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1. Voorwoord 

p 16 december 2019 bracht het colloquium "Handistreaming partout et surtout, 

overal en vooral" ongeveer 80 mensen samen in het halfrond van het Brussels 

Parlement. De meeste deelnemers waren afkomstig van ministeriële kabinetten, 

Brusselse administraties, gemeenten en verenigingen die mensen met een handicap 

vertegenwoordigen. 

 

 
 

2020 is het jaar van de verandering! Handistreaming moet systematisch worden 

toegepast op alle niveaus en op alle beleidsdomeinen. De regering heeft zich immers 

geëngagé́eerd, via de ordonnantie van 8 december 2016 over de integratie van de 

handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om op een 

transversale manier rekening te houden met de impact van het overheidsbeleid op 

personen met een handicap. Deze maatregel is dus bedoeld om elk verschil in 

behandeling tussen personen met en zonder handicap te voorkomen. 

 

Het is daarom belangrijk om de vraag te stellen: hoe kunnen we nu handistreaming 

toepassen? 

• Wat zijn de prioriteiten? 

• Hoe effectief te zijn? 

• Wie moet je raadplegen?  

  

Het is in een poging deze vragen te beantwoorden dat de Brusselse Raad voor Personen 

met een Handicap (BRPH) deze ochtend van uitwisselingen organiseerde. 

O 
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Het programma van het colloquium was : 

 

§ Voorstelling van bestaande instrumenten rond handistreaming. Kennismaking 

met de Brusselse Raad voor Personen met een Handicap  

§ Thematische reflectie: 

 

Ø Stedenbouwkundige, huisvesting en vervoer 

Ø Opleiding, werkgelegenheid en participatiedemocratie 

 

 

Succesvol handistreamen is : 

§ Accepteren van verandering 

Het is niet gemakkelijk om mensen te overtuigen en hen bewust te maken van het 

feit dat we de manier waarop we dingen zien en doen moeten veranderen. 

Handistreaming gaat immers verder dan enkel infrastructuur. Ook systemen en 

procedures moeten in vraag gesteld worden. Om dit te kunnen doen, moeten we 

begrijpen waar we nu staan om te zien of onze acties een positief of negatief effect 

hebben op de huidige en toekomstige situatie. En we moeten accepteren dat 

situaties continue evolutie, evaluatie en bijsturing vereisen om er voor de zorgen 

dat ook personen met een handicap baat hebben bij een beleidsbeslissing.   

§ Preventief denken: 

Denk bij nieuwe beleidsbeslissingen proactief na over de impact op het leven van 

personen met een handicap. Dit maakt het mogelijk om constructieve 

oplossingen te vinden. 

§ Wijs een referentiepersoon handistreaming aan: 

In elk team heb je een kapitein nodig. Iemand die waakt over de rechten van 

personen met een handicap binnen een bepaalde bevoegdheid.  Dit is de 

persoon die in direct contact zal staan met de experts in het veld.  Het is altijd erg 

nuttig om omringd te zijn door mensen die "uit het veld" komen: zij hebben de 

nodige expertise en ervaring. Het is essentieel om rekening te houden met hun 

feedback om te weten wat werkt en wat niet.  

Om dit te doen is het ook belangrijk om dingen te meten om geen ruimte te laten 

voor het subjectieve.  

§ Gebruik maken van instrumenten, tools die door professionals in de 

gehandicaptensector zijn ontwikkeld 
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2. Samenstelling van het organisatiecomité van het 

colloquium 

 

Het organisatiecomité van het colloquium is samengesteld uit : 

 

De covoorzitters van het BRPH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het secretariaat van de BRPH : 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sprekers op het colloquium: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kenniscentruum WWZ  

Sjoert Holtackers 
 

 

AccessAndGo asbl 

Stéphanie Herman 

 

 

Equals Brussels  

Scarlett Renoirte  
 

 

ALTEO 

Michel Cormond 

 
 

 

CAWaB 

Mathieu Angelo 
 

 

Passe le Message à ton voisin asbl 

Nino Peeters 

 

 
 
 

 

Cité Services asbl 

Cléon Angelo 
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ENIL vzw 

Nadia Hadad et Frank Sioen 
 

 

 

Groep INTRO vzw 

Jelle Symons 

 

 

Inclusion asbl 

Justine Lebourg 

Thomas Dabeux 
 

 

 

UNIA 

Marie-Ange Vandecandelaere 
 

 

 

 

Le potelier des pilifs 

Dominique Van Nerom 
 

 

 

GAMP asbl 

Cinzia Agoni 
 

 
 

Atelier Groot Eiland 

Fanchon Grossen 

 

Infosourds asbl 

Pascale van der Belen 
 

 

CAD vzw 

Sofie Morren 

 
 

 

Begeleid Wonen Brussel 

Hilde De Bleser 

 



   

 

7  Verslag van het colloquium 

 
Handistreaming, partout et 

surtout, overal en vooral 

 

Brusselse Raad voor Personen met een Handicap 

3. Wat is handistreaming?  

oor Stéphanie Herman, covoorzitter van het Brusselse Raad voor Personen 

met een Handicap, directeur van AccessAndGo vzw (sherman@accessandgo.be)

 

3.1. Inleiding 

In Brussel is handistreaming vandaag de dag een verplichting. De actoren die het 

dagelijks moeten toepassen, weten echter niet hoe ze het moeten aanpakken, en weten 

ook niet precies wat handistreaming inhoudt. 

 

Een paar kernwoorden: 

 
 

 

Handi-
streaming

Diversiteit

Evolutie

inclusieve
samenleving

Verwacht

Raadplegen

D 
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3.2. Wat is het doel van handistreaming? 

Voordat we beginnen met handistreaming, moeten we begrijpen waarom we onze visie 

op de samenleving en onze manier van denken moeten veranderen. 

 

De samenleving van vandaag is aan het veranderen. Mensen met een handicap nemen 

hun plaats in als actors en burgers. Mensen met een handicap die in het verleden thuis 

verbleven of in instellingen werden geplaatst, verlieten zelden hun huis. Ze streefden niet 

naar integratie en participatie, niet omdat ze dat niet wilden, maar gewoon omdat de 

maatschappij niet voor en met hen dacht. In de loop van de tijd werden kabinetten en 

agentschappen opgericht die zich bezighielden met mensen met een handicap. Om 

tekortkomingen te verhelpen en min of meer “gelijkaardige” alternatieven in wonen, 

werken en vrije tijd te vinden. In deze visie werden alle andere maatregelen genomen 

voor de “standaardburger”. Elke persoon die buiten de "standaard" viel, moest wachten 

tot het verantwoordelijke agentschap of kabinet een hiaat in het systeem opmerkte om 

er nadien eventueel een oplossing voor te zoeken (die min of meer de integratie van de 

persoon met een handicap verhoogde). 

 

Vandaag de dag verlaten mensen met een handicap instellingen, ze willen thuis wonen, 

een eigen woning hebben, naar school gaan, werken, ouders zijn... Deze verandering van 

context benadrukt het feit dat alternatieve maatregelen nooit voldoende zullen zijn. Het 

streven naar compensatie van een tekortkoming staat immers geen pro activiteit of 

inclusie toe. Dit is de reden waarom handistreaming noodzakelijk is.  

 

3.3. Hoe ga je de uitdaging van het handistreamen aan? 

Gewoon door de manier waarop jij denkt en handelt te veranderen. “ Als we aan een 

project werken, als we nadenken over een maatregel, moeten we rekening houden met de 

realiteit van iedereen, ook van mensen met een handicap, omdat zij net als iedereen deel 

uitmaken van de samenleving ”. 

 

Om met iedereen rekening te houden, zal het waarschijnlijk nodig zijn om na te denken 

over inclusieve alomvattende maatregelen. Handistreaming betekent dat er van meet af 

aan actie wordt ondernomen en dat er indien nodig corrigerend wordt opgetreden als 

de inclusie van personen met een handicap in het gedrang lijkt te komen. Net zoals we 

rekening houden met de verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen allochtonen en 

autochtonen, moeten we vanaf het begin nadenken over de verschillen die er bestaan 

tussen mensen met een handicap en valide mensen. 

 

3.4. Wie valt als groep onder handistreaming?  

Het is belangrijk om te beseffen dat mensen met een handicap geen homogeen publiek 

zijn: het omvat een pletora aan diagnoses en gradaties. We denken vaak aan mensen in 

een rolstoel, maar het zijn ook mensen met een visuele beperking, mensen met een 
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auditieve beperking, mensen die moeilijk te begrijpen zijn, mensen met een meerdere 

beperkingen. Maar denk ook aan personen met onzichtbare handicaps zoals een 

verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis of niet-aangeboren hersenletsel. Er 

bestaat geen toveroplossing om aan de behoeften van zeer verschillende doelgroepen 

te voldoen. Zodra u aan een maatregel of een project werkt, is het best om te overleggen 

en samen te werken met vertegenwoordigende instanties (zoals adviesraden), de 

organisaties uit de sector en ook de personen met een handicap zelf. Zij kunnen u 

adviseren met kennis over de impact van uw project/beslissing op het leven van 

personen met een handicap.  

 

3.5. Wanneer is handistreaming nodig? 

Handistreaming kent geen echt eindpunt omdat het maatschappelijk leven ook in 

continue evolueert. Het vraagt een constante aandacht, wat niet impliceert dat het een 

constante zware inspannning vraagt.  

Het realiseren van het oorspronkelijke doel /project betekent niet het einde van het 

handistreamen. Elk succes moet leiden tot een nieuwe beoordeling van de situatie en 

het vastleggen van nieuwe doelstellingen. Inderdaad, we moeten altijd proberen verder 

te gaan om elke persoon met een handicap te laten participeren in de samenleving die 

hij of zij wil. 
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4. Een instrument voor handistreaming, de Brusselse Raad 

voor Personen met een handicap 

oor Sjoert Holtackers, covoorzitter van het Brusselse Raad voor Personen met 

een Handicap,, Medewerker inclusie en beleidsondersteuning 

(sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be) 

 

4.1. Inleiding 

De ordonnantie “handistreaming” (betreffende de integratie van de handicapdimensie in 

de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) werd goedgekeurd op 8 

december 2016. Een van de zaken die in de ordonnantie stond was de oprichting van 

een Brusselse Raad voor Personen met een Handicap.  

Een paar kernwoorden: 

 

 
 

 

Tips

Advies

Diversiteit

ExpertiseWerken

Gezamenlijk

Represen-

tativiteit

D 
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4.2. Wat zijn de opdrachten van de BRPH –Brusselse Raad voor Personen met 

een Handicap : 

De Raad heeft de volgende 3 opdrachten: 

  

1) Zij zorgt voor de implementatie van handistreaming in Brussel, met name door 

het formuleren van adviezen en voorstellen. Door deze adviserende rol van zijn 

leden probeert de Raad de directe en indirecte discriminatie van personen met 

een handicap in Brussel te bestrijden. Zolang de kwestie van personen met een 

handicap niet systematisch in alle bevoegdheden aan de orde komt, kan elke 

nieuwe wet of maatregel immers leiden tot discriminatie van deze groep. 

 

2) Ze formuleert adviezen voor de regering en haar administraties over alle aspecten 

die de integratie van de handicapdimensie in het beleid van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest kunnen beïnvloeden.  De adviezen kunnen als volgt 

worden uitgebracht: 

 

• op verzoek van een minister, zijn kabinet, zijn administratie. Door de Raad te 

raadplegen kan proactief worden ingeschat welke gevolgen de voorgestelde 

maatregel(en) kunnen hebben voor het dagelijks leven van personen met een 

handicap. Met impact bedoelen we zowel positieve als negatieve effecten, 

bedoeld en onbedoeld. 

 

• op initiatief van de Raad zelf. In dit geval maakt de Raad de kabinetten en 

administraties bewust van de moeilijkheden die mensen met een handicap in 

Brussel ondervinden. Op basis van deze opmerkingen doet de Raad 

voorstellen om de Brusselse overheid in staat te stellen haar verplichtingen 

aangaande het verdrag van de Verenigde Naties na te komen. Het zoeken naar 

oplossingen gebeurt in nauwe samenwerking met de aanwezige teams in de 

kabinetten en administraties. Dialoog en collectief werk maken deel uit van de 

waarden van de Brusselse Raad voor personen met een handicap.  

 

3) Het stelt in het begin, in het midden en op het einde van de legislatuur een advies 

op over de strategische doelstellingen en resultaten van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering aangaande het werk rond handistreaming. 
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4.3. Wie vormt de BRPH? 

De samenstelling van de Raad van Brussel wordt gekenmerkt door zijn diversiteit: 

 

§ 9 leden zijn afkomstig van verschillende Gemeenschappelijke adviesraden van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

 

Ø 3 van de COCOF 

Ø 3 van de GGC 

Ø 3 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 

§ 5 experts rond handistreaming  

§ 1 lid van UNIA 

 

De Raad kan ook deskundigen uitnodigen die geen lid zijn, maar wel gespecialiseerd zijn 

in een specifiek onderwerp, om deel te nemen aan bepaalde vergaderingen. 

 

4.4. Wat is de duur van het mandaat van de leden? 

De leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Dit betekent dat de Raad in 

zijn huidige samenstelling dezelfde blijft tot mei 2023. Hierdoor zal het eerste 

huzarenstuk van elke nieuwe raad het advies zijn dat wordt gegeven aan het einde van 

een legislatuur.  

 

4.5. Welke acties zijn tot nu toe uitgevoerd?  

Het eerste officiële document van de BRPH was een advies aan het einde van de 

legislatuur 2014-2019 waar een analyse “handistreaming” werd uitgevoerd voor elk 

bevoegdheidsdomein dat onder de Brusselse gewestregering ressorteert. Er werden 

concrete voorstellen gedaan en er werd nagegaan welke experten in de sector konden 

worden geraadpleegd om de regering te helpen de gerapporteerde hiaten op te lossen.  

Op basis van dit verslag heeft de Raad enkele prioritaire thema’s vastgelegd. Zij heeft bij 

de start van de nieuwe legislatuur contacten gelegd met de verkozen ministers en hun 

administraties om samen een constructieve samenwerking uit te bouwen.  

 

4.6. Zijn de acties van het BRPH zijn enkel voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.?  

Het BRPH werkt in de eerste plaats rond de directe bevoegdheden van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien het leven van personen met een handicap echter niet 

beperkt is tot de gewestelijke bevoegdheden, analyseert de Raad ook initiatieven en 

acties die onder de gemeenschappelijke en federale bevoegdheden vallen.   
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5. Hoe handistreaming te implementeren binnen de eigen 

competentie, instructies en procedures.  

oor Mathieu Angelo, lid van de Brusselse Raad voor Personen met een handicap, 

Directeur van CAWaB (mathieu.angelo@cawab.be) 

 

5.1. Inleiding 

In 2018 had CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles) de opdracht om 

handistreaming in Brussel te introduceren en om de ministers en staatssecretarissen te 

ondersteunen bij de reflectie en de ontwikkeling van een handistreaming-project in een 

bevoegdheid van hun keuze. CAWaB heeft bij deze gelegenheid een brochure gemaakt: 

"Hoe je handistreaming binnen je eigen bevoegdheid - instructies en procedure - kunt 

implementeren". Dit werd gepresenteerd tijdens de sessie.  

 

5.2. Wat is CAWaB?  

CAWaB is een collectief van 21 verenigingen die alle soorten personen met beperkte 

mobiliteit vertegenwoordigen. Binnenin is het samengesteld uit : 

§ 6 organisaties met deskundigheid op het gebied van toegankelijkheid en normen.  

§ 15 organisaties die mensen met een handicap vertegenwoordigen 

Op de website van CAWaB is er een videopresentatie van het Collectief, hier is de link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1IirjuebLk0&feature=emb_title 

 

 

D 
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5.3. Wat is het juridische context ?  

In 2009 ratificeerde Belgïe het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap. U kunt deze documenten en evaluatierapporten op elk 

moment raadplegen om meer te weten te komen over de maatregelen die moeten 

worden genomen om de levensomstandigheden, de sociale, maatschappelijke en 

professionele participatie van personen met een handicap te verbeteren. 

Dit Verdrag van de Verenigde Naties behandelt alle aspecten van de inclusie van 

personen met een handicap.:  

• Gelijkheid en non-discriminatie 

• Bewustwording 

• Toegankelijkheid 

• Vrijheid en veiligheid van de persoon 

• Levende onafhankelijkheid en inclusie in de samenleving 

• Persoonlijke mobiliteit 

• Onderwijs 

• Gezondheid 

• Werk en werkgelegenheid 

• Deelname aan het politieke en openbare leven 

• … 

Elke 4 jaar wordt een nieuwe evaluatie uitgevoerd om de voortgang per land in kaart te 

brengen. De laatste vond plaats in 2019 en de Belgische staat moest een reeks vragen 

beantwoorden.  

Daarnaast werd op op 8 december 2016 de ordonnantie betreffende de integratie van 

de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

goedgekeurd. Het houdt in dat alle gewestelijke beleidsmakers rekening houden met de 

handicapdimensie. Een preventieve, transversale en systematische aanpak. 

Het recept is te downloaden: 

 

§ In het Nederlands:  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016

120836&table_name=wet 

 

§ In het Frans: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2016

120836&table_name=loi  
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5.4. Wat is de Gelijke Kansentest?  

Sinds 1 januari 2019 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht om de "gelijke 

kansen"-test af te leggen voor alle wetgevende en reglementaire projecten. 

Dit is een instrument om het effect van beleidsmaatregelen op verschillende 

bevolkingsgroepen, die soms worden uitgesloten van algemene beleidsmaatregelen, te 

meten. Een van deze groepen zijn mensen met een handicap. Sinds 01 maart 2019 is het 

ook verplicht voor de: 

• ontwerpbeheerscontracten  

• ontwerp van strategische planningsdocumenten  

• ontwerpcontracten en -concessiedocumenten voor overheidsopdrachten en -

concessies van meer dan 30.000 euro  

• subsidiegidsprojecten  

• projecten die gericht zijn op de toekenning van een subsidie van meer dan 30.000 

euro.  
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5.5. Wat zijn de stappen die nodig zijn voor het opzetten van handistreaming?  

Stap 1 : Ga na of mijn project een positieve of negatieve impact zal 

hebben op mensen met een handicap 
 

>>> Hoe ? <<< 
 

 Door het raadplegen van experten uit de sector: 
 

De verenigingen zijn zich bewust van de behoeften en moeilijkheden van 

mensen met een handicap. Zij zorgen ervoor dat de genomen maatregelen 

coherent en constructief zijn.. 
 

 Door advies in te winnen bij de verschillende adviesraden: 
 

• Brusselse Raad voor Personen met een Handicap; 

• Adviesraad van de Gehandicapten van de COCOF; 

• Adviesraad voor gezondheid en bijstand aan personen van de GGC; 

• Adviesraad "Welzijn" van de VGC en het Brussels Regionaal Overleg 

Gehandicaptenzorg 
 

 Door de Gelijke Kansentest af te nemen. 

 

 

Stap 2 : Identificeer het doel van de handstreaming 

 

Als een project gevolgen heeft voor de situatie van personen met een handicap, 

schetst de minister of de staatssecretaris dit in een nota aan de regering en stelt 

hij indien nodig corrigerende maatregelen voor, ter bevordering van de volledige 

en effectieve deelname aan de samenleving. 

 

Stap 3 : Identificeer de mensen binnen het bedrijf en de bevoegde 

administratie die in het project zullen kunnen investeren. 

o Benoeming en opleiding van een "handistreaming referent" in elk van 

de Brusselse kantoren en overheidsdiensten. 

o Samenwerking tussen de referent van het bedrijf en de referent van 

de administratie 

o Oprichting van een netwerk van handistreaming referenten 

o  

Stap 4 : Plan de realisatie van uw project 

o Bepaal de volgorde waarin de acties worden uitgevoerd, en hou vanaf het 

begin rekening te houden met de impact! 

o Identificeer de kosten en de financieringsbronnen 

o Begroting in haar eigen begrotingslijnen en niet in de begrotingslijnen voor 

gehandicapten. 
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Stap 5 : Toezicht houden op de verwezenlijking van de handstreaming 

doelstellingen 

 

 

Tot op heden zijn er zeer weinig cijfers beschikbaar die het mogelijk maken om 

de impact van beleidskeuzes op het leven van personen met een handicap te 

evalueren (geen plan, statistieken, barometer, ...). 

 

 Er werd tijdens het colloquium op gewezen dat de ordonnantie bepaalt 

dat elke minister en staatssecretaris voor zijn bevoegdheidsdomeinen, er 

voor zorgt dat de regionale overheidsdiensten statistische gegevens 

verzamelen die het mogelijk maken om een inclusief beleid te formuleren 

en uit te voeren. 

 

Stap 6 : Het communiceren van het project 

 

• Om de betrokkenen te informeren over de maatregelen die zijn genomen 

om de inclusie te verbeteren  

• Om zijn project aan te passen aan de werkelijke behoeften van mensen 

met een handicap 

 

Sinds 23 september 2019 is digitale toegankelijkheid een verplichting voor 

overheidsinstanties. Het is daarom noodzakelijk om na te denken over het 

aanpassen van uw communicatie! Om u daarbij te helpen heeft CAWaB een 

gids opgesteld: "Handistreaming, hoe past u uw communicatie aan iedereen aan?”. 

 

 

Ontdek het in het Frans :  

https://cawab.be/IMG/pdf/equalbrussels_handistreaming_communication_fr.pdf 

 

Ontdek het in het Nederlands:  

https://cawab.be/IMG/pdf/equalbrussels_handistreaming_communicatie_nl.pdf 

 

 

Stap 7 : Evalueer uw project 
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5.6. De handistreaming-checklist?  

Mijn project : 

 

houdt rekening met alle soorten handicaps  

is voorgelegd aan een extern orgaan voor advies (adviesraad of representatieve 

vereniging)    

wordt uitgevoerd in overleg met de handistreaming referent van mijn kantoor EN mijn 

administratie. 

is onderworpen aan de "gelijke kansen"-test en ik heb deze dankzij de 

bovengenoemde raadpleging afgerond. 

is haalbaar binnen een redelijk en duidelijk omschreven tijdsbestek    

omvat de communicatie met het relevante publiek 

bevat een procedure voor de evaluatie van het eindresultaat (door middel van 

certificering of de verplichting om een erkende deskundige in te schakelen) 

Wanneer mijn project bijna afgerond wordt, denk ik aan: 

Ø het informeren van het relevante publiek over de uitgevoerde maatregelen 

Ø deze mededeling aan te passen aan alle personen met een handicap 
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6. Workshop: "Werkgelegenheid, opleiding en 

participatiedemocratie» ?  

Voor de "werkgelegenheid" workshop waren er toelichtingen van: 

 

§ Marie-Ange Vandecandelaere, Dienst Handicap/Verdrag ONU voor UNIA  

(Marie-ange.vandecandelaere@unia.be) 

§ Pascale Van der Belen, directeur van Infosourds vzw (direction@infosourds.be) 

 

 

Voor de "opleiding" workshop waren er toelichtingen van: 

 

§ Jelle Symons, GroepIntro vzw, Ervaringsdeskundige Beperking – BLINK, 

Aanspreekpunt Expertisegroep HandiKNAP, Organisator netwerk Buitengewoon 

Brussel (Jelle.Symons@GroepIntro.be) 

§ Jelle De Temmermans, trajectbegeleider - jobcoach horeca 

(jelle@ateliergrooteiland.be) 

 

 

Voor de workshop "Participatieve democratie", waren er toelichtingen van: 

 

§ Thomas Dabeux, Politiek secretaris bij Inclusion vzw (tda@inclusion-asbl.be) 

§ Michel Cormond, Altéo (michel.cormond@mc.be) 
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6.1. Inleiding werkgelegenheid 

Door het Verdrag van de Verenigde Naties te ratificeren, hebben België en zijn deelstaten, 

waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zich ertoe verbonden maatregelen te 

nemen om de toegang tot (betaald) werk voor personen met een handicap te 

garanderen. Dit houdt in dat het Gewest strategieën moet ontwikkelen met 

gekwantificeerde doelstellingen en termijnen. 

 

Volgens het principe "Niets over ons zonder ons", een zeer gekend principe op het gebied 

van inspraak door personen met een handicap, moeten maatregelen worden 

opgebouwd op basis van actief luisteren naar de representatieve organisaties van 

gehandicapten.  

 

Meer dan tien jaar na de ratificatie zien we dat er nog steeds tekortkomingen zijn en dat 

er nog veel werk moet worden verricht op het gebied van het recht op werk voor mensen 

met een handicap. 

 

a) Enkele uitdagende cijfers volgens Statbel (het Nationaal Bureau voor de 

Statistiek): 

76% van de mensen met een handicap zijn inactief 

26% van de mensen met een handicap hebben een verhoogd risico op 

inkomensarmoede. 

9% lijdt aan ernstige materiële deprivatie 

 

 

Voor werkende mensen met een handicap: 

 

41% werkt in deeltijds. 

46% heeft redelijke aanpassingen nodig op hun werkplek 

 

 

Steun ter bevordering van de werkgelegenheid voor gehandicapten : 

 

§ De administraties moeten een quota van 2,5% tewerkstelling van 

personen met een (arbeids)handicap in hun team behalen.  

§ Er zijn tewerkstellingspremies: integratiepremies, jobadaptatiepremies. 
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b) Wat zijn de eisen van de sector?: 

§ Een gecoördineerde en globale visie op de tewerkstelling van mensen met 

een handicap. Handistreaming zal zowel op regionaal als op federaal niveau 

moeten worden uitgevoerd, omdat niet alles onder de regionale 

bevoegdheden valt. Daarom moet worden gewerkt op basis van 

interministeriële conferenties.  

§ Actiris, de regionale actor op het gebied van werkgelegenheid, moet 

ambitieuze doelstellingen hebben die specifiek gericht zijn op de 

tewerkstelling van mensen met een handicap. Deze doelstellingen moeten 

gepaard gaan met personele en financiële middelen. Een COCOF-

ondersteuning is bijvoorbeeld 2 VTE om 20 personen met een handicap te 

ondersteunen. Bij Actiris is het 2 VTE om 90 personen met een handicap te 

ondersteunen.  

§ Er moet specifieke steun worden verleend aan personen met een handicap, 

omdat elke handicap anders is, en daarom moet het antwoord worden 

aangepast. 

§ Er moet ook steun worden verleend aan de werkgevers. 

 

c) Interventies van de deelnemers: 

§ In Brussel wordt de tewerkstelling van personen met een handicap door 

verschillende organisaties opgevolgd, elk met hun eigen administratie, hun 

eigen toelatingsvoorwaarden, hun eigen taal; wat het zowel voor werkgevers 

als voor werknemers met een beperking moeilijk maakt.  

 

§ Acties ter ondersteuning van mensen met een handicap worden beperkt of 

bestaan gewoonweg niet meer, zoals bijvoorbeeld: 

- de Vlaamse Ondersteuningspremie, die sinds 1 januari 2019 niet 

meer beschikbaar is voor Nederlandstalige Brusselaars. 

- Activa Brussels, de premie is in de loop van de tijd verlaagd en de 

toelatingsvoorwaarden zijn gewijzigd. 

 

§ Betreffende maatwerkbedrijven/beschutte werkplaatsen in Brussel: 

- Er is slechts één Nederlandstalig maatwerkbedrijf dat aangepast 

werk levert. Dit betekent dat veel mensen met een handicap met 

het openbaar vervoer naar Vlaanderen moeten reizen om in een 

maatwerkbedrijf te werken..  

- Het werk in beschutte werkplaatsen geteld als banen en niet als 

voltijdsequivalenten, terwijl veel werknemers vragen om in 

deeltijds of halftijds te mogen werken, wat neerkomt op 5,5% van 
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de onbezette banen. Daarom zou het noodzakelijk zijn een VTE-

quotum voor aangepast werk vast te stellen en niet een vast aantal 

banen. Dit zou het dus mogelijk maken om meer werkzoekenden 

met een handicap die niet op een gewone werkplek kunnen 

werken, werk aan te bieden. 

 

§ Naast de problemen die verband houden met bedrijven die aangepast werk 

verrichten, moeten er ook maatregelen worden gepland om de 

tewerkstelling in "klassieke" bedrijven te bevorderen, zoals: 

- Uitvoering van flexibele urencontracten. Momenteel zijn alleen 

fulltime en parttime banen te subsidiëren. Het zou interessant zijn 

om na te denken over lichtere formules die geschikt zouden 

kunnen zijn voor: 

Ø bepaalde werkgevers. 

Ø Personen met een handicap voor wie deeltijds werken al te 

moeilijk is.  

Ø mensen die weer aan het werk willen gaan en hun 

persoonlijke carrière-pad snel willen verbeteren 

- Ontwikkelen van de missies van "job coaches" (die er momenteel 

zijn om mensen met een handicap te helpen bij het vinden van een 

baan), zodat ze ook referentiekrachten kunnen zijn voor: 

Ø  ondersteuning en bewustmaking van werkgevers. 

Ø bemiddelen tussen werknemer en werkgever. 

Ø de werknemer helpen bij het zoeken naar maatregelen en 

organisaties die nodig zijn om hem/haar gedurende 

zijn/haar hele loopbaan aan het werk te houden. 

§ Door van handstreaming een onderdeel van de werkgelegenheidssector te 

maken, zal de overheid die zich met gehandicapten bezighoudt, geleidelijk aan 

niet meer belast zijn met het beheer van werkgelegenheidsgebonden hulp. 

Deze missie valt dan natuurlijk onder Actiris. Het zal echter noodzakelijk zijn 

om het juiste moment te kiezen voor de overdracht van bevoegdheden en om 

ervoor te zorgen dat het op de juiste manier wordt. Het zal ook nodig zijn om 

deze opdracht toe te vertrouwen aan mensen met kennis en gevoeligheid 

voor mensen met een handicap, hun behoeften en moeilijkheden. De 

overstap naar een administratie als Actiris betekent niet dat mensen met een 

handicap "gewoon" als werkzoekenden met speciale behoeften moeten 

worden beschouwd. Een handicap zal altijd moeten worden beschouwd als 

een op zichzelf staande specificiteit die specifieke ondersteuning vereist.   



   

 

23  Verslag van het colloquium 

 
Handistreaming, partout et 

surtout, overal en vooral 

 

Brusselse Raad voor Personen met een Handicap 

6.2. Inleiding opleiding 

Heel vaak worden jongeren met een handicap snel naar bijzonder onderwijs 

verwezen door het gebrek aan toegankelijkheid van zowel de gebouwen als de 

opleidingen. Dit terwijl het geweten is dat inclusie in de maatschappij begint op 

school. De bewustmaking van leerkrachten en jongeren begint immers met het feit 

dat zij dagelijks in contact staan met mensen met een handicap. Vanaf dat moment 

is er niets natuurlijker dan ze later ook op de werkplek te vinden. 

 

 
 

a)  Presentatie van het Blink-project 

Het Blink-project is ontwikkeld door Groep INTRO. Het heeft tot doel inclusie te 

bevorderen door middel van inleefsessies en spelletjes die door mensen met een 

handicap worden begeleid. Dit project is gericht op scholen, werknemers en de 

brede bevolking. 
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b) Voorbeeld van een organisatie in de sociale economie - Atelier Groot Eiland 

Atelier Groot Eiland is een organisatie die training en ondersteuning biedt op het 

gebied van werkervaring aan mensen die in armoede leven of personen met een 

psychische, mentale of lichamelijke kwetsbaarheid. Het doel is om mensen die ver 

van de arbeidsmarkt af staan te helpen door hen een passende opleiding te laten 

volgen. Deze groepen met speciale behoeften vinden geen antwoord in de 

"klassieke" voltijdse opleidingsaanbod. In Brussel worden deze opleidingen niet 

erkend als sociale economie. De werknemers/stagiairs hebben de status van 

"vrijwilliger". In Vlaanderen wordt deze vorm van sociale economie erkend en 

hebben de werknemers er een volwaardig statuut. Er zouden meer plaatsen in 

Brussel moeten worden geopend om aan de vraag te voldoen. 

c) Waarom een specifieke opleidingaanbod naast de zogenaamde klassieke 

opleidingen? 

De toegankelijkheid van opleidingen voor mensen met een beperkte mobiliteit of 

een verstandelijke beperking is zeer gecompliceerd. De opleidingen staan vaak 

open voor deelname, maar zijn niet voldoende aangepast, zowel wat betreft de 

infrastructuur als de inhoud van de opleiding. Bovendien gaat het in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest vaak om een voltijdse opleiding, vier tot vijf dagen per 

week, d.w.z. minstens 20/25 uur per week. Dit tempo is te hoog en maakt het voor 

mensen met een beperkte mobiliteit of een verstandelijke beperking erg moeilijk 

om deze opleidingen te volgen. Bovendien betekenen de noodzakelijke 

voorwaarden om zich voor deze opleidingen te kunnen inschrijven dat sommige 

mensen met een handicap er toch geen toegang toe hebben. 

d) Interventies van de deelnemers: 

§ Voor jongeren met een handicap die een conventionele of gespecialiseerde 

opleiding volgen, is er weinig correlatie tussen het genoten onderwijs en 

bestaande banen, zowel in maatwerkbedrijven als in bedrijven die "gewone" 

banen aanbieden.   

 

§ In Brussel bestaat er een Europees project "Transition Insertion 2020" dat tot 

doel heeft jongeren uit het speciaal onderwijs van het type 2 en 3 te 

ondersteunen via een referentie coördinator. De "referentiecoördinator" heeft 

een rol bij:    

- Jongeren: ondersteunen rekening houdend met hun wensen en 

specifieke kenmerken. 

- Gezinnen: door het begeleiden en ondersteunen van gezinnen bij 

de overgang van hun kind tussen school en de volwassen wereld. 

- Scholen: door scholen en partners in de socio-professionele 

integratie met elkaar te verbinden.  
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- Tewerkstellingspartners: door diegene die betrokken zijn bij de 

professionele inplanting te begeleiden.   

 

§ In de context van opleidingslocaties is het belangrijk om te onthouden dat er 

het begrip van "redelijke aanpassingen" bestaat, dat een persoon met een 

handicap die een training wilt volgen de mogelijkheid biedt om aanpassingen 

aan te vragen aan zowel de locatie als de lesinhoud. Dit is een recht dat is 

vastgelegd in de regionale (en federale) antidiscriminatiewetgeving. 

Opleidingsinstanties moeten hieraan tegemoet komen. 
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6.3. Inleiding Participatieve democratie 

Mensen met een handicap zijn volwaardige burgers, zij moeten ten volle kunnen 

deelnemen aan de samenleving, door onder meer hun stemrecht te kunnen 

uitoefenen.   

a) Voorstelling van de Altéo-beweging: 

Altéo heeft meer dan 10.000 leden en is aanwezig in heel Wallonië en in Brussel. 

Het is een beweging die dicht bij de burgers staat via zijn verschillende lokale en 

regionale groepen.  

 

§ Door het samenbrengen van zieke, beperkte en valide personen, bevordert 

Alteo het respect voor anderen in hun verschil. 

§ Door de mogelijkheid te bieden om over de grenzen heen te gaan, persoonlijke 

capaciteiten, collectieve projecten, ... te ontwikkelen, gaan de leden van Altéo 

heel wat uitdagingen aan. 

§ Door zich in te zetten voor mensen die ziek en gehandicapt zijn, is Altéo een 

solidariteitsbeweging. 

 

b) Deelname van personen met een handicap:  

In alle gemeenten is het essentieel om alle burgers te raadplegen, ook burgers 

met een handicap, beperkte mobiliteit of chronisch zieken, zodat ze volledig 

kunnen deelnemen aan het gemeentelijke en lokale leven. Het is van essentieel 

belang dat er een adviesraad voor gehandicapten wordt opgericht en dat de 

verschillende verenigingen die gehandicapten vertegenwoordigen, bij hun 

afwezigheid worden geraadpleegd over elk project of besluit dat gevolgen voor 

hen zou hebben. 

Deze adviesraden moeten ook werkingsmiddelen krijgen en moeten op een 

participatieve en burgergerichte manier worden geëvalueerd. Het is ook 

belangrijk dat er een uitwisseling plaatsvindt met de andere representatieve 

organen van de gemeenten, en andere adviesraden zoals die voor ouderen of 

kinderen. Er moet ook worden samengewerkt met adviesraden op andere 

niveau’s zoals het Gewest, de GRM (Gewestelijke Raad voor Mobiliteit), de 

Gewestelijke Raad voor Gehandicapten, die zich rechtstreeks tot personen met 

een handicap richt.  

Zieken of gehandicapten moeten in staat zijn om zelfstandig te leven en deel te 

nemen aan het sociale, culturele en economische leven van hun gemeenschap of 

regio. Zij moeten dus hun rechten als burgers laten gelden, door te kunnen 

stemmen, al dan niet met redelijke aanpassingen. Ze zouden zich ook moeten 

kunnen verkiesbaar stellen. Daartoe moeten gemeenten, kabinetten en 

instellingen een bewustmakings- en opleidingsprogramma volgen voor al hun 
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medewerkers, met bijzondere aandacht voor het personeel dat rechtstreeks in 

contact staat met het publiek. 

c) Participatieve democratie voor personen met een verstandelijke handicap 

Voorheen stonden mensen met een verstandelijke beperking meestal onder 

"verlengde minderjarigheid" en daarom gelijkgesteld aan minderjarigen onder de 

15 jaar. Dit betekende dat zij niet het recht hadden om te spreken, niet het recht 

om deel te nemen aan het democratische proces zoals iedereen, om te stemmen, 

om gekozen te worden als kandidaat. Deze situatie is op papier veranderd. Maar 

in werkelijkheid is het voor dit publiek nog steeds moeilijk om zijn mening te 

geven, omdat het democratische proces nog steeds relatief elitair is en daarom 

niet voor iedereen toegankelijk is.   

Voor mensen met een verstandelijke beperking is het niet de fysieke 

toegankelijkheid die hen ervan weerhoudt een plaats te betreden, hun rol als 

burger uit te oefenen. Het is eerder het gebrek aan toegankelijkheid van 

verkiezingsprogramma's. Het aanpassen van de inhoud aan "Easy to Read and 

Understand - ERU" is gunstig voor de hele bevolking: uit enquêtes is gebleken dat 

het grote publiek de neiging heeft om gemakkelijker te lezen en geïnteresseerd 

te zijn in geschreven inhoud wanneer deze in een vereenvoudigd formaat is 

opgesteld. 
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7. Workshop: "Huisvesting, stedenbouw en mobiliteit” ?  

Voor de workshop "huisvesting", interventies van: 

 

§ Cléon Angelo, Voorzitter van Cité services (cleonangelo@gmail.com) 

§ Cinzia Agoni, Woordvoerder GAMP (info@gamp.be) 

§ Frank Sioen, ENIL (frank.sioen@enil.eu) 

 

 

Voor de workshop "Stedenbouw", interventies van: 

 

§ Stéphanie Herman, Directeur van AccessAndGo vzw (sherman@accessandgo.be) 

§ Mathieu Angelo, Directeur van CAWaB (mathieu.angelo@cawab.be) 

 

 

Voor de "mobiliteit" workshop, interventies van: 

 

§ Nino Peeters, Voorzitter van Passe le message à ton voisin 

(nino@passelemessage.be) 

§ Justine Lebourg, Inclusion vzw (jle@inclusion-asbl.be) 

 

7.1. Inleiding over huisvesting: 

Er is een kritiek tekort aan geschikte en aanpasbare woningen in Brussel, zowel in de 

privé- als in de publieke sector. Bovendien verschillen de huisvestingsbehoeften naar 

gelang van het type handicap van de mensen. 

 

a) Plaatsen waar personen met een handicap wonen: 

Elke persoon heeft drie "huizen”: 

• het eigen lichaam: je moet je er goed bij voelen....  

• zijn accommodatie: hij woont daar met zijn familie en verwanten. Niet alle 

mensen met een handicap willen in een instelling wonen en daarom is het 

essentieel om alternatieve formules te ontwikkelen om vrije keuze te 

garanderen: klassieke privéwoningen, wonen in een collectief en inclusief 

project (kleine structuur), gemeenschapshuisvesting, instellingen, ...  

• De samenleving en haar omgeving. 

 

 

 

 



   

 

29  Verslag van het colloquium 

 
Handistreaming, partout et 

surtout, overal en vooral 

 

Brusselse Raad voor Personen met een Handicap 

Om mensen met een handicap in staat te stellen de jgepaste oplossing te vinden 

die aan hun behoeften voldoet, is het noodzakelijk om:  

• De juiste informatie verstrekken. 

• te testen en te leren hoe thuis te leven. 

• mensen de middelen geven om hun huis te bouwen, te financieren, te kopen, 

te verplaatsen, uit te rusten en te onderhouden.. 

• diensten ontwikkelen om mensen te helpen.  

 

Om de woningexploitanten in staat te stellen aan de behoeften te voldoen, is het 

nodig om: 

• normen en quota’s vast te leggen, 

• de essentiële aanpassingen te identificeren. 

• wetgeving te maken. 

• subsidiëren en controleren 

 

 

b) Deïnstitutionalisering en gebrek aan adequate huisvesting 

 

Het grootste probleem waar mensen met een handicap mee te maken hebben, 

is het gebrek aan keuzemogelijkheden. Inderdaad, wanneer een persoon met een 

handicap zelfstandig wil wonen, moet hij of zij in de eerste plaats onderdak vinden. 

Ze worden dan geconfronteerd met twee grote problemen: de huisvesting is 

ofwel onvoldoende aangepast, ofwel, integendeel, ze is aangepast maar de prijs 

niet. Daarnaast is er naast de kwestie van de huisvesting ook de kwestie van de 

ondersteunende diensten. Om zelfstandig te blijven in hun eigen huis moeten 

mensen thuis kunnen vertrouwen op een scala aan diensten. 

 

Om zijn punt te illustreren geeft Frank Sioen van ENIL ons het voorbeeld van de 

studenten met een lichamelijke handicap die hij elk jaar ontvangt in het kader van 

de Erasmus + projecten. Bij gebrek aan aangepaste accommodatie in Brussel zijn 

ze verplicht om deze studenten onder te brengen in rusthuizen die, gezien de 

jonge leeftijd van de deelnemers, bepaalde afwijkingen aanvaarden op het vlak 

van eet- en slaaptijden, enz. 

c) Interventies van de deelnemers: 

§ Het denken over het aanpassen van huisvesting voor mensen met een 

handicap betekent ook het anticiperen op de vergrijzing van de bevolking. Op 

dit moment wordt er echt nagedacht over het zo lang mogelijk thuis wonen van 

mensen. Inderdaad, rusthuizen en servicewoningen zullen niet in staat zijn om 

alle eisen op te nemen. Bovendien moeten mensen kunnen kiezen waar ze 

wonen. Maar daarvoor moet er wel een adequaat aanbod van aangepaste of 

aanpasbare woningen in Brussel zijn.  
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§ Wat het aanpassingsvermogen op het gebied van huisvesting betreft, moet een 

onderscheid worden gemaakt tussen de eisen die in de openbare en de 

particuliere sector kunnen worden gesteld.  

 

- In de publieke sector zijn er bijvoorbeeld verplichtingen die rechtstreeks 

in beheerscontracten zijn vastgelegd. Dit is bijvoorbeeld het geval met de 

BGHM (De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij). Inderdaad, 

een percentage aangepaste woningen is daar voorzien. Vereist betekent 

echter niet dat er gecontroleerd wordt op de aanpassingen. Inderdaad, 

het bouwen van aangepaste woningen vereist de naleving van 

nauwkeurige normen. Alle actoren in de keten moeten zich hiervan 

bewust zijn. Als dat niet lukt, kunnen we eindigen met woningen die 

slecht of onvoldoende toegankelijk zijn, waar nog steeds trappen of 

obstakels zijn, zoals bijvoorbeeld een opstapje naar de tuin of het terras.  
 

- Voor de particuliere sector is het nog moeilijker. De stedenbouwkundige 

wetten moeten worden aangepast door het opleggen van quota. Op dit 

moment bepaalt de GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening ) 

dat de toegankelijkheid in meergezinswoningen tot aan de deur van elke 

woning op de begane grond moet worden geregeld of met een lift moet 

worden bediend. Dit garandeert geen toegankelijkheid in woningen en 

legt niets op voor gebouwen zonder liften. Als we willen dat zowel 

gehandicapten als ouderen in hun huis kunnen blijven wonen, moeten 

we verder gaan met de eisen.  
 

- Daarnaast zou het interessant zijn om renteloze leningen te ontwikkelen 

om bijvoorbeeld ouderen te helpen bij het aanpassen van hun huizen. 
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7.2. Inleiding over mobiliteit: 

Het vervoer in en naar Brussel moet een prioriteit zijn. Het openbaar vervoer is immers 

niet toegankelijk, er zijn weinig aangepaste taxi's, gespecialiseerd vervoer is duur en 

alleen op reservering. Er moet een aangepast mobiliteitsplan worden opgesteld.   

 

a) Toegankelijkheid van het openbaar vervoer, een bedrijfs- en milieukwestie 

 

Heel vaak wordt het aanbieden van toegankelijk openbaar vervoer 

voorgesteld als een oplossing voor de integratie van mensen met beperkte 

mobiliteit. Dat is duidelijk het geval. Het aanbieden van toegankelijk vervoer 

maakt het echter niet alleen mogelijk om mensen met zeer uiteenlopende 

behoeften te vervoeren (ouderen, mensen met een gips, ouders met 

kinderwagens, zwangere vrouwen, mensen met een fysieke, mentale of 

zintuiglijke handicap, enz) maakt het ook mogelijk: 
 

§ de efficiëntie van het vervoer te verbeteren door een optimale snelheid 

van de zorg voor alle passagiers te garanderen. Immers, hoe minder 

obstakels in het verkeer, hoe minder redenen om een fout te maken of 

om hulp te vragen, hoe korter de vertragingen en hoe beter het verkeer 

aan het eind van de rit.   
 

§ om een positieve ecologische impact te hebben. Wanneer het vervoer 

niet toegankelijk is, wenden mensen zich tot de auto om zich te 

verplaatsen, wat een directe invloed heeft op de congestie in de steden 

en de vervuiling van het verkeer. Als het openbaar vervoer voor 

iedereen toegankelijk is, kan het ook mensen met speciale behoeften 

aantrekken. 
 

Er zijn verschillende memoranda opgesteld door verenigingen, CAWaB of 

UNIA. Deze moeten in rekening  worden genomen om de voorwaarden voor 

de toegankelijkheid van het vervoer te verbeteren. 

 

b) Wat is de termijn voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer? 

In 2017 - 2018 is een studie uitgevoerd en is een nieuw strategisch plan 

opgesteld met een nauwkeurig tijdschema. Het zal nog 10 jaar duren 

vooraleer de MIVB eindelijk voor iedereen toegankelijk is. Interessant is dat dit 

plan is opgesteld in overleg met organisaties in het veld en met  

toegankelijkheidsdeskundigen. De budgetten moeten nog worden 

vrijgemaakt. Maar we hebben het nulpunt bereikt, het moment waarop het 

niet langer acceptabel is om nieuwe ontoegankelijke treinen te kopen. Terwijl 

het niet lang geleden nog mogelijk was en iedereen dacht dat het door kon 

gaan zonder dat iemand iets zei. 
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De volgende stap zal zijn om mensen met een handicap te overtuigen om het 

openbaar vervoer te nemen, omdat hun huidige ervaring hen verhindert te 

geloven dat het mogelijk is.  

c) Toegankelijk vervoer vereist ook opleiding en bewustmaking van het 

personeel. 

Het is belangrijk om niet te laten zien of te denken dat mensen met beperkte 

mobiliteit in het vervoer een bron van tijdverlies zijn. Daarom is het 

noodzakelijk om de bestuurders hierover te informeren en te sensibiliseren.  

Een deelnemer vertelde zijn persoonlijke ervaring over zijn rit op de ochtend 

van de conferentie: "Ik zat in een bus. De chauffeur was terughoudend om de 

oprijdplaat te nemen, hij wist niet hoe hij die eruit moest krijgen en hij dacht dat 

het hem zou vertragen? De vertraging die hij niet wilde oplopen, legde hij op mijn 

schouders. En dus, helaas, was de meerderheid van de passagiers in de bus aan 

het mopperen omdat, volgens hun, ik hen vertraagde en ze te laat zouden zijn voor 

school, werk, enz. Terwijl ik net zo laat als hen zou aankomen …”.  

Het probleem is in dit geval niet de persoon met beperkte mobiliteit, maar het 

gebrek aan toegankelijkheid en opleiding van het personeel. Als de oprijdplaat 

goed had gewerkt en de chauffeur getraind zou zijn in het gebruik ervan, had 

het plaatsen van een persoon met beperkte mobiliteit in de bus routine 

moeten geweest zijn. 

 

d) Toegankelijkheid van aangepaste taxi's, een belangrijk punt 

Mensen met een handicap zijn volwaardige burgers. Ze willen zich 

verplaatsen, ze moeten zich kunnen verplaatsen en net als iedereen moeten 

ze dat op tijd doen. Op dit moment moet het meeste aangepaste vervoer 

enkele uren van tevoren worden geboekt en is het niet mogelijk om een 

exacte dienstregeling te hebben. Deze situatie verhindert dus dat mensen 

met beperkte mobiliteit hun verschillende activiteiten vlot kunnen 

organiseren: werkuren, medische afspraken, sociaal en gezinsleven, enz. 

e) Bewegwijzering, een sleutel tot toegankelijkheid voor personen met een 

verstandelijke handicap 

Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn het gebruik van 

pictogrammen en foto's (ter ondersteuning van de bewegwijzering) 

waardevolle hulpmiddelen in hun bewegingen. 

 

Tot nu toe was de MIVB zich niet bewust van het probleem en het is pas 

onlangs dat dit grote werk is begonnen, met name door het vertalen van alle 

informatie naar Easy to Read and Understand. Wat niet gemakkelijk is om dit 
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toe te passen op alles van de MIVB: meer dan 2000 haltes, 50 buslijnen, een 

vijftiental tramlijnen, verschillende metrolijnen. De keuze en het aantal 

pictogrammen zal belangrijk zijn om niet nog meer verwarring te creëren. Al 

deze acties zullen in het beheerscontract voor de komende vijf jaar worden 

opgenomen. 

 

Bij de bewegwijzering op het openbaar vervoer moet ook worden gestreefd 

naar uniformiteit tussen de verschillende vervoerders. Het nemen van het 

openbaar vervoer in het Noordstation kan bijvoorbeeld erg ingewikkeld zijn, 

want afhankelijk van waar u zich bevindt, is de bewegwijzering die van de 

NMBS, de MIVB of De Lijn. Door standaardisatie zouden gebruikers 

gemakkelijker hun weg kunnen vinden. 
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7.3. Inleiding over stedenbouw: 

Toegankelijkheid moet centraal staan bij alle acties ter bevordering van de integratie van 

mensen met een handicap. Op dit moment is er echter geen sprake van een 

toegankelijkheidsreflex bij renovatie of nieuwbouwprojecten. 

 

a) In de GSV is voorzien in de toegankelijkheid van gebouwen die openstaan voor 

het publiek. 

De GSV is de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Het wordt 

momenteel herzien en er zijn nieuwe normen voor nieuwe categorieën van 

personen met beperkte mobiliteit aan toegevoegd. Sommige normen zijn ook 

aangescherpt. Het zal echter nodig zijn om ervoor te zorgen dat architecten 

worden opgeleid in deze nieuwe normen, aangezien zij al jaren op de hoogte zijn 

van de huidige normen ("awareness") en er ook voor worden opgeleid. Het zal van 

essentieel belang zijn om deze verandering in de wetgeving te begeleiden, zodat 

de toegankelijkheid van nieuwbouw en grote renovaties in overeenstemming is 

met deze nieuwe normen. 

 

b) Welke problemen zijn er momenteel met betrekking tot de wetgeving?  

1. Veranderingen in de site-indeling: op dit moment zijn werkruimten niet 

onderworpen aan de toegankelijkheidsnormen. Wanneer een gebouw echter 

wordt verkocht of verhuurd en de nieuwe bewoner uiteindelijk een 

publieksgerelateerde functie uitvoert, wordt niet aan de toegankelijkheidseisen 

voldaan. Het gebouw is dan ontoegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. 

Voor een verandering van gebruik is niet noodzakelijkerwijs een nieuwe 

vergunning nodig. 
 

2. De afwijking die is toegestaan voor woningen die niet door liften worden bediend 

en die niet onder de titels IV en VII van de BTR vallen. Deze kijk op toegankelijkheid 

is reductief omdat het de toegankelijkheid voor de problemen van mensen in een 

rolstoel alleen maar vermindert. Een woning die niet door een lift wordt bediend, 

kan echter ook worden bewoond door een persoon die blind, of doof is. De voor 

hen bedoelde toegankelijkheidsnormen kunnen heel goed op deze woningen 

worden toegepast. Dit is het geval voor de beveiliging van trappenhuizen, 

signalering, evacuatieprocedures, enz. Deze afwijking betekent dus ook dat het 

toegestaan is om appartementencomplexen te bouwen zonder liften en dus 

zonder toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Dit is een 

hele uitdaging. 
 

3. Gebrek aan MIVA-conforme toiletten. Op de plannen zijn de toiletten voorzien en 

de inrichting ervan is soms zelfs goed doordacht, maar soms veranderen de 

aannemers op eigen initiatief de plaats van de kuip, de wastafel, ... Dit belemmert 

het gebruik van deze toegankelijke-toiletten, die in de praktijk niet talrijk genoeg 

zijn. 
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4. De afwijking die is toegestaan aan bedrijven met een openbaar gedeelte van 

minder dan 200m2. Het gevolg van deze afwijking is dat de meeste voor het 

publiek toegankelijke winkels niet hoeven te voldoen aan de 

toegankelijkheidsnormen. Mensen met beperkte mobiliteit weten dus niet hoe ze 

toegang moeten krijgen tot deze plaatsen, omdat er geen verplichting bestaat om 

dat te doen. Het is dringend noodzakelijk om het aantal winkels dat van deze 

derogatie kan profiteren, te verminderen. 

c) De motivatie van architecten en projectleiders om hun project toegankelijk te 

maken: 

Toen we enkele jaren geleden spraken over toegankelijkheid voor architecten en 

aannemers, moesten we hen overtuigen om de nodige verbeteringen door te 

voeren. Ze zeiden: "Ja, we zullen zien... Voor PBM's is het af en toe niet de moeite 

waard". Aangezien er bindende normen waren, zijn ze uiteindelijk ook toegankelijk 

geworden, maar zonder veel overtuiging. 

 

Vandaag de dag voelen we een verschil in mentaliteit. Architecten en ontwerpers 

willen hun projecten toegankelijk maken. Ze begrijpen wat de wet voorschrijft, 

maar willen zelfs verder gaan.  Er is echter nog een belangrijk probleem: deze 

knowhow wordt nog niet systematisch onderwezen in de architectuurscholen, er 

is geen officiële opleiding in toegankelijkheid. Tot slot zijn er zeer weinig mensen 

die in staat zijn om deze informatie te destilleren om ervoor te zorgen dat alle 

gebouwen toegankelijk worden. 

d) Verificatie van het plan / verificatie ter plaatse: 

Momenteel worden projecten waarvoor een bouwvergunning vereist is, 

geanalyseerd door een bureau van toegankelijkheidsdeskundigen dat de naleving 

van de titels IV en VII van de GSV controleert. Niet alle dossiers zijn echter 

onderworpen aan een kennisgeving van naleving. AccessAndGo is het kantoor dat 

gemandateerd is voor deze missie in het Brussels Gewest.  

 

Er is echter geen verificatie ter plaatse. Dit betekent dat niemand na afloop van 

het werk ter plaatse gaat om te controleren of de toegankelijkheidsnormen zijn 

opgenomen en of er eenvoudigweg aan de normen is voldaan. 

 

Zoals bijvoorbeeld gebeurt in gebieden die door de COCOF worden 

gesubsidieerd, moet de toegankelijkheidsverificatie door een van de zes bureaus 

van deskundigen op drie belangrijke momenten worden opgelegd:  

- Over de verificatie van de plannen,  

- Bij het opstellen van het bestek  

- Voorafgaand aan de opening voor het publiek, door middel van 

een audit van één van de zes kantoren. 
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8. Conclusie 

oals u bij het lezen van dit document en tijdens het colloquium heeft gemerkt, is 

de implementatie van handistreaming geen raketwetenschap! Het is echter 

essentieel voor de integratie van personen met beperkte mobiliteit in onze 

samenleving. Dezelfde rechten, dezelfde dromen, dezelfde wensen, dezelfde 

vrijetijdsbesteding, ... hetzelfde leven als "de heer en mevrouw iedereen", dat is wat 

mensen met een handicap "gewoon" vragen! Dus, Dames en Heren, denk er voortaan 

aan om "overal en vooral" in al uw projecten, op alle niveaus en in al uw bevoegdheden 

te integreren. 

 

Twijfel je? Een vraag? De Brusselse Raad voor Personen met een Handicap en de 

bevoegde vzw's zijn er om u te adviseren, te begeleiden en samen met u het dagelijks 

leven van mensen met een handicap te verbeteren! 

 

 

 

 

Transcriptie, bewerking en opmaak: AccessAndGo asbl 
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