
 

 

 

 

 

BIJLAGE - BELEIDSVELDEN 
Hieronder vind je een overzicht van beleidsvelden waarbinnen integrale toegankelijkheid een voorwaarde 

is. Voor al deze beleidsvelden kan je bij Inter terecht voor advisering, screening, projectondersteuning, 

vorming en info. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd. 

Je vindt ze op www.inter.vlaanderen/aanbod/publicaties. 
 

Beleidsveld Informatie en referentiekaders 

Algemene financiering  
0010 Algemene overdrachten tussen verschillende 

bestuurlijke niveaus 
 

Algemeen bestuur  
Algemene diensten  
0112 Personeelsdienst en vorming  
0115 Welzijn op het werk  
0119 Overige algemene en ondersteunende diensten Wenkenblad toegankelijkheid van stemlokalen 

Wenkenblad toegankelijkheid van signalisatie in en rond het gebouw 
Wenkenblad toegankelijkheid van sociale diensten 

Administratieve dienstverlening  
0130 Administratieve dienstverlening  
0151 Deelneming aan internationale organisaties en 

conferenties 
 

0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg  
Overig algemeen bestuur  
0190 Overig algemeen bestuur  
Zich verplaatsen en mobiliteit  
0200 Wegen Vademecum Toegankelijk Publiek Domein 

Wenkenblad toegankelijkheid van voetpaden 

0210 Openbaar vervoer www.meermobiel.be 
Bushaltegids De Lijn 

0220 Parkeren www.toegankelijkgebouw.be 
www.navigeerenparkeer.be 
 0290 Overige mobiliteit en verkeer Onderzoek ‘Toegankelijkheid en mobiliteit: het mobiliteitsconvenant 
als katalysator’ 
Bevindingen actieonderzoek naar de optimalisatie van het vervoer 
van voorzieningen van ouderen en personen met een handicap 
Wenkenblad toegankelijkheid van signalisatie in en rond het gebouw 
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Deze bijlage maakt deel uit van de pubicatie 

‘Naar een toegankelijke gemeente’. 

Meer info vind je op de website. 
 

 

http://www.inter.vlaanderen/aanbod/publicaties
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_stemlokalen.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_stemlokalen.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_signalisatie.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad%C2%B0toegankelijkheid_sociale_diensten.pdf
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/toegankelijk-publiek-domein-vademecum
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_voetpaden.pdf
http://www.meermobiel.be/
https://static.delijn.be/Images/bushaltegids_tcm7-25285_tcm3-1519%20(2)_tcm3-1519.pdf
http://www.toegankelijkgebouw.be/
http://www.navigeerenparkeer.be/
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Actieonderzoek%20vervoer%20voorzieningen%20-%20Eindrapport%20(2012).pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Actieonderzoek%20vervoer%20voorzieningen%20-%20Eindrapport%20(2012).pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_signalisatie.pdf
https://www.inter.vlaanderen/naar-een-toegankelijke-gemeente
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Beleidsveld Informatie en referentiekaders 

Natuur en milieubeheer  
0319 Overige waterbeheer  
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen 

en bos 
Vademecum integrale toegankelijkheid van parken 
Wenkenblad toegankelijkheid van groengebieden 

Veiligheidszorg  
0410 Brandweer  
Ondernemen en werken  
0500 Handel en middenstand Wenkenblad toegankelijkheid van winkels  

Wenkenblad toegankelijkheid van restaurants en cafés 
Wenkenblad toegankelijkheid van kantoren van vrije beroepen 
Wenkenblad toegankelijkheid van medische praktijken 
Wenkenblad toegankelijkheid van bankgebouwen 

0510 Nijverheid  
0520 Toerisme – Onthaal en promotie  
0521 Toerisme – Sectorondersteuning  
0522 Toerisme – Infrastructuur Wenkenblad toegankelijkheid van hotels 

Infofiches Toerisme Vlaanderen 

0550 Werkgelegenheid  
Wonen en ruimtelijke ordening  
0600 Ruimtelijke planning Vademecum Toegankelijk Publiek Domein 

0610 Gebiedsontwikkeling  
0620 Grondbeleid voor wonen Ontwerpgids Meegroeiwonen 

www.meegroeiwonen.info 
Kangoeroewonen, een woonconcept voor nu en later, voor 
jong en oud 

0622 Woonwagenterreinen  
0670 Straatverlichting Vademecum Toegankelijk Publiek Domein 

0680 Groene ruimte Vademecum integrale toegankelijkheid van parken 
Wenkenblad toegankelijkheid van groengebieden 
Wenkenblad toegankelijkheid van speeltuinen 

Cultuur en vrije tijd  
Kunst en cultuur  
0700 Musea  
0701 Cultuurcentrum Wenkenblad toegankelijkheid van cultuur- en gemeenschaps-

centra 

0702 Schouwburg, concertgebouw, opera  

 

Beleidsveld Informatie en referentiekaders 

0703 Openbare bibliotheken Wenkenblad toegankelijkheid van bibliotheken 

0704 Gespecialiseerde bibliotheken  
0705 Gemeenschapscentrum  
0709 Overige culturele instellingen  
0710 Feesten en plechtigheden  
0711 Openluchtrecreatie  
0712 Festivals www.itools.events 

0719 Overige evenementen www.itools.events 
Wenkenblad toegankelijkheid van studiedagen 

0720 Monumentenzorg  
0721 Archeologie  
0729 Overig beleid inzake het erfgoed Postkaartenreeks erfgoed en toegankelijkheid 

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  
Sport  
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
0741 Sportpromotie en -evenementen  
0742 Sportinfrastructuur Sport zonder grenzen – Informatiebrochure voor beleidsver- 

antwoordelijken en beheerders van sportaccommodaties 
www.iedereenfietst.be 
Wenkenblad toegankelijkheid van voetbalstadions 
Wenkenblad toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden 

0749 Overig sportbeleid  
Jeugd  
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen 

en jongeren 
 

0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van 
kinderen en jongeren 

Wenkenblad toegankelijkheid van speeltuinen 

0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd  
Erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen 

 

0790 Erediensten Wenkenblad toegankelijkheid van gebeds- en bezinningshuizen 

0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen 

 

 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vademecum-integrale-toegankelijkheid-van-parken
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_groengebieden.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_winkels.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_restaurants.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_kantoren_vrije_beroepen.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_medische_praktijken.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_bankgebouwen.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_hotels.pdf
https://www.toerismevlaanderen.be/publicaties/toegankelijkheidscriteria-voor-toeristische-infrastructuur
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/toegankelijk-publiek-domein-vademecum
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Ontwerpgids_meegroeiwonen_2009.pdf
http://www.meegroeiwonen.info/
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Kangoeroewonen_brochure_2014.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Kangoeroewonen_brochure_2014.pdf
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/toegankelijk-publiek-domein-vademecum
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vademecum-integrale-toegankelijkheid-van-parken
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_groengebieden.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_speeltuinen.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_cultuurcentra_gemeenschapscentra.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_cultuurcentra_gemeenschapscentra.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_bibliotheken.pdf
http://www.itools.events/
http://www.itools.events/
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_studiedagen.pdf
https://www.inter.vlaanderen/aanbod/publicaties/publicaties-erfgoed
http://www.isbvzw.be/nl/webshop-products/30/sport-zonder-grenzen-toegankelijkheid-informatiebrochure-voor-beleidsverantwoordelijken-en-beheerders-van-sportaccommodaties.html
http://www.isbvzw.be/nl/webshop-products/30/sport-zonder-grenzen-toegankelijkheid-informatiebrochure-voor-beleidsverantwoordelijken-en-beheerders-van-sportaccommodaties.html
http://www.iedereenfietst.be/
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_voetbalstadions.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_sporthallen_en_zwembaden.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_speeltuinen.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_gebedshuizen.pdf


112 113  

  

Beleidsveld Informatie en referentiekaders 

Leren en onderwijs Inspiratiebundel toegankelijkheid van schoolgebouwen 

0800 Gewoon basisonderwijs  
0801 Buitengewoon basisonderwijs  
0810 Gewoon secundair onderwijs  
0814 Leren en werken  
0815 Buitengewoon secundair onderwijs  
0820 Deeltijds kunstonderwijs  
0830 Centra voor volwassenenonderwijs  
0835 Hoger onderwijs Wenkenblad toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten 

0860 Centra voor leerlingenbegeleiding  
0862 Huisvesting voor schoolgaanden  
Zorg en opvang  
Sociaal beleid  
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
0905 Dienst voor juridische informatie en advies  
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor 

algemeen welzijnswerk 
Wenkenblad toegankelijkheid van sociale diensten 

Ziekte en invaliditeit  
0910 Woningen voor personen met een handicap  
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een 

handicap 
 

Sociale huisvesting  
0930 Sociale huisvesting  
Gezin en kinderen  
0940 Jeugdvoorzieningen www.toegankelijkejeugdlokalen.be  

0941 Gezinsvervangende tehuizen Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor 
bijzondere jeugdbijstand 

0944 Preventieve gezinsondersteuning Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor 
gezinnen met kinderen 

0945 Kinderopvang  

 

Beleidsveld Informatie en referentiekaders 

Ouderen Integrale leeftijdsvriendelijke toets – Draaiboek voor steden en 
gemeenten 

0950 Ouderenwoningen www.zilverensleutel.be 

Wenkenblad toegankelijkheid van appartementsgebouwen 

0951 Dienstencentra  
0952 Assistentiewoningen  
0953 Woon- en zorgcentra Inspiratiebundel toegankelijkheid van woonzorgcentra 

0945 Dagzorgcentra  
Dienstverlening inzake volksgezondheid  
0980 Sociale geneeskunde  
0982 Ziekenhuizen Inspiratiebundel toegankelijkheid van ziekenhuizen 

0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinstellingen  
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg  
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor 

preventieve en ambulante gezondheidszorg 

Begraafplaatsen, crematoria en lijkbezorging  
0990 Begraafplaatsen  
0991 Crematoria  

 

https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_hogescholen_universiteiten.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20toegankelijkheid%20van%20voorzieningen%20voor%20algemeen%20welzijnswerk_2013.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20toegankelijkheid%20van%20voorzieningen%20voor%20algemeen%20welzijnswerk_2013.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad%C2%B0toegankelijkheid_sociale_diensten.pdf
http://www.toegankelijkejeugdlokalen.be/
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20toegankelijkheid%20van%20voorzieningen%20voor%20bijzonder%20jeugdbijstand_2013.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20toegankelijkheid%20van%20voorzieningen%20voor%20bijzonder%20jeugdbijstand_2013.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20toegankelijkheid%20van%20voorzieningen%20voor%20gezinnen%20met%20kinderen_2013.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20toegankelijkheid%20van%20voorzieningen%20voor%20gezinnen%20met%20kinderen_2013.pdf
https://www.inter.vlaanderen/beleid/diensten/convenant-lokaal-bestuur/integrale-leeftijdsvriendelijke-toets
https://www.inter.vlaanderen/beleid/diensten/convenant-lokaal-bestuur/integrale-leeftijdsvriendelijke-toets
http://www.zilverensleutel.be/
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Wenkenblad_toegankelijkheid_appartementsgebouwen.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20Toegankelijkheid%20van%20Woonzorgcentra_2012.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20toegankelijkheid%20van%20ziekenhuizen_2012.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20Voorzieningen%20voor%20preventieve%20en%20ambulante%20gezondheidszorg_2013.pdf
https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20Voorzieningen%20voor%20preventieve%20en%20ambulante%20gezondheidszorg_2013.pdf

