Vacature
Voltijdse adviseur Toegankelijkheid en Universal Design
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je meewerken aan het beleid voor een toegankelijk
Vlaanderen? Inter geeft uitvoering aan het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen waarbij we
samenwerken aan een samenleving waar iedereen onafhankelijk en gelijkwaardig toegang heeft tot
gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie.

Werk maken van toegankelijkheid kan niemand alleen! Bij Inter werk je samen met een enthousiast
team om hiervoor draagvlak te creëren. Je begeleidt alle overheden, bedrijven of organisaties die een
toegankelijkheidsbeleid, dienstverlening of projecten willen ontwikkelen zodat alle mensen op een
volwaardige en kwaliteitsvolle manier kunnen meedoen in hun leefomgeving.

Maak je er jouw missie van om Vlaanderen toegankelijk te maken voor iedereen? Streef je ernaar om
samen met tal van deskundigen de beste aanpak en oplossingen te integreren in het
toegankelijkheidsbeleid?
Lees dan zeker voort!

Van toegankelijkheid een automatisme maken in (alle) beleidsmaatregelen en projecten. Dat is een
boeiende uitdaging. Om die aan te gaan, breiden we ons team uit met een voltijdse adviseur
Toegankelijkheid en Universal Design.

Heb je ruimtelijk en stedenbouwkundig inzicht? Heb je zin om met jouw ervaring en technische kennis
aan deze weg te timmeren? Kan je jouw standpunt goed overbrengen en haal je er energie uit om
anderen te overtuigen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie zijn wij?
Met #IedereenOveral bouwen we vanuit Inter aan een inclusieve samenleving waarin iedereen
volwaardig en zelfstandig kan meedoen: jong, oud, met of zonder beperkingen en onder alle
omstandigheden. We ontwikkelen en delen onze expertise binnen een ruim netwerk van overheden,
beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en gebruikers waarbij de mens steeds centraal staat.
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We nemen een sleutelrol op in het bouwen aan een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving,
zodat iedereen, op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het
leven. We voeren de regie van een sterk netwerk van belanghebbenden, partners en marktspelers op
vlak van toegankelijkheid, en zorgen voor de samenwerking en verbinding die nodig is om een echt
verschil te maken. We brengen nationale en internationale kennis samen, verlenen advies voor de
realisatie van een toegankelijke leefomgeving en brengen overheden, professionelen en burgers
samen om hier continu aan te sleutelen.
Lees meer over ons op onze website Inter.

Wat zoek jij?
Ben je de spilfiguur in de toegankelijkheidsketen en streef je naar een toegankelijke omgeving waar
iedereen vlot, gebruiksvriendelijk en veilig gebruik van kan maken? Zie je waar de noden en kansen
liggen om overheden, bouwheren, ontwerpers, projectontwikkelaars … te adviseren om publieke
gebouwen, het openbaar domein en de brede omgeving meer bereikbaar, betreedbaar, begrijpelijk en
bruikbaar te maken?

Kan je er jouw dagelijkse taak van maken om samen met ons het verschil te maken in het bouwen van
een samenleving met een grote diversiteit aan gebruikers? Waarbij je het verschil maakt:
•

Door te adviseren en te begeleiden. Je denkt constructief mee over de ontwikkeling van een
slim ontwerp door een mooie en aantrekkelijke vormgeving en je hebt oog voor detail met
betrekking tot het gebruikscomfort voor iedereen. Je adviseert en begeleidt overheden (o.a.
lokale besturen, provinciale besturen, …), ontwerpers en bouwheren om tot een kwaliteitsvol
en toegankelijk project te komen. Je gaat ook het terrein op om de toegankelijkheid van
publieke en private gebouwen en het openbaar domein te onderzoeken op basis van de 6 B’s
van toegankelijkheid en de principes van Universal Design.

•

Door het aftoetsen van projecten aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Op
basis van jouw kennis en ervaring evalueer je de projectplannen in functie van een
bouwvergunning volgens de normen en richtlijnen van de vigerende regelgeving. Gezien jouw
ruime expertise ben je tevens een aanspreekpunt over toegankelijkheidsbeleid,
subsidiereglementen, wetgeving, en leg je de brug naar de expertise en mogelijke
adviesverlening en ondersteuning door jouw andere collega’s binnen Inter.

•

Door het bundelen van inzichten over de noden en opportuniteiten en kennis te delen. Je
ontwikkelt continu jouw kennis over relevante regelgeving, normen en richtlijnen en je volgt
de tendensen in de ontwerpers- en bouwwereld. Daarnaast bouw je een breed netwerk uit en
capteer je de noden van gebruikers en de mogelijkheden van betrokken actoren en
stakeholders zoals beleidsmakers, medewerkers van een technische dienst, ontwerpers,
bouwheren, … Deze noden vertaal je dan in project- en beleidsvoorstellen om Vlaanderen nog
meer toegankelijk te maken. Bovendien kan je deze kennis betreffende Toegankelijkheid en
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Universal Design of de meer technische aspecten zoals ontwerpprincipes, normen, wetgeving
enzovoort op een heldere wijze presenteren tijdens infosessies, lezingen of andere events.

Wie zoeken wij?
Denk je dat er een match is tussen wat we zoeken en wie je bent? Neem dan deel aan de
selectieprocedure als je jezelf hierin herkent:
 Je combineert technisch inzicht met beleidsmatig denken. Je kan alle betrokken stakeholders
op alle niveaus stimuleren om een sterk ambitieniveau te ontwikkelen op vlak van
toegankelijkheid en Universal Design, om deze vervolgens door te vertalen naar concrete
acties op het terrein.
 Je bent een gedreven en ondernemend type, creatief en een plantrekker in de meest positieve
zin van het woord, met een open en flexibele kijk op een veranderende omgeving.
 Je communiceert vlot en geen enkele uitdaging ga je uit de weg. Je bent eveneens een geboren
teamspeler en planner.
 Je bent vertrouwd met hedendaagse softwarepakketten zoals MS Office en gangbare
tekenprogramma’s.
 Je hebt een bachelor- of masterdiploma, en je bent gedreven om jouw reeds gefundeerde
kennis en inzichten over gebouwen, infrastructuur, inrichting, omgeving, mobiliteit en nog
zoveel meer verder uit te bouwen.

Het invullen van deze rol vraagt een zekere flexibiliteit, en dus ben je ook bereid jou (regelmatig) te
verplaatsen voor projecten over Vlaanderen heen, hiervoor is een rijbewijs B vereist. Jouw kantoor
bevindt zich op één van de antennes van Inter.

Wat kunnen wij je bieden?
Naast de al uitvoerig beschreven uitdagende maatschappelijke opdracht biedt Inter je ook:
-

Een voltijdse job van onbepaalde duur met kansen tot persoonlijke ontwikkelingen

-

Een heel diverse en uitdagende job, zoals je in de beschrijving hierboven al hebt kunnen merken

-

Enthousiaste collega’s met wie je een sterk, ondersteunend en vertrouwd netwerk vormt

-

Flexibiliteit in de werkingsafspraken, onder andere op vlak van telewerken of werklocaties

-

Een aantrekkelijke verloning (paritair comité 329.01) aangevuld met extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en groepsverzekering.
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Word jij onze nieuwe collega?
Als het allemaal netjes in mekaar past hierboven, contacteer ons dan snel!

Een kleine stap naar een nieuwe, uitdagende toekomst: stuur jouw CV t.a.v. Wendy Metten,
algemeen directeur voor 21 oktober 2022 naar vacature@inter.vlaanderen. Voor vragen kan je
terecht bij Fenneken Spaan, coördinator medewerkersbeleid, via fenneken.spaan@inter.vlaanderen
of op 011 26 50 30.

Een bijhorende originele boodschap mag ook, maar moet niet.

Wil je via een digitaal koffiemomentje graag kennismaken met één van je mogelijk nieuwe collega’s?
Heb je nog vragen en wil je een beeld krijgen van hoe een toekomst bij Inter eruit zou zien? Geef dit
zeker aan bij jouw sollicitatie.

Vanaf 28 oktober 2022 plannen we de eerste selectiegesprekken in.
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