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Voorstelling Inter



Missie van Inter
#IedereenOveral

Inter bouwt aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen 
volwaardig en zelfstandig kan meedoen: jong, oud, met of zonder 
beperking en onder alle omstandigheden.

Inter ontwikkelt expertise, levert diensten aan en verbindt overheden, 
professionelen en burgers. Zo zorgen we voor samenhang en werken 
we samen aan een toegankelijke leefomgeving.



Wat doet Inter?

Screenen – Adviseren – Begeleiden – Informeren – Sensibiliseren
Onderzoeken – Vormen – Netwerken – Evenementen



Universal Design is ontwerpen voor iedereen

De gemiddelde mens bestaat niet. Iedereen moet je ontwerp kunnen gebruiken.

Bruikbaar voor iedereen – Flexibel gebruik – Eenvoudig en intuïtief – Verstaanbare info
Marge voor vergissing – Beperkte inspanning – Geschikte afmetingen



Klantvriendelijk 
onthaal

Van persoon met beperking



Fysieke toegankelijkheid

 Omgevingsfactoren
 Opstapjes/treden zijn een struikelgevaar
 Losstaande voorwerpen in de ruimte kunnen storen
 Goede verlichting: centraal op de informatie
 Vermijd dat je in het tegenlicht staat
 Omgevingsgeluid werkt storend: aan de balie en aan de telefoon
 Signalisatie is belangrijk maar teveel/verkeerde infoborden scheppen verwarring
 Glazen wand verhindert de goede verstaanbaarheid
 Numerieke indeling is moeilijker te onthouden dan een naam van een zaal

 Ken je gebouw: waar is het aangepast toilet, drempel en/of hellingen? 



Signalisatie en informatie

 Maak geen teksten met enkel HOOFDLETTERS
 Kies een duidelijk leesbaar lettertype: Verdana, Calibri, Arial…

 Een schreefloze letter is beter dan schreefletter
 Gebruik geen cursief
 Schrijf horizontaal
 Breng diversiteit in beeld



Zorg dat je informatie op meer dan 1 manier tot 
bij het doelpubliek krijgt
 Digitale toegankelijkheid
 Zorg dat van je folders ook een 

toegankelijke web versie bestaat
 Werk met een bestaande

koppenstructuur
 Voorzie alt-teksten bij 

afbeeldingen
 Maak je linkteksten betekenisvol
 Check de toegankelijkheid van je 

pdf

 Sociale media
 Voorzie alt-teksten bij

afbeeldingen
 Voorzie ondertitels, voice-over



Algemene tips:
 Wees kalm

 Heb geduld

 Spreek rustig, articuleer duidelijk

 Gebruik je lichaamstaal, je mimiek (taal is ondersteunend!)

 Stemgeluid: roepen helpt nooit

 Blijf oogcontact houden, hou je gezicht vrij

 Geef je volle aandacht (ook aan de telefoon)



Algemene tips

 Luister zeer aandachtig
 Durf duidelijk maken wanneer je de vraag niet verstaat
 Laat de klant uitspreken, vul niet zelf in
 Herhaal wat je hebt begrepen
 Vat samen

 Stel steeds korte, concrete, directe vragen
 Praat met de persoon die voor je staat en niet met de begeleider



Doelgroep

 Vier grote groepen
 Personen met een visuele beperking
 Personen met een auditieve beperking
 Personen met een verstandelijke beperking
 Personen met een fysieke beperking

Maar ook: Ouderen, kinderen, verstrooid zijn… 



Persoon met visuele beperking



Persoon met visuele beperking

 Mimiek zegt niets: wel woordgebruik en 
intonatie in je stem 

 Bij het begroeten zeg je je naam en je functie 
(badges kunnen niet worden gelezen). 

 De communicatie kan trager verlopen: geen 
angst voor woorden als: “zien en kijk ...”

 Sta voor de persoon met wie je wil praten
 Verlaat de blinde persoon nooit zonder iets te 

zeggen
 Roepen helpt niet



Persoon met visuele beperking
 Beschrijf de gevaarlijke situaties; dus niet “ pas op” zeggen
 Geef concrete aanwijzingen :bv. ‘na 10m aan de 

linkerkant’; Of gebruik de klok! "HIER EN DAAR" zegt 
NIETS

 Omschrijf de structuur van het gebouw; de locatie, de 
richting naar wc,…

 Let op verlichting en omgevingslawaai ( echolocatie)



Persoon met auditieve beperking
 Tik de slechthorende persoon even aan of wenk 

met je hand om de aandacht te krijgen, sta voor de 
persoon

 Geef bij het begin van het gesprek het thema/ 
onderwerp aan

 Durf duidelijk maken wanneer je de vraag niet 
verstaat

 Ga na of jij begrepen wordt
 Heb geduld als de communicatie trager verloopt
 Schrijf belangrijke info ( kernwoorden) op, hulp 

van iconen
 Gebruikt telefoon weinig tot niet; zorg dat men 

kan mailen of chatten met vragen



Persoon met auditieve beperking
 Gebarentaal is een andere taal dan 

Nederlands!
 Pictogrammen, duidelijke info 
 Internet, sociale media
 Ringleiding, soundshuttle
 Is er een dove persoon in het gebouw?
 Is er visueel brandalarm? Trilkussen?
 Je kan de persoon altijd bereiken via zijn/ 

haar GSM



Persoon met auditieve beperking
 Spreek niet luider dan anders ( blijf rustig)

 De tolk is niet jouw gesprekspartner ( kijk naar de vragende klant)

 Achtergrondgeluiden storen bij het gebruik van een hoorapparaat

 Vermijd tegenlicht  (stoort om jouw gezicht te lezen )

 Praat niet door mekaar

 Mimiek is het allerbelangrijkst; Hou je gezicht vrij (geen hand voor de mond, 
zonnebril, sjaal…)

 Weerkaatsing van een glasraam kan storen: bijvoorbeeld aan balie of kassa



Persoon met verstandelijke beperking
Persoon met autisme
 Spreek Algemeen Nederlands
 Gebruik eenvoudige, actieve taal ( max 2 werkwoorden per zin)
 Niet kinderlijk of betuttelend, geen ironie
 Bied duidelijkheid, structuur! Ga er niet van uit dat de persoon oerdom is!
 Praat rustig en traag en ondersteun met lichaamstaal, geef tijd om de info te laten 

doordringen
 Herhaal wat belangrijk is eventueel in andere woorden
 Zeg wat je wil en vermijdt “ NIET” taal
 Vermijd “ overtollige “ taal: eigenlijk, feitelijk, eventueel



Persoon met verstandelijke beperking & persoon 
met autisme

 Hang niet de betweter uit noch een neerbuigende houding; zeker geen 
betutteling

 Hang niet de familiale grapjas uit ( hou je mimiek open en vriendelijk)
 Taal en lichaamstaal zijn identiek: “ dat heb je goed gedaan” en met je ogen rollen 
 Geen oubollige taal, ouderwets taalgebruik: vermijd voltooid deelwoord
 Geen “ typische “ uitdrukkingen of vakjargon
 Schrijf belangrijke info op of duidt aan op folder
 Gebruik afbeelding, pictogrammen, kleuren
 Vermijdt drukte en randlawaai (muziek, belichting, beelden…)



Persoon met fysieke beperking
 Probeer op gelijke hoogte te praten ( ga 

zitten of kniel , of hou voldoende 
afstand )

 Praat met de persoon zelf, niet met de 
begeleider

 Laat je mogelijk vooroordeel vallen dat 
de persoon je niet verstaat

 Respecteer de natuurlijk afstand tot de 
rolstoel 

 Vraag of assistentie nodig is? En hoe?
 Vermijd verkleinwoorden of betutteling



Welke termen gebruik je?
 Mensen met een handicap
 Mensen met een beperking
 Mensen met een motorische handicap
 Rolstoelgebruiker, rolstoeler
 Blinden en/of slechtzienden
 Doven en/of slechthorenden
 Vlaamse gebarentaal
 Mensen met een verstandelijke 

beperking
 Mensen met het syndroom van Down
 Iemand met autisme/met ASS

X   Mindervaliden, andersvaliden, 
invaliden
X Gehandicapten
X   Rolstoelpatiënt
X   Doofstommen
X   Gehoorgestoorden
X   Mongool, downer
X   Autist, auti 
….



Contact
Michelle Vandepoele
Adviseur Toegankelijkheid en Universal Design

Vestiging Sint-Niklaas
Belgiëplein 1 – 3510 Kermt
T 0032 11 26 50 30

www.inter.vlaanderen
Michelle.vandepoele@inter.vlaanderen
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