan te doen, sloegen we de handen in elkaar met
De Genereuzen van Hart voor Handicap. Met Circuit Sortie maken
we de wereld inclusiever, met meer ontmoetingen tussen mensen
met en zonder beperking. We werken daarvoor met middelen via
het Actieplan Zorgen voor Morgen dat de Vlaamse overheid goedkeurde op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.
Op de website plaats je een zoekertje met je favoriete plekje.
Als iemand reageert, brengt een moderator jullie in contact.
Zo ontstaan er nieuwe vriendschappen. En als de coronamaatregelen het toelaten, kan je zelfs samen op stap.
In 2020 waren er al 171 zoekertjes en brachten we 137 duo’s bijeen.
Er deden trouwens flink wat Inter-vrijwilligers mee. Nog meer goed
nieuws? In 2021 loopt het project gewoon door!

Meer info of zelf meedoen?

Ik vond het plezant om weg
te gaan met Circuit Sortie!
Ik heb me goed geamuseerd
met Inne en ze is een vriendin geworden.
- Gitte Wens, deelneemster
aan Circuit Sortie

We houden allebei van de
natuur en actie. Zelfs met die
anderhalve meter tussen ons
hebben Gitte en ik ongelofelijk veel plezier gehad.
Dit soort ontspanning is
in deze tijd meer dan welkom!“
- Inne Vennekens, deelneemster
aan Circuit Sortie

Ons streven naar inclusie en
toegankelijkheid bracht Inter
en Hart voor Handicap dichter bij elkaar. Samen hebben
we mensen met en zonder
beperking bijeen gebracht,
digitaal en fysiek. Die ontmoetingen
halen mensen uit hun comfortzone maar
bezorgen hen een unieke ervaring. Meer dan
250 deelnemers konden getuigen over het
respect dat voor elkaar is gegroeid en het
belang van meer inclusie.
- Kristel Gevaert,
co-directeur Hart voor Handicap
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Hoera voor
onze vrijwilligers!
Onze vrijwilligers kunnen we niet genoeg
danken. Ze hielpen al ontelbare culturele of
sportieve events toegankelijk maken met
voorzieningen en assistentie voor mensen
met een beperking. Je ziet ze overal, van
de parking tot op het terrein of in de zaal.
Hun inzet is van onschatbare waarde.

Onze vrijwilligers zijn
een ras apart: ze staan
klaar om waar nodig
bezoekers met een
beperking te helpen en
ze doen dat heel naturel!
Net dat maakt hen zo
fantastisch. Ongeacht
hun ervaring of achtergrond staan ze er! En dat
vind ik echt mooi! Het
is fijn om daar een deel
van te zijn.

Afgelopen jaar waren er door corona
bitter weinig events. Maar op onze
vrijwilligers kunnen we al jaren
rekenen. Een goede reden om hen in
de bloemetjes te zetten. Bij Sonja
zelfs letterlijk, zij kreeg als 500ste
vrijwilliger een mooi boeket van
minister Somers van Gelijke
Kansen.

Ik heb de tijd en de kans
om iets terug te geven
aan de samenleving. Bij
Inter zie ik meteen het
effect van mijn engagement. Dat persoonlijke
contact met bezoekers
met een handicap geeft
mij veel voldoening. En
het is een fijne manier
om mensen te leren
kennen.
- Sonja Pletinckx,
vrijwilliger

- Leen Vanelderen,
Stafmedewerker Events
- Inter
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Voor en door iedereen
Zelfs op kantoor krijgen we versterking van straffe
mensen. Lees wat zij hierover vertellen.

Als tiener had ik al interesse in
de eventsector, maar omdat ik
een beperking heb en niet aan
de slag kan bij een eventbureau,
koos ik voor Inter. Dat leunt sterk
aan bij mijn leefwereld en zo zit
ik toch in de eventsector.
Dit werk is mij dus op het lijf
geschreven. Ook belangrijk: ik
voel mij een evenwaardige collega tussen de beroepskrachten.
- Jo Vanrusselt,
secretariaatsvrijwilliger - Inter

Inter heeft een hart voor mensen
met een beperking en ik word er in
de watten gelegd. Als vrijwilliger
met een beperking ben ik blij dat
ik mijn ervaringsdeskundigheid
kan delen. Want goede toegankelijkheid is broodnodig voor mensen
met een beperking. Het bepaalt
wat je kan doen en laten. Hierbij
een warme oproep aan iedereen
om mee te streven naar integrale
toegankelijkheid.

Een Zon, Zee… Zorgeloos-plek staat voor:
• Een toegankelijke omgeving
• Een toegankelijk strand
• Opgeleide assistenten
• Volledig gratis
ZZZ vond je in 2020 in Bredene, De Haan, Nieuwpoort,
Oostende, Vosseslag, Wenduine en Zeebrugge. En sinds
juli vind je ons ook op Instagram (zon_zee_zorgeloos).

- Geert Dumoulin, vrijwillige
toegankelijkheidsmedewerker - Inter

Inter is familie. Zeker in 2020
werd dit nogmaals bevestigd.
Er staan in weinig woorden en
vol vertrouwen.

Toegankelijke evenementen

- Maxime Dubaere,
secretariaatsvrijwilliger - Inter

Meer weten of zelf
vrijwilliger worden?
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Zon, Zee… Zorgeloos

In 2020 waren er door corona maar weinig events.
Toch ondersteunden we nog 67 eventdagen en deden we
de voorbereiding van 45 events die geannuleerd werden.
Andere cijfers:
• 523 geregistreerde vrijwilligers
• 47 vrijwilligers meer dan in 2019
• 24 vrijwilligersnieuwsbrieven om het contact te onderhouden in een tijd zonder events
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Circuit Sortie
Een project en een online platform voor meer
ontmoetingen tussen mensen met en zonder
beperking, van Inter en De Genereuzen.
• 264 inschrijvers op het webinar op 15 juni
bij de lancering
• 1 versie van het webinar met ondertiteling
+ 1 versie met een tolk Vlaamse Gebarentaal
• 246 live of uitgestelde kijkers
• 171 zoekertjes op de site met een favoriet
plekje om samen te bezoeken
• 137 duo’s met elkaar in contact
• 16 duo’s gingen al coronaproof op uitstap
• 17 themanieuwsbrieven
• 488 nieuwsbrieflezers
• 690 kijkers van verschillende reportages
op sociale media
• 2 artikels in De Standaard, 2 reportages op
VRT in de programma’s ‘Vive la Vie’ en
‘De zevende dag’, aandacht tijdens
de Warmste Week van Studio Brussel
• 167 berichten in nieuwsbrieven en op websites
en sociale media van andere organisaties
• 9750 surfers die de website al eens bezochten.
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Webinar U Design
for Real People
• 1 versie met Nederlandstalige
ondertitels en 423 kijkers
• 1 versie met Engelstalige
ondertitels en 131 kijkers
• 1 versie met audiobeschrijving
en 171 kijkers
• 1 versie met tolk Vlaamse
Gebarentaal

5
Samen en
professioneel

Maak kennis met ons
bestuursorgaan en de hechte
samenwerking van ons Inter-team.
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