
Gelijkekansenbeleid 

Het academisch Steunpunt Gelijkekansenbeleid heroprichten 
of op een andere manier kennis verzamelen en uitwisselen

“Het is twijfelachtig dat onderzoeksprojecten hier en daar 
wel voldoende zijn”

De Vlaamse Adviesraad erkennen en subsidiëren als 
aanspreekpunt voor het Vlaamse beleid 

“Personen met een handicap en hun verenigingen kunnen 
hiermee adviezen geven aan de Vlaamse overheid” 

Welzijn  

Recht op ondersteuning voor inclusie en een 
voldoende hoog ondersteuningsbudget

“Genoeg gewacht op ondersteuning en vernieuwing: 
zonder veel pretentie, wij eisen assistentie!”

Werk 

Individueel maatwerk: dat betekent 
voldoende ondersteuning en aanpassingen 
op de arbeidsmarkt 

“Want ik wil een gewone, betaalde job,  
en mijn talenten kunnen inzetten”

Ruimtelijke ordening 

Een plan om bestaande gebouwen 
toegankelijk te maken 

“Dat is goed voor iedereen, van 
ouders met kinderwagen tot 
mensen in een scootmobiel”

Federaal beleid 
tegemoetkomingen

Tegemoetkomingen tot 
boven de armoedegrens 

“België is toch rijk 
genoeg?!”

Algemeen regeringsbeleid

Een masterplan voor inclusie waardoor mensen 
met een handicap echte kansen krijgen om in de 

maatschappij te leven

“Alle neuzen in dezelfde richting: duidelijk 
evolueren van segregatie naar inclusie”

Binnenlands bestuur

De overheid moet het goede voorbeeld geven en x% 
mensen met een handicap tewerkstellen

“Lang genoeg geprobeerd. Meer dwingende maatregelen 
zoals quota zijn nodig om schot in de zaak te krijgen”

Onderwijs 

Volwaardige ondersteuning voor elk kind en leerkracht 
zodat inclusief onderwijs mogelijk wordt.

“Het M-decreet was een eerste stap…  
nu de volgende stappen!”

Media 

Streefcijfers voor mensen met een handicap 
op het TV-scherm, net zoals voor vrouwen 

en nieuwe Vlamingen. 

“We komen nauwelijks in beeld tenzij  
als het over handicap gaat…”

Mobiliteit 

Een inhaalbeweging op vlak  
van toegankelijkheid van trein, 

tram, bus en haltes

“Wat onze buurlanden kunnen, 
moet bij ons ook lukken” 

Wonen 

Veel meer aangepaste en 
aanpasbare sociale woningen 

“… want vind maar eens een 
geschikt huis dat betaalbaar is!”

Tijd voor
inclusie

GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE 
PERSOON MET EEN HANDICAP (GRIP vzw)
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
info@gripvzw.be - www.gripvzw.be 

  https://twitter.com/GRIPvzw 
  https://www.facebook.com/GRIPKomopvoorinclusie/

#verkiezingen2019
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