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VOORWOORD : KOM OP VOOR INCLUSIE

Het maakt een wereld van verschil of men naar een persoon 
met een handicap kijkt als iemand met minder mogelijkheden of 
als iemand met een grotere ondersteuningsnood. Het gaat over 
het verschil tussen “minder” en “anders”. Theoretische modellen 
hebben het over het defect-model of het mensenrechtenmodel. 
Wanneer een maatschappij zich ten volle engageert om alle 
mensen gelijke rechten te geven, komt het er vooral op neer 
dat personen met een handicap recht hebben op de nodige 
ondersteuning om ten volle te participeren aan deze maatschappij. 

Dit is nog niet zo in Vlaanderen. Meer nog, we moeten vaststellen 
dat ons land op dit vlak eigenlijk achter de feiten aanloopt. Door 
het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap 
te ratificeren, erkennen onze overheden de rechten van personen 
met een handicap. Op tal van vlakken stellen we vast dat deze 
rechten wel op papier staan, maar in de realiteit niet gerespecteerd 
worden.

Dat is ook de conclusie van Nils Muižnieks, de commissaris voor 
mensenrechten van de Raad van Europa, die in september 2015 
ons land bezocht: 

‘België faalt om de rechten van personen met  
een handicap op onafhankelijk leven en inclusie  
in de maatschappij te respecteren’

Daarom legt GRIP in het nieuwe meerjarenplan de nadruk op  
het streven naar inclusie van personen met een handicap.  
Kom op voor inclusie! 

Het strategisch meerjarenplan hebben we in 2015 kunnen 
finaliseren. Meer concrete zorgen hebben in 2015 ook heel 
wat van onze aandacht gevraagd, o.a. de zoektocht naar een 
nieuw onderkomen en onzekerheden over onze subsidies. Met 
de geplande verhuis naar het Aromagebouw kijken we hoopvol 
naar 2016. Voor GRIP wordt 2016 een kanteljaar: het nieuwe 
meerjarenplan gaat ten volle van start, we verhuizen in mei en we 
vernieuwen onze website (eind 2016, begin 2017). Zo willen we 
met GRIP voortrekker en aanjager blijven op het vlak van gelijke 
rechten, gelijke kansen en inclusie van personen met een handicap.
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OPBOUW 

De indeling van het jaarverslag is gebaseerd op de 3 grote 
uitdagingen waar GRIP in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2015 
-2019 aan werkt:

UITDAGING I : Onze maatschappij wordt meer inclusief 

UITDAGING II : In Vlaanderen komt er een omslag in de kijk op 
handicap

UITDAGING III : Grip neemt zijn rol op als voortrekker en aanjager

De operationele doelstellingen uit het beleidsplan vind je in de 
blauwe vakken. We geven daarbij telkens weer welke activiteiten 
werden opgezet om deze doelstellingen te realiseren. In de vakken 
“GRIP in 2015” geven we een samenvatting van de concrete 
resultaten. 

Merk op: in 2015 waren we nog volop bezig met de uitwerking van 
het meerjarenplan. Sommige operationele doelstellingen waren 
bij de planning van 2015 nog niet uitgewerkt, waardoor er in dit 
werkjaar weinig of niets over ondernomen is. 

De vakken ILLUSTRATIE verwijzen naar de concrete werking in 
2015.

We gebruiken in dit jaarverslag bewust het woord 
‘handicap’. We verwijzen hiervoor naar de basisvisie  
van GRIP. 

In onze basisvisie en in onze werking leggen we vooral de nadruk 
op het respect voor de eigenheid en de kwaliteiten van elk individu. 
We gebruiken het woord handicap omdat we het nodig vinden dit 
te blijven benoemen zolang mensen sociaal achtergesteld worden 
omwille van een beperking of chronische ziekte. Niet het individu 
met een beperking is bepalend voor zijn handicap, maar de 
samenleving. Een handicap of een groep mensen met een handicap 
ontstaan pas wanneer mensen met een beperking geconfronteerd 
worden met obstakels in de buitenwereld en met de gangbare 
manier van denken. Deze obstakels verhinderen inclusie en de 
evenwaardige deelname van mensen met een beperking aan de 
samenleving.
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UITDAGING I: Onze maatschappij wordt meer inclusief

SD I.1. Personen met een handicap participeren meer aan het 
maatschappelijk leven. 

OD1. Recht op inclusief onderwijs: 
we versterken het recht op inclusief onderwijs.

Overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen 
met een Handicap, pleit GRIP voor inclusief onderwijs. Art. 24 van 
het VN-Verdrag stelt immers duidelijk dat inclusief onderwijs moet 
gegarandeerd worden voor iedereen. We stellen vast dat effectieve 
maatregelen om inclusief onderwijs waar te maken in Vlaanderen 
uitblijven wegens een tekort aan politieke daadkracht. Ondertussen 
blijven ouders die kiezen voor inclusief onderwijs voor hun zoon of 
dochter met een handicap heel wat tegenkantingen ondervinden. 
Tegenkantingen die soms neerkomen op regelrechte discriminatie. 

Het M-decreet (“decreet betreffende maatregelen voor leerlingen 
met specifi eke onderwijsbehoeften”) werd op 12 maart 2014 
goedgekeurd door het Vlaams Parlement en werd voorgesteld als 
een “belangrijke stap” voor de implementatie van het inclusief 
onderwijs. Het M-decreet werd van kracht in het schooljaar 2015-
2016 en kwam het voorbije jaar dan ook geregeld in de actualiteit.

GRIP meent dat het M-decreet misschien een stap voorwaarts kan 
betekenen, maar ontoereikend is. Ontoereikend om een echte 
ommezwaai naar inclusief onderwijs mogelijk te maken. Maar ook 
ontoereikend om tegemoet te komen aan de verplichtingen die 
voortvloeien uit de ratifi catie van het VN-Verdrag inzake de Rechten 
van Personen met een Handicap. 

Een goede maatregel is de vervanging van de vage “draag-
krachtafweging” van het GOK-decreet door een aftoetsing 
van de “redelijke aanpassingen”. Het basisaanbod van het 
buitengewoon onderwijs, dat type 1 en type 8 samenvoegt, 
evolueert ook in de richting van een tijdelijke time-out. Maar er 
is nood aan een steviger inschrijvingsrecht voor leerlingen die 
het gemeenschappelijk curriculum niet volgen. En door niets te 
wijzigen aan de middelen voor ondersteuning valt het M-decreet te 
licht uit.



UITDAGING I: ONZE MAATSCHAPPIJ WORDT MEER INCLUSIEf | 98 | UITDAGING I: ONZE MAATSCHAPPIJ WORDT MEER INCLUSIEf

GRIP blijft acties ondernemen om het recht op inclusief onderwijs 
te versterken. Met onze aandachtspunten en beleidsvoorstellen 
gingen we langs bij parlementsleden en het kabinet. Op 30 maart 
organiseerden we een rondetafel over de implementatie van 
het inclusief onderwijs. We brachten mensen uit verschillende 
hoek rond de tafel: ouders en verenigingen uit het middenveld, 
koepels en vakbonden uit het onderwijsveld, academici, 
beleidsmakers en parlementsleden. 

Centraal stond de vraag: “Zijn we in Vlaanderen nu goed op weg 
naar inclusief onderwijs?”. Om deze vraag te beantwoorden werden 
4 thema’s geselecteerd:

 · de visie over inclusief onderwijs
 · het inschrijvingsrecht 
 · ondersteuning bij inclusief onderwijs
 · VGT gebruikers en onderwijs 

We werkten ook een overzichtsnota uit over inclusief onderwijs 
en het M-decreet: ‘Stand van zaken inclusief onderwijs’ (juli 
2015).

We zijn actieve partner van het Steunpunt voor Inclusie. Dit 
Steunpunt werd door OVI opgericht in 2012 en biedt informatie 
en ondersteuning aan ouders die kiezen voor inclusie. GRIP nam 
o.a. deel aan de 3 bijeenkomsten van de stuurgroep en deed 
een bijdrage bij het opstellen van een rapport over barrières bij 
inclusief onderwijs.

Rondetafel  
Inclusief Onderwijs, 
30 maart, Brussel
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GRIP IN 2015:

• Rondetafel over inclusief onderwijs en het M-decreet op 30 maart
• Nota: ‘Stand van zaken inclusief onderwijs’
• GRIP is partner van het Steunpunt voor Inclusie (project van 

OVI)

ILLUSTRATIE: INCLUSIEF ONDERWIJS 
 
Tekort aan ondersteuning (fragment uit de nota ‘Stand van zaken 

inclusief onderwijs’)

Wanneer ouders kiezen voor inclusief onderwijs voor hun zoon 
of dochter met een handicap, stoten ze vaak op een tekort aan 
ondersteuning. Die ondersteuning wordt thans geregeld via GON 
of ION-begeleiding. Voor heel wat leerlingen is het uren-pakket 
van die ambulante begeleiding uit het buitengewoon onderwijs 
ontoereikend. Voor kleuters met een verstandelijke beperking 
(type 2) is die ondersteuning zelfs onbestaand, idem voor 
leerlingen met een lichte verstandelijke beperking. Sommige 
ouders schakelen een PAB-assistent in voor de ondersteuning 
binnen inclusief onderwijs, maar de wachtlijst voor PAB is 
dramatisch lang (met als kanttekening dat inclusief onderwijs 
geen doorslag geeft bij het bepalen van prioriteiten bij het VAPH, 
integendeel).

Er was voorzien om maatregelen te nemen in verband met GON 
en ION. In dit verband wijzen we op de beslissing genomen 
door de Vlaamse regering op 15 juli 2011, met name: ‘na 
kennisname van de resultaten van lopend wetenschappelijk 
onderzoek (zomer 2012) over het GON en de projecten inclusief 
onderwijs (ION) gepaste beleidsmaatregelen uitwerken’. De 
vooropgestelde timing wordt evenwel steeds vooruitgeschoven. 
Nu voorziet men in het najaar van 2015 een nieuwe 
besprekingsronde daarover. 

Het M-decreet voorziet wel in een waarborgregeling, wat inhoudt 
dat men de komende jaren zal opvolgen hoe leerlingenaantallen 
verschuiven van buitengewoon naar gewoon onderwijs en de 
middelen in die zin ook zal laten volgen. Voor het schooljaar 
2015-2016 is bovendien een pre-waarborgregeling opgestart 
waardoor 180 leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs 
zullen worden ingezet om scholen en leerkrachten in het gewoon 
onderwijs te ondersteunen.

GRIP IN 2015:

• Rondetafel over inclusief onderwijs en het M-decreet op 30 maart
• Nota: ‘Stand van zaken inclusief onderwijs’
• GRIP is partner van het Steunpunt voor Inclusie (project van 

OVI)
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Zonder bijkomende maatregelen voor ondersteuning, blijft 
inclusie van leerlingen met een handicap in sterke mate een 
aangelegenheid van sociaaleconomisch sterke gezinnen. Deze 
gezinnen kunnen een oplossing uitwerken voor de ontbrekende 
ondersteuning, bv. door vrijwilligers erbij te betrekken of 
ondersteuning met eigen middelen te fi nancieren.

OD2. Recht op inclusief werk: we komen op voor betaald 
werk voor iedere persoon met een handicap.

Werken is cruciaal: om een inkomen te verwerven, voor de 
persoonlijke ontwikkeling, voor deelname aan het sociale leven. De 
deelname aan de arbeidsmarkt is de sleutel naar zelfbeschikking, 
naar onafhankelijkheid en op eigen benen staan, naar inclusie in 
een rijke en diverse samenleving.

Maar onderzoekscijfers blijven aangeven dat wie een 
arbeidshandicap heeft ongeveer de helft minder kans heeft op 
tewerkstelling. Bovendien is er een scherpe tweedeling tussen 
het normaal economisch circuit en de maatwerkbedrijven. De 
ondersteunende maatregelen kunnen niet in alle situaties op 
dezelfde manier worden ingezet, waardoor mensen met een 
handicap in de richting van gesegregeerde tewerkstelling worden 
geduwd.
Voor GRIP is het streefdoel: alle personen met een arbeidshandicap 
hebben recht op betaald werk in de reguliere economie. Voor 
sommige mensen zijn specifi eke maatregelen of tussenstappen 
nodig. Maar inclusieve arbeid is een recht, dit werd ook zo 
vastgelegd in art. 27 van het VN-Verdrag.

Op het vlak van tewerkstelling zet GRIP al jarenlang in op 
beleidsparticipatie vanuit het handicap-perspectief. GRIP 
is projecthouder van het Gebruikersoverleg Handicap, 
Chronische Ziekte en Arbeid (GOHA) en stelt Jos Wouters 
tewerk als stafmedewerker Handicap en Arbeid. GOHA is een 
platform van 13 organisaties en/of platformen van personen met 
een handicap of chronische ziekte. Dit overlegplatform participeert 
in de beleidsstructuren rond werk en sociale economie via de 
Commissie Diversiteit van de SERV, het stakeholdersforum van de 
VDAB en de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van GTB-
Vlaanderen. 

Zonder bijkomende maatregelen voor ondersteuning, blijft 
inclusie van leerlingen met een handicap in sterke mate een 
aangelegenheid van sociaaleconomisch sterke gezinnen. Deze 
gezinnen kunnen een oplossing uitwerken voor de ontbrekende 
ondersteuning, bv. door vrijwilligers erbij te betrekken of 
ondersteuning met eigen middelen te fi nancieren.
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In het GOHA werden onder meer de volgende thema’s 
aangesneden: 

 · vernieuwd beleid rond evenredige arbeidsdeelname
 · opmaak actielijst arbeidshandicap (2015-2019)
 · werkbaar werk 
 · uitbouw van GTB als dienstverlener voor personen met een 
handicap en chronische ziekte en de integratie van GA in GTB.

Op 9 december ging een kennismaking door met ID@work 
(intellectual disability at work). Dit project van de Antwerp 
Management School onderzoekt de mogelijkheden voor 
tewerkstelling van personen met een verstandelijke beperking. 
We verkenden verdere mogelijkheden tot uitwisseling en 
samenwerking.

GRIP IN 2015:

• GRIP is projecthouder van het Gebruikersoverleg Handicap, 
Chronische Ziekte en Arbeid en ondersteunt zo de beleids-
participatie in verband met de tewerkstelling van personen met 
een arbeidshandicap

OD3. Recht op een menswaardige leven: we komen op voor 
voldoende inkomen voor iedere persoon met een handicap.

Voldoende inkomen is heel erg verweven met thema’s waar GRIP 
vooral op inzet, zoals ondersteuning, volwaardige participatie op 
vlak van werk en onderwijs, een goede woning, enz. We hebben 
dat gemerkt in onze werking de laatste jaren en nemen het 
element “inkomen” ook al vaak op. Een paar voorbeelden: 

 · Wie zijn ondersteuning uit eigen inkomen moet betalen, omdat 
de overheid het niet volledig fi nanciert of te weinig investeert 
waardoor de wachtlijsten niet verdwijnen, ziet zijn inkomen 
dalen. 

 · Zo kan bijvoorbeeld een kind dat een PAB nodig heeft, onder meer 
voor de tijd op school, jarenlang op de wachtlijst staan. Het gezin 
betaalt ondertussen zelf de ondersteuning en/of één van de 
ouders stopt met werken (inkomensverlies) om de ondersteuning 

GRIP IN 2015:

• GRIP is projecthouder van het Gebruikersoverleg Handicap, 
Chronische Ziekte en Arbeid en ondersteunt zo de beleids-
participatie in verband met de tewerkstelling van personen met 
een arbeidshandicap
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zelf gratis te bieden. Dit kan fi nancieel onhaalbaar worden en ertoe 
leiden dat het gezin de keuze voor inclusie opgeeft en het kind 
alsnog in het buitengewoon onderwijs belandt. 

 · De beste inkomenspositie haal je uit betaald werk. Veel mensen 
met een handicap willen en kunnen wel een paar dagen werken 
maar niet voltijds. Toch verliezen zij door deeltijds te werken hun 
tegemoetkomingen en kunnen zelfs fi nancieel slechter uitkomen. 

 · Mensen met een handicap hebben soms extra behoeften op vlak 
van wonen. Ze hebben niet alleen minder keuzemogelijkheden 
maar moeten vaak duurdere woningen kiezen. Ook dat is een 
meerkost die uit het inkomen moet komen. 

We vragen al geruime tijd aandacht voor deze problemen en voelen 
de nood om er komende jaren sterker op in te zetten. 

De federale tegemoetkomingen voor personen met een handicap 
(de integratie tegemoetkoming en de inkomens-vervangende 
tegemoetkoming) zijn momenteel een belangrijke schakel in het 
inkomen van veel personen met een handicap. 
Om dit thema te verkennen zijn we in 2015 gestart met een 
dossier over de raakvlakken van die tegemoetkomingen op 
andere beleidsmaatregelen, zowel federaal als Vlaams. Vanuit 
die kennis en inzichten kunnen we in 2016 verder werken aan 
beleidsvoorstellen en acties. 

GRIP IN 2015:

• Opstart dossier over raakvlakken tussen de tegemoetkomingen 
handicap en andere thema’s 

OD4. Recht op wonen: we komen op voor een toegankelijke 
en betaalbare woning voor iedere persoon met een handicap

Beleidsvoorstellen voor een toegankelijke en betaalbare woning 
voor iedere persoon met een handicap krijgen hun plaats in het 
dossier bij de standpuntnota deïnstitutionalisering van GRIP. We 
werken het dossier af in 2016. 

GRIP IN 2015:

• Opstart dossier over raakvlakken tussen de tegemoetkomingen 
handicap en andere thema’s 
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Het woord deïnstitutionalisering is een cruciaal begrip dat heel 
wat oproept bij mensen. Het is belangrijk, ook in het kader van 
een juiste implementatie van het VN-Verdrag, dat het begrip juist 
geïnterpreteerd wordt. In 2015 werkten we daarom in eerste 
instantie aan de verspreiding van de betekenis van de term 
“deïnstitutionalisering” onder meer via 3 concrete acties: 

 · Op 26 november 2014 brachten we op een studiedag 
tal van interessante sprekers bij elkaar rond het thema 
deïnstitutionalisering. In 2015 werkten we aan een 
verslagenbundel die de bijdragen van de sprekers van de 
studiedag bundelt in een vlot leesbaar boekje. Elk hoofdstuk 
begint met de belangrijkste informatie en boodschappen van de 
spreker in eenvoudige taal. Ook onze eigen standpuntnota namen 
we op in de bundel.

 · De reeks 1-pagina standpunten van GRIP werd in 2015 aangevuld 
met een standpunt over deïnstitutionalisering. Hiermee 
zetten we de term, de visie van GRIP en de aandachtspunten  
kort en krachtig op papier. 

 · We organiseerden een debat op de REVA-beurs over het 
thema “Deïnstitutionalisering: naar een recht op een on-
afhankelijk leven in de samenleving” op 25 april. We zetten 6 
personen met een handicap, beleidsmakers, experten en dienst-
verleners samen aan tafel om hierover in debat te gaan. Ook het 
publiek kon een inbreng hebben. Er waren 41 deelnemers.

Debat 
deïnstitutionalisering 
op de REVA-beurs
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GRIP IN 2015:

• Verdere studie over het thema wonen
• Informatie en sensibilisatie over deïnstitutionalisering via 

publiceren van verslagenbundel studiedag en via opmaak 
1 pagina Standpunt

• Debat deïnstitutionalisering op de REVA-beurs

ILLUSTRATIE: Standpunt Deïnstitutionalisering

Ombuigen en voorkomen van segregatie en beperkte 
autonomie

Elke persoon met een handicap wordt in de samenleving 
geboren. De samenleving is echter onvoldoende aangepast 
aan diversiteit, er is te weinig en niet de juiste ondersteuning 
om in de maatschappij te blijven wonen en participeren. Nog 
steeds overheerst de mentaliteit dat veel personen met een 
handicap beter af zijn in een aparte setting. In een instituut 
echter wonen alleen personen met een handicap bij elkaar, en 
is hun keuzevrijheid beperkt. ‘Deïnstitutionaliseren’ betekent 
mensen die in segregatie leven weer kansen geven op 
inclusie en voorkomen dat nieuwe mensen in een situatie van 
institutionalisering terechtkomen. 

Standpunt GRIP

GRIP pleit voor het recht op zelfstandig leven en deelname aan 
de samenleving, conform artikel 19 van het VN-verdrag. Inclusie 
veronderstelt ook het recht op “respect voor de inherente 
waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de 
vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van 
personen” (artikel 3 VN-verdrag). 

Een situatie van institutionalisering tast deze rechten aan. 
Daarom moet er op korte termijn een coherent plan komen 
voor deïnstitutionalisering. Dit is een geheel aan maatregelen 
die actief de inclusie en zelfbeschikking van personen met een 
handicap ondersteunen, waaronder: 

 · voldoende betaalbare en toegankelijke woningen voorzien;
 · de inkomenspositie van personen met een handicap verhogen;
 · recht verzekeren op een individueel ondersteuningsbudget, 

GRIP IN 2015:

• Verdere studie over het thema wonen
• Informatie en sensibilisatie over deïnstitutionalisering via 

publiceren van verslagenbundel studiedag en via opmaak 
1 pagina Standpunt

• Debat deïnstitutionalisering op de REVA-beurs
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ILLUSTRATIE: Standpunt Deïnstitutionalisering
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institutionalisering terechtkomen. 

Standpunt GRIP

GRIP pleit voor het recht op zelfstandig leven en deelname aan 
de samenleving, conform artikel 19 van het VN-verdrag. Inclusie 
veronderstelt ook het recht op “respect voor de inherente 
waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de 
vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van 
personen” (artikel 3 VN-verdrag). 

Een situatie van institutionalisering tast deze rechten aan. 
Daarom moet er op korte termijn een coherent plan komen 
voor deïnstitutionalisering. Dit is een geheel aan maatregelen 
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toegang daartoe, op maat van de eigen noden, met brede 
bestedingsvrijheid;

 · minstens even hoge ondersteuningsbudgetten voor wie 
onafhankelijk van diensten woont of zonder diensten de 
ondersteuning organiseert; 

 · overheidsinvesteringen in nieuwe collectieve infrastructuur 
hervormen tot individuele woonsubsidies.

Aandachtspunt: niet van de ene institutionalisering in 
de andere
 
Beleid gericht op overschakeling van grote naar kleinschalige 
instituten biedt geen goede weg naar een onafhankelijk leven. 
Enkel als personen met een handicap uit echte vrije keuze 
gaan samenwonen en zij voor hun keuzes over en toegang tot 
ondersteuning niet van elkaar afhankelijk zijn, is er geen sprake 
van een instituut. Een echte vrije keuze veronderstelt haalbare 
woonalternatieven en voldoende hoge ondersteuningsbudgetten. 

Ook in je eigen huis kan je een geïnstitutionaliseerd leven 
leiden, zoals wanneer tijdschema’s van diensten je niet toelaten 
of het je enorm moeilijk maken op gelijke voet te participeren. 
Daarom moet het beleid stimuleren en faciliteren dat mensen 
onafhankelijk van diensten hun ondersteuning kunnen 
organiseren. 

OD5. Recht op ondersteuning: we versterken het recht op 
voldoende ondersteuning en de zelfbeschikking daarbij.

In 2015 volgden we op hoe het decreet persoonsvolgende 
fi nanciering in uitvoeringsbesluiten wordt omgezet. Waar we 
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de vzw is het decreet strijdig met onze grondwet. GRIP trad dit 
verzoek bij en diende in 2015 een juridisch dossier met bijkomende 
opmerkingen in bij het Grondwettelijk Hof. 

We bleven ook openlijk de situatie aanklagen van de stijgende 
wachtlijst voor PAB, op basis van analyse van cijfers van het 
VAPH en parlementaire vragen. We gaven in inhoudelijke artikels 
op onze website aan waar Welzijn in gebreke blijft op het vlak van 
recht op ondersteuning. 

GRIP bleef ook in 2015 deelnemen aan het Raadgevend Comité 
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH). Vanuit haar rol als onafhankelijke deskundige bracht Nadia 
Hadad expertise aan rond het VN-Verdrag en gelijke kansen en het 
perspectief van personen met een handicap. 

GRIP IN 2015:

• Opvolging uitvoeringsbesluiten persoonsvolgende fi nanciering
• Juridisch dossier ter ondersteuning verzoekschrift van vzw 

Iedereen beZORGd bij het Grondwettelijk Hof tegen decreet 
persoonsvolgende fi nanciering

• Analyse cijfers VAPH-wachtlijst, focus op achteruitgang PAB
• Deelname Raadgevend Comité VAPH als onafhankelijke 

deskundige 

ILLUSTRATIE: Fragment uit het persbericht 5 mei 2015

GRIP steunt procedure bij Grondwettelijk Hof tegen 
decreet persoonsvolgende fi nanciering. ‘Vlaamse overheid 
moet verantwoordelijkheid opnemen tegenover personen 
met een handicap’ 

‘Met het nieuwe decreet trekt de Vlaamse overheid zich 
terug. Het recht op ondersteuning wordt afgekalfd, 
de term ‘inclusie’ misbruikt. Het is noodzakelijk dat 
het Grondwettelijk Hof de toets doet in hoeverre 
de sociale grondrechten van personen met een handicap 
erop achteruit gaan met dit decreet’.

GRIP IN 2015:

• Opvolging uitvoeringsbesluiten persoonsvolgende fi nanciering
• Juridisch dossier ter ondersteuning verzoekschrift van vzw 

Iedereen beZORGd bij het Grondwettelijk Hof tegen decreet 
persoonsvolgende fi nanciering

• Analyse cijfers VAPH-wachtlijst, focus op achteruitgang PAB
• Deelname Raadgevend Comité VAPH als onafhankelijke 

deskundige 
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ILLUSTRATIE: Fragment uit het persbericht 5 mei 2015
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Recht op ondersteuning onder druk
Katrijn Ruts, woordvoerster van GRIP: ‘Personen met een 
handicap hebben recht om menswaardig te leven en om 
volwaardig te participeren in de samenleving. Ze hebben ook 
recht op de ondersteuning die ze hiervoor nodig hebben. Maar 
het decreet persoonsvolgende fi nanciering vernauwt die rechten. 
Het beperkt de groep mensen die aanspraak kunnen maken 
op fi nanciering van hun ondersteuningskosten. De overheid 
voorziet pas fi nanciering voor je ondersteuning als je niet op je 
familie, buren en vrienden of op reguliere diensten beroep kan 
doen. Voorheen had je recht op ondersteuning op basis van je 
ondersteuningsnood en los van de mogelijkheden van je netwerk 
en de beschikbaarheid van reguliere diensten. Personen met een 
handicap worden dus nu teruggeworpen op zichzelf, hun naasten 
en de algemene voorzieningen. Daarbij komt dat familie en 
vrienden doorgaans al veel doen en dat reguliere diensten niet 
op maat werken.’

Vzw Iedereen beZORGd terecht bezorgd
‘Wij begrijpen de bezorgdheden van iedereen beZORGd vzw 
zeer goed. Net als GRIP zien zij de wachtlijsten met lede 
ogen aan. De Vlaamse overheid blijkt nog steeds niet in staat 
een minimum aan perspectief te bieden aan personen met 
een handicap. Ze heeft niet eens meer de ambitie om de 
wachtlijsten weg te werken. De overheid maakt er zich van 
af door te stellen dat ze niet alles kan betalen en schuift haar 
verantwoordelijkheid door naar de Vlaamse burgers onder de 
noemer ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Ze verwacht dat 
alle burgers op vrijwillige basis ondersteuning opnemen voor 
hun familie, vriend, kennis, buur of collega met een handicap en 
een structurele, langdurige ondersteuningsnood.

De stap naar het Grondwettelijk Hof
Een procedure voor het Grondwettelijk Hof bijtreden, is geen 
kleine stap. Ruts: ‘Net als vzw Iedereen beZORGd zijn we 
niet over 1 nacht ijs gegaan. We volgden dit decreet vanaf de 
eerste versies. We brachten onze bedenkingen over via offi ciële 
overlegorganen, publieke actie en spraken in de parlementaire 
hoorzitting over het decreet.. Dat mocht allemaal niet baten.

Wij blijven stellen dat de fundamentele rechten van personen 
met een handicap erop achteruit gaan met dit decreet. Wij 
grijpen de kans die het verzoekschrift van Iedereen beZORGd 
ons biedt om onze stelling dat dit decreet ongrondwettig is, 
kracht bij te zetten. Het is goed dat het Grondwettelijk Hof zich 
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hierover zal uitspreken. Als het Grondwettelijk Hof Iedereen 
beZORGd gelijk geeft, moet het decreet worden herbekeken. 
‘We moeten niet wachten op de uitvoeringsbesluiten. Die zullen 
de zaak niet rechttrekken. Een huis bouw je niet op wankele 
fundamenten’, besluit Ruts.

SD. I.2. Inclusie van personen met een handicap wordt versterkt 
door een stevig gelijkekansenbeleid en de implementatie van het VN-
Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. 

OD6. Door te investeren in expertise over 
gelijkekansenbeleid voor personen met een 
handicap stimuleren en ondersteunen we het Vlaams 
gelijkekansenbeleid.

GRIP is ervan overtuigd dat een sterk gelijkekansenbeleid 
noodzakelijk is om gelijke rechten en gelijke kansen te realiseren. 
Daarom zet GRIP in op de beleidsmatige ontwikkeling van 
dit gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap in 
Vlaanderen. 

GRIP beoogt in zijn streven naar gelijke kansen en gelijke rechten 
van personen met een handicap een rol op te nemen als adviseur 
en ondersteuner van het gelijkekansenbeleid. Bij de nieuwe cyclus 
van de Open-Coördinatie-Methode (OCM) formuleerden we een 
reeks aanbevelingen voor de nieuwe actieplannen. Aangezien de 
werkzaamheden van de OCM wat vertraging opliepen, hebben 
we onze definitieve adviesnota pas eind januari 2016 kunnen 
afwerken.

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid voert, in opdracht van de 
minister van Gelijke Kansen, beleidsrelevant wetenschappelijk 
onderzoek uit rond gelijke kansen. Voor het thema handicap 
werd in 2015 onderzoek afgerond over inclusie en participatie, 
tewerkstellingskansen, de implementatie van het VN-Verdrag 
en handistreaming. GRIP verleende zijn medewerking aan deze 
onderzoeken en nam deel aan de stuurgroepvergaderingen. 
Jammer genoeg besliste men de subsidiëring van het Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid eind 2015 stop te zetten, wat we vanuit GRIP 
betreuren. Een sterk gelijkekansenbeleid heeft immers nood aan 
degelijk beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek.

Op het vlak van antidiscriminatie houden we een sterke 
samenwerking aan met het Interfederaal Gelijke-
kansencentrum. Sinds begin 2015 zijn we aangesloten bij hun 
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registratiesysteem METIS voor de meldingen die we ontvangen 
rond discriminatie. GRIP nam op 9 november ook deel aan het 
expertenseminarie over de Diversiteitsbarometer Onderwijs.

GRIP IN 2015:

• Adviesnota Open-Coördinatie-Methode
• GRIP nam deel aan de stuurgroepen van het Steunpunt Gelijke 

Kansen rond het thema handicap
• Samenwerking met het Interfederaal Gelijkekansencentrum op 

het vlak van anti-discriminatie

OD7. We versterken de implementatie van het VN-Verdrag 
inzake 
de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH).

Op 2 juli 2009 ratifi ceerde België het VN-Verdrag inzake de Rechten 
van Personen met een Handicap1. Deze ratifi catie is geen eindpunt 
maar een beginpunt. Het is het moment waarop het werk start om 
het VN-Verdrag te implementeren in beleid en wetgeving. Het is 
belangrijk om als personen met een handicap en als verenigingen 
van personen met een handicap de implementatie van het VN-
Verdrag nauwgezet op te volgen en te versterken. In het vorige 
meerjarenplan van GRIP was dit zelfs het hoofdpunt, met onder 
meer het schaduwrapport en twee informatie-campagnes. We 
blijven daar de komende jaren ook op inzetten. 

Inge Ranschaert en Nadia Hadad vertegenwoordigen GRIP in de 
tweemaandelijkse bijeenkomst van de begeleidingscommissie 
Verdrag Rechten van Personen met een Handicap van het 
Interfederaal Gelijke Kansencentrum. In die begeleidingscommissie 
worden onder meer de adviezen m.b.t. nieuwe wetgeving 
besproken.

1 Informatie van de VN over het Verdrag en de actuele status van ratifi caties is 
terug te vinden op: 
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=15&pid=150

GRIP IN 2015:

• Adviesnota Open-Coördinatie-Methode
• GRIP nam deel aan de stuurgroepen van het Steunpunt Gelijke 

Kansen rond het thema handicap
• Samenwerking met het Interfederaal Gelijkekansencentrum op 

het vlak van anti-discriminatie
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Met de uitgave van de brochure ‘JA zeggen, JA doen’ 
willen we beleidsmakers informeren over het VN-Verdrag en 
de verplichtingen en verwachtingen die de ratificatie met zich 
meebrengt. De brochure moet dienen als reisgids bij de verdere 
implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen 
met een Handicap. 

Met de uitwerking van deze brochure zijn we gestart midden 2014. 
Het werd een werk van lange adem. De brochure werd afgewerkt 
in september en we zochten een geschikt moment om er mee 
naar buiten te komen. Op 3 december, de Internationale Dag voor 
Personen met een Handicap, stelde GRIP de brochure voor aan de 
Vlaamse parlementsleden bij een hoorzitting op de Commissie voor 
Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen

De website www.gelijkerechten.be bleven we onderhouden als 
informatiekruispunt en campagnewebsite. We merken evenwel dat 
we er niet toe komen voldoende nieuwe artikelen aan te maken en 
dat deze website ook nauwelijks bezocht wordt.  
De vraag stelt zich daarom of we deze website niet beter integreren 
in de gewone website van GRIP www.gripvzw.be.
 
De implementatie van het VN-Verdrag en de opvolging van de 
aanbevelingen van het VN-Comité volgen we onder meer op door 
het bijhouden van een reeks fiches (per artikel). Bij de bespreking 
door het VN-Comité in Geneve van art. 24 over inclusief onderwijs, 
deden we 2 bijdragen (submissions). Deze kregen een plaats op de 
website van het VN-Comité.

Voorstelling van JA 
zeggen JA doen in 
de Commissie voor 
Wonen, Armoedebeleid 
en Gelijke Kansen
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GRIP stelt zijn expertise over het VN-Verdrag ook ter beschikking 
aan andere organisaties, onder meer in de vorm van lezingen en 
workshops:

 · In het tijdschrift TerZake van vzw ‘De wakkere burger’ verscheen 
in februari een artikel over het VN-Verdrag op basis van 
informatie van GRIP.

 · Op 10 maart gaven we in de Sociale Hogeschool van Leuven 
een workshop over de bepalingen uit het VN-Verdrag en het 
Kinderrechtenverdrag over inclusie van kinderen en jongeren.

 · We namen deel aan het debat over de rechten van personen met 
een handicap op het Downsyndroomcongres (Downsyndroom 
Vlaanderen, 20 maart in Brussel).

 · Op de algemene vergadering van de Kinderrechtencoalitie gaven 
we een toelichting over de concluding observations van het VN-
Comité (8 september).

 · Op de studiedag van de freedom Drive, op 1 oktober, verzorgden 
we voor een internationaal publiek een workshop over monitoring 
en schaduwrapportage van het VN-Verdrag. 

GRIP IN 2015:

• Actieve deelname aan de begeleidingscommissie VN-Verdrag 
binnen het Interfederaal Gelijkekansencentrum

• Uitgave van de brochure ‘JA zeggen, JA doen’
• Twee submissions bij het VN-Comité over art. 24 (inclusief 

onderwijs)
• Vier lezingen of toelichtingen over het VN-Verdrag bij andere 

organisaties
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ILLUSTRATIE: IMPLEMENTATIE VN-VERDRAG

Wat kunnen parlementsleden doen (fragment uit de 
brochure ‘JA zeggen, JA doen’)

Parlementsleden hebben een sleutelrol in het promoten en 
beschermen van de rechten van de mens. Het parlement 
is verantwoordelijk voor de totstandkoming van wetten en 
decreten en voor de controle op de uitvoering van die wetten 
en decreten door de regering. Parlementsleden hebben dus een 
essentiële rol te spelen in de realisatie van het VN-Verdrag.

Wetgeving alleen zal er niet voor zorgen dat personen met een 
handicap kunnen genieten van hun mensenrechten. Staten moeten 
een effectief beleid en programma’s formuleren die de bepalingen 
van het VN-Verdrag in de praktijk omzetten en die een reële impact 
op het leven van personen met een handicap hebben. 

Net zoals voor alle mensen kan ook voor mensen met een 
handicap het niet kunnen benutten van het ene recht ervoor 
zorgen dat ook andere rechten niet worden benut en ze met 
andere woorden kansen mislopen.
Parlementsleden hebben bij de implementatie van het VN-
Verdrag een grote bijdrage te leveren. 
Concreet kunnen zij een grote rol spelen op volgende 3 vlakken:

 · Het bewustmaken van de maatschappij over de rechten van 
personen met een handicap;

 · Het promoten en beschermen van de rechten van personen 
met een handicap;

 · Het vertalen van het VN-Verdrag naar de praktijk.

ILLUSTRATIE: IMPLEMENTATIE VN-VERDRAG

Wat kunnen parlementsleden doen (fragment uit de 
brochure ‘JA zeggen, JA doen’)

Parlementsleden hebben een sleutelrol in het promoten en 
beschermen van de rechten van de mens. Het parlement 
is verantwoordelijk voor de totstandkoming van wetten en 
decreten en voor de controle op de uitvoering van die wetten 
en decreten door de regering. Parlementsleden hebben dus een 
essentiële rol te spelen in de realisatie van het VN-Verdrag.

Wetgeving alleen zal er niet voor zorgen dat personen met een 
handicap kunnen genieten van hun mensenrechten. Staten moeten 
een effectief beleid en programma’s formuleren die de bepalingen 
van het VN-Verdrag in de praktijk omzetten en die een reële impact 
op het leven van personen met een handicap hebben. 

Net zoals voor alle mensen kan ook voor mensen met een 
handicap het niet kunnen benutten van het ene recht ervoor 
zorgen dat ook andere rechten niet worden benut en ze met 
andere woorden kansen mislopen.
Parlementsleden hebben bij de implementatie van het VN-
Verdrag een grote bijdrage te leveren. 
Concreet kunnen zij een grote rol spelen op volgende 3 vlakken:

· Het bewustmaken van de maatschappij over de rechten van 
personen met een handicap;

· Het promoten en beschermen van de rechten van personen 
met een handicap;

· Het vertalen van het VN-Verdrag naar de praktijk.
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UITDAGING II:  

In Vlaanderen komt er een omslag in de kijk op handicap

SD II.1. Steeds meer mensen zien inclusie als een terecht en haalbaar 
streefdoel.

OD8. De sensibilisatie van GRIP ondersteunt de omslag in 
kijk op handicap.

De manier waarop een samenleving kijkt naar en denkt over 
mensen met een handicap bepaalt in grote mate de kansen die we 
krijgen. Doorheen de geschiedenis ontwikkelden zich verschillende 
visies op handicap. Nog steeds is de medische kijk op handicap het 
meest aanwezig. Mensen moeten vaak de norm halen om te mogen 
participeren op vlak van werk, onderwijs, sport, … Lukt dit niet dan 
kom je al snel in een apart circuit terecht. De sociale en culturele 
visie op handicap is nog te weinig zichtbaar. De maatschappij is 
steeds zeer ontoegankelijk. Ondersteuning wordt geboden op basis 
van een label en is niet afgestemd op de specifieke noden en de 
eigenheid van een individu.

Vanuit GRIP streven we naar een inclusieve samenleving waarin 
iedereen op een volwaardige manier kan participeren. Het is ten-
slotte een mensenrecht. Enkel als iedereen er zich van bewust is 
dat mensen met een handicap meer zijn dan hun handicap, dat we 
volwaardige burgers zijn, dat universal design en toegankelijkheid 
noodzakelijk zijn, … kan er écht verandering komen.

De voorbije jaren verspreiden we kijk op handicap op een laag-
drempelige manier via cartoons. Met onze 2 GRIP cartoon tentoon-
stellingen bereiken we een breed publiek en werken we continu aan 
sensibilisatie. De cartoons hebben nog steeds succes. We blijven de 
tentoonstellingen uitlenen en aanbieden voor digitaal gebruik.
“Handicap: een zaak van mensenrechten” was bijna een volledig 
jaar gereserveerd (11 uitleningen). “Haha… handicap” werd 5 keer 
uitgeleend. Daarnaast werden heel wat cartoons digitaal opgevraagd 
door verenigingen en scholen. Deze digitale cartoons werden gebruikt 
tijdens o.a. een vormingsdag, een diversiteitsdag en in de klas. 

Beide cartoontentoonstellingen werden gepromoot bij de openbare 
bibliotheken en culturele centra in Vlaanderen. 
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GRIP IN 2015:

• De twee cartoontentoonstellingen van GRIP blijven een vaste 
waarde binnen ons sensibilisatieluik. In totaal werden ze 16 keer 
uitgeleend

OD9. We verbinden specifi eke sensibilisatie aan 
de 5 actielijnen voor inclusie. 

Tot en met 2013 had GRIP de traditie om via een tweejaarlijkse 
mediacampagne het publiek te sensibiliseren voor wisselende 
thema’s waar we rond werken. We denken daarbij onder andere 
aan “IedereeNModel” waar de focus lag op de talenten van mensen 
met een handicap, “Leven zonder keuzes, dat is pas een handicap” 
met aandacht voor keuzevrijheid (en pgb), “We staan sterker dan 
we denken!” en “Mijn handicap, mijn rechten!” over het VN-Verdrag 
inzake de Rechten van Personen met een Handicap. In de opbouw 
naar het meerjarenbeleidsplan beslisten we om geen kortstondige 
mediacampagnes meer op te zetten maar in te zetten op specifi eke 
sensibilisatie binnen de 5 actielijnen voor inclusie: onderwijs, werk, 
inkomen, wonen en ondersteuning.

In 2015 waren er nog geen specifi eke acties of campagnes voorzien 
m.b.t. sensibilisatie. De 2 campagnes rond het VN-Verdrag bleven 
wel doorlopen (o.m. een advertentie en interview in de brochure 
van de REVA-beurs). De website www.gelijkerechten.be bleven 
we onderhouden om de uitlopers van deze acties te ondersteunen.

Belangrijk op dit vlak is dat we in de loop van 2015 werk hebben 
gemaakt van een nieuw strategisch plan op vlak van sensi-
bilisatie. Het is op basis van de nieuwe sensibilisatiestrategie dat 
uitdaging II rond de kijk op handicap werd uitgewerkt.

GRIP IN 2015:

• De twee campagnes rond het VN-Verdrag bleven doorlopen
• De uitwerking van een nieuw strategisch plan op vlak van 

sensibilisatie
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waarde binnen ons sensibilisatieluik. In totaal werden ze 16 keer 
uitgeleend

GRIP IN 2015:
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• De uitwerking van een nieuw strategisch plan op vlak van 

sensibilisatie
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OD10. We sluiten vanuit ‘kijk op handicap’ aan bij relevante 
thema’s in de actualiteit en vraagstukken in verband met 
handicap. 

De kijk op handicap die in onze samenleving overheerst heeft 
een duidelijke weerslag op hoe er op dit moment in de praktijk 
met mensen met een handicap wordt omgegaan. Denken 
we maar aan de toegankelijkheid van De Lijn en de NMBS, 
de veiligheidsmaatregelen voor mensen met een handicap in 
Plopsaland, de berichtgeving over het M-decreet. We willen vanuit 
GRIP de link leggen tussen actuele thema’s over handicap en de 
kijk op handicap. 

De beeldvorming die er in de samenleving heerst met betrekking 
tot mensen met een handicap heeft een belangrijke impact op de 
manier waarop we met levensvragen omgaan. Denken we maar 
aan het al of niet medisch ingrijpen om een handicap proberen 
te herstellen (bv. een cochleair implantaat) of het debat over 
euthanasie bij kinderen. De voorbije maanden en jaren krijgt vooral 
het debat over de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) aandacht in 
de media. 

In wat ons via de pers bereikt, stellen we vast dat noch de kijk op 
handicap noch de ervaringsdeskundigheid van mensen met een 
handicap zelf meegenomen worden in de dialoog. GRIP legde haar 
visie met betrekking tot dit ethische thema’s in het algemeen 
en de NIPT in het bijzonder vast in een refl ectienota “Handicap 
en ethiek”. De geplande open avond hierover werd verplaatst 
naar 2016.

GRIP IN 2015:

• De refl ectienota “ethische vraagstukken” wordt afgewerkt
• De open avond rond handicap en ethiek werd uitgesteld

GRIP IN 2015:

• De refl ectienota “ethische vraagstukken” wordt afgewerkt
• De open avond rond handicap en ethiek werd uitgesteld
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ILLUSTRATIE: REFLECTIENOTA HANDICAP EN ETHIEK

GRIP vraagt …

• Een breed maatschappelijk debat met betrekking tot ethische 
vragen over handicap en leven met een handicap met 
expliciete aandacht voor het effect van de kijk op handicap die 
overheerst in onze samenleving. De nadruk wordt gelegd op 
de paradigmashift die het VN-Verdrag inzake de Rechten van 
Personen met een Handicap voorschrijft.

• Het debat wordt gevoerd met de actieve en gelijkwaardige 
betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Dit zijn in de eerste 
plaats personen met een handicap zelf.

• Sensibilisatie van de samenleving met betrekking tot dit thema. 
Zodat toekomstige ouders en hun omgeving zo vroeg mogelijk in 
contact komen met de realiteit van leven met een handicap.

• Expliciete aandacht voor de kijk op handicap in alle opleidingen 
van (para)medici en hulpverleners. Iedereen die vanuit zijn 
beroep in contact komt met (toekomstige) ouders van een baby 
met een handicap moet de verschillende visies op handicap 
kennen en zich bewust zijn van zijn/haar eigen perspectief.

• Er komt een duidelijk kader voor alle ziekenhuizen, genetische 
centra en diensten wat betreft de begeleiding en ondersteuning 
van ouders die geconfronteerd worden met een (ongeboren) baby 
met een handicap. Ook in dit kader krijgen ervaringsdeskundigen, 
mensen met een handicap, een duidelijke en gelijkwaardige 
positie.

OD11. We bieden vorming en informatie rond inclusie en 
kijk op handicap aan specifi eke doelgroepen.

GRIP focust niet alleen op algemene sensibilisatie. We richten ons 
ook op sleutelfi guren. Via het onderwijs bereiken we een grote 
groep jonge mensen.
In januari 2005 startte GRIP met haar getuigennetwerk. We 
richtten ons oorspronkelijk uitsluitend tot het onderwijs en meer in 
het bijzonder de sociale opleidingen in het secundair onderwijs, de 
sociale opleidingen in het hoger onderwijs en de lerarenopleiding. 
Het is de bedoeling om via deze getuigenissen jongeren kennis 
te laten maken met het onderwerp handicap, in de hoop dat zij 
daardoor een correct en onbevooroordeeld beeld ontwikkelen met 
betrekking tot handicap.
2015 was een topjaar voor onze getuigenissen in scholen. 

ILLUSTRATIE: REFLECTIENOTA HANDICAP EN ETHIEK
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Personen met een Handicap voorschrijft.

• Het debat wordt gevoerd met de actieve en gelijkwaardige 
betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Dit zijn in de eerste 
plaats personen met een handicap zelf.
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beroep in contact komt met (toekomstige) ouders van een baby 
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• Er komt een duidelijk kader voor alle ziekenhuizen, genetische 
centra en diensten wat betreft de begeleiding en ondersteuning 
van ouders die geconfronteerd worden met een (ongeboren) baby 
met een handicap. Ook in dit kader krijgen ervaringsdeskundigen, 
mensen met een handicap, een duidelijke en gelijkwaardige 
positie.
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GRIP was er in totaal 49 keer te gast. In het secundair onderwijs 
zijn het vooral de opleidingen jeugd- en gehandicaptenzorg 
en gezondheid- en welzijnswetenschappen die een getuigenis 
aanvragen. In het hoger onderwijs zijn het vooral de opleidingen 
verpleegkunde, orthopedagogie en de lerarenopleiding. 

GRIP bracht 2 getuigenissen bij Thuishulp Hasselt en 4 
getuigenissen tijdens een vormingsdag (1 oktober) van Thuishulp 
Heusden-Zolder. In november bracht GRIP een getuigenis tijdens 
de open-deur van SIG vzw in Gijzegem.

Bij de leden van het getuigennetwerk werd in mei een volledig 
herwerkt “Draaiboek getuigen” verspreid. In het draaiboek 
hadden we speciale aandacht voor de getuigenissen die GRIP in de 
welzijnssector aanbiedt. GRIP biedt ook specifi eke ondersteuning 
aan de getuigen. En verder stimuleren we dat getuigen van elkaar 
leren door zelf een getuigenis bij te wonen.

Naast de getuigenissen bieden we ook vorming over de kijk 
op handicap. Het voorbije jaar brachten we een lezing over 
beeldvorming in de Artesis-Plantijn Hogeschool in Antwerpen (5 
februari) en waren we te gast in het eerste jaar orthopedagogiek 
aan de RU Gent (27 oktober). Op de REVA-beurs gaven we onze 
workshop “Kijk op handicap in de media”. We wilden nog meer 
aanwezig zijn op studiedagen of ook een publicatie in een tijdschrift 
verzorgen over de kijk op handicap, maar daar was uiteindelijk 
geen ruimte voor binnen onze werkplanning.

GRIP IN 2015:

• GRIP bracht 49 getuigenissen in scholen en 7 getuigenissen bij 
organisaties

• In mei verspreidden we een herwerkte editie van het “Draaiboek 
getuigen” 

• 2 lezingen en 1 workshop over ‘Kijk op handicap’

GRIP IN 2015:

• GRIP bracht 49 getuigenissen in scholen en 7 getuigenissen bij 
organisaties

• In mei verspreidden we een herwerkte editie van het “Draaiboek 
getuigen” 

• 2 lezingen en 1 workshop over ‘Kijk op handicap’



UITDAGING II: IN VLAANDEREN KOMT ER EEN OMSLAG IN DE KIJK OP HANDICAP  | 29

SD II.2. In de media komt de juiste kijk op handicap naar voor. 

OD12. GRIP werkt samen met de VRT en andere 
mediamakers.

Media in het algemeen, televisie in het bijzonder, bereiken een 
breed publiek. Ze brengen de wereld in de huiskamer. De manier 
waarop mensen met een handicap in beeld worden gebracht, levert 
een belangrijke bijdrage aan de beeldvorming over mensen met 
een handicap. Het gebrek aan contact in het dagelijks leven wordt 
deels opgevangen door ontmoetingen via de media. Daarom is het 
belangrijk dat er meer mensen met een handicap op het Vlaamse 
televisiescherm te zien zijn en dit in diverse rollen.
Uit de monitor diversiteit blijkt dat er op de Openbare Omroep 
slechts 1,1% actoren met een handicap op het scherm te zien is. 
Een actor is een persoon die sprekend in beeld komt. We hebben er 
geen zicht op of deze actoren overwegend in beeld komen in de rol 
van persoon met een handicap of in andere rollen. 

De voorbije jaren was er reeds regelmatig overleg tussen GRIP 
en de VRT. In 2015 bleef de intense samenwerking behouden. 
We waren driemaal aanwezig op het kernoverleg (6 maart, 25 
september en 23 oktober). Daarnaast namen we deel aan de extra 
themavergadering met betrekking tot handicap (22 juni). We 
besloten om niet meer in te zetten op het toegankelijkheidsoverleg 
omdat dit niet tot onze kernopdracht behoort. Het diversiteitsforum 
werd ditmaal niet in december georganiseerd maar was gepland 
begin 2016.

De minister van media vervroegde de onderhandelingen over  
de beheersovereenkomst met de VRT naar 2015. In het 
kader van deze onderhandelingen stelde GRIP een standpuntnota 
op. Deze nota stelden we op 11 juni voor in de Commissie 
Media van het Vlaams Parlement. Aansluitend bezorgden we 
alle commissieleden en het kabinet media onze voorstellen 
met betrekking tot de beeldvorming over en tewerkstelling 
van personen met een handicap bij de Openbare Omroep. We 
stemden ook af met de andere kansengroepen. En op 9 november 
hadden we samen met het Minderhedenforum, fEVLADO en de 
Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal een overleg met Luc Van 
den Brande (voorzitter Raad van Bestuur VRT).
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GRIP IN 2015:

• Deelname aan overlegmomenten met de VRT
• Standpuntnota “Handicap, beeldvorming en de Openbare 

Omroep”
• Voorstelling standpunten in de Commissie Media van het Vlaams 

Parlement

ILLUSTRATIE: BEHEERSOVEREENKOMST VRT 

In onze standpuntnota ‘Handicap, beeldvorming en de openbare 
omroep’ pleit GRIP voor het opnemen van streefcijfers in de 
beheersovereenkomst voor de schermzichtbaarheid van personen 
met een handicap.

In het kader van deze standpuntnota staan we expliciet stil 
bij het belang van streefcijfers voor schermzichtbaarheid. 
De praktijk leert ons dat de meningen over het opstellen van 
streefcijfers verdeeld zijn. Helaas is hierover weinig tot geen 
onderzoek gedaan. 

Het is hoe dan ook belangrijk om een onderscheid te maken 
tussen quota en streefcijfers. Quota zijn afdwingbaar en het 
niet bereiken van de vooropgestelde doelstelling leidt tot 
sancties. Streefcijfers zijn niet dwingend, maar concretiseren en 
objectiveren de doelstellingen. 

Wat betreft de schermzichtbaarheid is de ideale situatie 
dat het aantal personen met een handicap op het scherm 
een afspiegeling is van de realiteit. 10% van de bevolking 
heeft een handicap. Die verhouding dient op het scherm 
weerspiegeld te worden. Om de huidige situatie te schetsen 
is het nodig het aantal personen dat op televisie te zien is, te 
tellen. Deze cijfers vinden we terug in de jaarlijkse “Monitor 
Diversiteit”. De cijfers zijn echter niet alleen noodzakelijk 
om een stand van zaken te bepalen, ze vormen ook de basis 
voor het opstellen van doelstellingen voor het bereiken van 
een positieve evolutie. Streefcijfers zijn letterlijk die cijfers 
waar we in de toekomst naar streven. Ze laten toe om een 
stappenplan uit te werken. Het vooropstellen van te behalen 
cijfers zorgt ervoor dat de inspanningen niet vrijblijvend zijn. 
Je legt een te behalen resultaat op en vraagt op deze manier 
extra engagement. Het uiteindelijk resultaat kan getoetst 
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worden aan het vooropgestelde getal. Van daaruit kunnen de 
ondernomen acties in vraag gesteld en eventueel bijgestuurd 
worden. We zien dat de BBC zichzelf een streefcijfer oplegt om 
de schermzichtbaarheid van 1,2% personen met een handicap in 
2014 te verviervoudigen tegen eind 2017. Niet elke beperking is 
echter zichtbaar. Het is vanzelfsprekend dat daar rekening mee 
gehouden wordt bij het opstellen van een streefcijfer.
 

OD13. Handiwatch zetten we in als interactief forum voor 
media-analyse.

In 2009 startte GRIP de website www.handiwatch.be. De 
doelstelling van dit project is vanuit ervaringsdeskundigheid kijken 
naar, analyseren van en reageren op beeldvorming in de media. 
De eerste jaren verzamelden we steevast een 40-tal artikels op 
de website. Sinds 2013 konden we niet langer beroep doen op 
een medewerker communicatie en kwam de opvolging bij de 
stafmedewerker sensibilisatie in een ruimer takenpakket.

2014 was een moeilijk jaar. De verminderde personeelsinzet en het 
feit dat de website meer dan een half jaar uit de ether was wegens 
technische problemen, zorgde ervoor dat er slechts 4 artikels 
gepost werden. Er was eveneens een terugval van bezoekers.

In 2015 hebben we gewerkt aan een heropleving van 
Handiwatch. Zo was er een grotere betrokkenheid van de 
coördinator en vijf mensen engageerden zich om gedurende het 
jaar elk 5 artikels te posten. Eind 2015 telden we 48 artikels en 
17 reacties en kwam onder meer het fi lmdossier op de website. 
We zetten ook in op “reageren”. We hadden overleg met de VRT in 
verband met de reportages over het M-decreet en contacteerden 
De Standaard over hun woordgebruik met betrekking tot mensen 
met een handicap. 

Het voorbije jaar bleef Herman Hillen als vrijwilliger actief 
betrokken bij Handiwatch. Hij contacteert (en activeert) handi-
watchers. Zes maal kwamen we samen voor een redactie-
vergadering. Voor de technische ondersteuning deden we 
beroep op een externe professionele partner.
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De verhoging van onze inspanningen voor Handiwatch wierp 
duidelijk zijn vruchten af. We tellen gemiddeld 770 sessies per 
maand tegenover gemiddeld 407 in 2014. Dit betekent bijna een 
verdubbeling van het bereik van deze website. 
Vanuit Handiwatch waren we met de film Aaltra aanwezig op het 
Disability Filmfestival in Leuven. GRIP was er voor het vijfde 
jaar op rij meter van een filmavond (donderdag 12 maart). 

Op vrijdag 13 maart boden we op het filmfestival ook onze 
workshop “Kijk op handicap in de media” aan. Deze werd gevolgd 
door 10 deelnemers. We presenteerden de workshop ook op de 
REVA-beurs (24 april). En op 22 oktober stelden we Handiwatch 
voor op de studienamiddag van Demos ‘Hoop in donkere dagen’. De 
voorziene workshop ‘Handiwatch’ en de focus op bloggers konden 
wegens tijdsgebrek niet doorgaan. 

Tijdens de stuurgroep van 8 december evalueerden we Handiwatch 
en besloten om er mee door te gaan.

We verkenden in 2015 de mogelijkheden van mediawijs.be met 
betrekking tot beeldvorming over personen met een handicap in de 
media en mogelijke financiële ondersteuning van Handiwatch. We 
hadden een verkennend gesprek op 16 juni en namen deel aan de 
vergadering van 18 juni.

GRIP op het Disability 
filmfestival, Leuven,  
12 maart
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GRIP IN 2015:

• Handiwatch werd gereanimeerd: er verschenen 48 artikels en 
17 reacties

• We hadden 6 redactievergaderingen
• We gaven tweemaal de workshop “Kijk op handicap in de media”
• Voorstelling Handiwatch op ‘Hoop in donkere dagen’ (Demos)
• We hadden tweemaal contact met mediawijs.be
• Evaluatie van Handiwatch op de Stuurgroep van 8 december

SD II.3. Disability studies ondersteunen in Vlaanderen de omslag in de 
kijk op handicap.

OD14. GRIP draagt bij tot de verdere ontwikkeling van 
Disability Studies in Vlaanderen.

Wetenschappelijk onderzoek vanuit Disability Studies kijkt kritisch 
naar de betekenis van handicap en de plaats van mensen met een 
handicap in de samenleving. De kracht van Disability Studies is 
dat het zich niet beperkt tot de (para)medische domeinen, maar 
handicap binnen alle domeinen aan bod laat komen: politiek, kunst, 
economie, … De betrokkenheid van ervaringsdeskundigheid en 
de dagelijkse praktijk binnen Disability Studies zijn een krachtige 
motor voor de omslag in de kijk op handicap.

In Vlaanderen zijn Disability Studies nog weinig uitgebouwd. 
Om het meer onder aandacht te brengen en de mogelijkheden 
en verspreiding ervan verder te verkennen, werkte GRIP een 
standpuntnota ‘Disability Studies of aan onderzoek doen vanuit 
een recente kijk op handicap’ af.

Specifi eke aandacht gaat ook uit naar de contacten met de 
hogescholen en universiteiten. We verspreidden een lijst met 
onderzoeksvragen bij 5 hogescholen en universiteiten.

Daarnaast gingen we in op een aantal vragen omtrent 
onderzoeken:

We leverden feedback bij het doctoraatonderdeel van Tina 
Goethals (UGent) over de representatie van Personen met een 
Handicap in de media.

GRIP IN 2015:

• Handiwatch werd gereanimeerd: er verschenen 48 artikels en 
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• We hadden 6 redactievergaderingen
• We gaven tweemaal de workshop “Kijk op handicap in de media”
• Voorstelling Handiwatch op ‘Hoop in donkere dagen’ (Demos)
• We hadden tweemaal contact met mediawijs.be
• Evaluatie van Handiwatch op de Stuurgroep van 8 december
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We wisselden onze ervaringen met ons getuigennetwerk 
uit met Leendert van de Merbel in het kader van zijn 
doctoraatsonderzoek met betrekking tot het inzetten van 
ervaringsdeskundigheid. Naar aanleiding van haar masterproef 
met betrekking tot het Disability filmfestival gaven we 
een interview aan Eva Storme.

GRIP IN 2015:

• Samenwerking met het Disability filmfestival in Leuven
• Standpuntnota Disability Studies
• Verspreiden onderzoeksvragen

ILLUSTRATIE: STANDPUNTNOTA DISABILITY STUDIES

De rol van ervaringsdeskundigheid

We haalden reeds meermaals het belang van ervarings-
deskundigheid aan. Mensen met een handicap zijn expert op 
het vlak van hun leven, wensen, behoeften en gevoelens. 
Ervaringsdeskundigheid moet dan ook erkend worden als 
‘echte’ kennis. Disability Studies wil de stelling ‘Niets over ons, 
zonder ons!’ meer dan ooit waarmaken. Een gelijkwaardige 
dialoog en samenwerking tussen onderzoekers en mensen 
met een handicap is echter nieuw. Het is dan ook belangrijk 
dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan de manier van 
samenwerken. Het is een uitdaging om wetenschappelijke 
kennis en ervaringsdeskundigheid met elkaar te verbinden.

Als men binnen Disability Studies spreekt over ervarings-
deskundigheid van mensen met een handicap dan is het 
vanzelfsprekend dat dit betekent ervaringsdeskundigheid van 
‘alle’ mensen met een handicap. Niet alleen de ervarings-
deskundigheid van hoogopgeleide personen met een handicap 
of van mensen met een fysieke handicap is waardevol. Ook 
de expertise van mensen met een verstandelijke handicap 
moet op een volwaardige manier meegenomen worden in 
onderzoek. Hetzelfde geldt voor de ervaringsdeskundigheid 
van kinderen met een handicap. Er mogen op grond van de 
aard van de handicap geen beperkingen opgelegd worden voor 
wie wel of niet als ervaringsdeskundige mag participeren aan 
wetenschappelijk onderzoek en in welke rol. De focus dient te 

GRIP IN 2015:

• Samenwerking met het Disability filmfestival in Leuven
• Standpuntnota Disability Studies
• Verspreiden onderzoeksvragen
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liggen op de ondersteuning die nodig is om alle personen met 
een handicap de mogelijkheid tot participatie te bieden. Veel 
aandacht moet dan ook gaan naar het zoeken en uitwerken van 
goede methodieken om alle vormen van ervaringsdeskundigheid 
optimaal te benutten. De ervaringsdeskundigheid van ouders en 
contextfi guren wordt niet uitgesloten binnen Disability Studies. 
Ook zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan onderzoek. 
De focus wordt echter in de eerste plaats gelegd op de expertise 
van de mensen zelf.

We dienen in Vlaanderen extra inspanningen te leveren om 
ervaringsdeskundigheid te kunnen inzetten op een manier die 
beantwoordt aan de voorwaarden van Disability Studies.
In de verslagenbundel ‘Ervaringsdeskundigheid van personen 
met een handicap’ staan we vanuit GRIP stil bij wat wij 
verstaan onder de term ervaringsdeskundigheid in de context 
van personen met een handicap. Via onze deelname aan een 
workshop met betrekking tot ervaringsdeskundigheid op het 
congres ‘The Art of Belonging’ leggen we de link met de evolutie 
in Nederland.
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UITDAGING III: 

GRIP neemt verder zijn rol op als voortrekker en aanjager

S.D. III.1. De emancipatiebeweging van personen met een handicap 
wint aan kracht.

OD15. We verhogen de (naam) bekendheid en het bereik 
van GRIP bij personen met een handicap.

Deelname aan beurzen is een jaarlijks aandachtspunt, gericht 
op het kenbaar maken van onze werking. In 2015 waren we 
met de GRIP-stand 3 dagen aanwezig op de REVA-beurs 
(Gent, 23-25 april).

Mensen zonder of met een handicap kunnen zich via de website of 
tijdens initiatieven van GRIP aansluiten als sympathisant. Eind 
2015 zijn 3245 personen als sympathisant van GRIP aangemeld.

GRIP IN 2015:

• GRIP stand op de REVA-beurs in Gent
• Er zijn 3245 sympathisanten van GRIP

GRIP IN 2015:

• GRIP stand op de REVA-beurs in Gent
• Er zijn 3245 sympathisanten van GRIP

De GRIP-stand 
op REVA
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OD16. GRIP zorgt voor maatschappelijke beweging en 
publieke actie.

In het voorjaar van 2015 begonnen de voorbereidingen voor de 
TREFDAG HANDICAP 2016. Dit startte met een evaluatie van 
de vorige Trefdag en het uitnodigen van verenigingen om aan te 
sluiten. In het najaar gingen de eerste overlegmomenten door. 
Al 5 verenigingen engageren zich om mee te werken aan 
de TREfDAG HANDICAP 2016, met name Hidden City, Nema, 
Inclusie Vlaanderen, Onafhankelijk Leven en VfG. 

GRIP is lid van ENIL, het Europees Netwerk voor Independent 
Living. In het najaar van 2015 ondersteunden we ENIL bij de 
praktische organisatie van de Freedom Drive. Deze driedaagse 
bijeenkomst van voorvechters voor een onafhankelijk leven 
ging voor de 1ste keer door in Brussel (voorheen in Straatsburg). 
Concreet verzorgden we het onthaal van de Europese conferentie 
en gaven Patrick Vandelanotte en Nadia Hadad een workshop over 
het VN-Verdrag. Uiteraard stapten we met een delegatie vanuit 
GRIP mee in de Protestmars door Brussel en namen we deel aan de 
hoorzitting in het Europees Parlement. 

De slogans tijdens de freedom Drive:

 · Institutions, no solutions!
 · What do we want? freedom! What do we need? Assistance!
 · We are the resistance, fi ghting for assistance!
 · UN CRPD, make it a reality!
 · Rights, not charity!

GRIP IN 2015:

• GRIP neemt het voortouw bij de organisatie van de derde 
TREfDAG HANDICAP. De voorbereidingen zijn gestart. 5 
verenigingen zijn gecontacteerd en sluiten aan

• Ondersteuning van ENIL bij organisatie van de freedom Drive

GRIP IN 2015:
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TREfDAG HANDICAP. De voorbereidingen zijn gestart. 5 
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OD17. GRIP ondersteunt en werkt samen met andere 
emancipatorische verenigingen en bewegingen van 
personen met een handicap.

 · Op 20 mei gaf GRIP een toelichting over beleidsparticipatie bij de 
Limburgse adviesraad voor personen met een handicap (Liga).

 · We namen deel aan een denkdag bij Hidden City (10 oktober).  
Daarbij werd de mogelijkheid verkend om partner te worden 
in een project rond concrete betrokkenheid van ervarings-
deskundigen in beleidsprojecten binnen de stad Leuven.

freedom Drive, 
30 september, Brussel 
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GRIP IN 2015:

• Toelichting over beleidsparticipatie bij de Limburgse adviesraad 
voor personen met een handicap

• Deelname aan denkdag van Hidden City Leuven

SD III.2. GRIP is expert gelijke kansen, gelijke rechten en inclusie van 
personen met een handicap en wordt in die rol erkend.

OD18. GRIP positioneert zich als expert gelijke rechten, 
gelijke kansen en inclusie van personen met een handicap. 

We werken intens samen met de afdeling Gelijke Kansen, Integratie 
en Inburgering van het agentschap Binnenlands Bestuur, waarbij 
we onze rol waarmaken als nominatumorganisatie Gelijke Kansen. 

GRIP IN 2015: 

• GRIP neemt zijn rol op als nominatumorganisatie Gelijke Kansen

OD19. GRIP communiceert als expert over gelijke rechten, 
gelijke kansen en inclusie van personen met een handicap 

Binnen het communicatiebeleidsplan hebben we in 2015 vooral 
aandacht besteed aan het stroomlijnen van de communicatie via de 
website, de nieuwsbrieven en de persberichten. 

Reeds in 2014 werd beslist om onze website te vernieuwen. 
Omwille van fi nanciële redenen en werkdruk, hebben we dit 
moeten uitstellen. We hopen om eind 2016 met de vernieuwing te 
starten. 

De GRIP-website www.gripvzw.be blijft hoe dan ook een 
centraal en heel belangrijk communicatiemiddel. We noteerden 
131/dag gemiddelde visits (unieke bezoekers). In 2015 verschenen 
er ongeveer 65 nieuwe artikelen op de website. Een greep uit de 
artikelen maakt duidelijk dat we aandacht hebben voor het brede 
thema van gelijke rechten, gelijke kansen en inclusie van personen 
met een handicap:

GRIP IN 2015:

• Toelichting over beleidsparticipatie bij de Limburgse adviesraad 
voor personen met een handicap

• Deelname aan denkdag van Hidden City Leuven

GRIP IN 2015: 

• GRIP neemt zijn rol op als nominatumorganisatie Gelijke Kansen
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 · Hoeveel personen met een arbeidshandicap werken in Vlaanderen 
in 2014?

 · Werken met een Vlaamse ondersteuningspremie?
 · BReeDBeelD: Media maken in een samenleving vol diversiteit
 · Onderhandelingen beheersovereenkomst VRT
 · 1 jaar onder Bourgeois I
 · Zonder grenzen: nieuwe website met verhalen over inclusie
 · Regering keurt PVf-besluiten goed
 · Vlaams parlement debatteert over persoonsvolgende financiering
 · De ‘M’ van ‘Meer inclusie’?
 · Parlement vraag NMBS om 24u-regeling voor assistentie te 
reduceren tot 1 uur

 · Aanbevelingen van de VN voor de rechten van personen met een 
handicap in Europa

Op basis van de nieuwste artikelen op onze website, verspreidden 
we in 2015 10 nieuwsbrieven. 

De Facebookpagina van GRIP hebben we omwille van het beleid 
van facebook moeten heropstarten. Voordien waren 1400 personen 
verbonden met onze facebookpagina; tegen eind 2015 konden we 
400 nieuwe contacten registreren. 

Er verschenen 2 standpuntnota’s:

 · Handicap, beeldvorming en de openbare omroep (advies voor de 
beheersovereenkomst VRT 2016-2020).

 · Disability Studies of aan onderzoek doen vanuit een recente kijk 
op handicap.

We kwamen naar buiten met 3 persberichten:

 · Mensen met een handicap op het Vlaamse scherm, beter maar 
niet goed genoeg (20 maart, n.a.v. beheersovereenkomst VRT).

 · GRIP steunt procedure bij Grondwettelijk Hof tegen decreet 
persoonsvolgende financiering (5 mei).

 · ‘JA zeggen, JA doen’. Grip biedt de parlementsleden een reisgids 
aan om de rechten van personen met een handicap waar te 
maken. (3 december)
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GRIP kwam 17 keer aan bod in de populaire pers. Er pikten 
heel wat kranten onze persacties en -berichten op. 

Als uitschieters:

 · In april werd Jos Wouters geïnterviewd in Terzake (Canvas) 
over de tewerkstelling van personen met een handicap.

 · Op 28 augustus vroeg Het Journaal (één) een reactie op 
het M-decreet aan Patrick Vandelanotte. 

 · Jos Wouters was te gast bij Hautekiet (radio 1) eind september, 
thema was de tewerkstelling van personen met een handicap.

In de vakpers kwam GRIP 13 keer aan bod. 

GRIP IN 2015:

• Website 131 keer per dag bezocht
• Op de nieuwe facebookpagina tekenen 400 mensen in
• 10 nieuwsbrieven
• 3 persberichten
• GRIP in totaal 30 keer in de pers met als uitschieters 2 interviews 

op tv (Canvas en één) en 1 radio-interview (radio 1)

ILLUSTRATIE: COMMUNICATIE

fragmenten van krantenartikels waarbij verwezen wordt naar GRIP

Gazet van Antwerpen 2 maart over de Finse inzending 
voor het Eurovisiesongfestival:
“Mooi om zien hoe PKN zijn kans waagt tussen allemaal 
normale deelnemers”, zegt Patrick Vandelanotte van GRIP, 
de zogenaamde ‘burgerrechtenbeweging’ voor personen met 
een handicap. “Participeren in de maatschappij draagt bij tot 
positieve beeldvorming. Anders komen die mensen alleen in de 
schijnwerpers met hun minpunten, of wanneer het rommelt in de 
sector. Daarom krijg ik de kriebels van afzonderlijke wedstrijden 
voor mensen met een handicap. Al die speciale evenementen, 
weg ermee.”

GRIP IN 2015:
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• 10 nieuwsbrieven
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De Standaard 21 augustus over PVF-decreet:
De burgerrechtenorganisatie GRIP vreest dat het recht op 
ondersteuning nog altijd niet verzekerd wordt. Katrijn Ruts: 
“In de prioriteitencommissies zal blijken dat er altijd iemand 
anders is met een nog grotere zorgvraag”.

De Standaard 17 december over het M-decreet:
De organisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon 
met een handicap) spreekt over een positieve invloed van het 
M-decreet. Maar medewerker Patrick Vandelanotte ziet toch nog 
een mankement wat het inschrijvingsrecht betreft. ‘Sommige 
scholen leggen nog steeds voorwaarden op. Ouders met zorg-
kinderen kunnen wel naar de rechter stappen, maar wie doet 
dat?’

SD III.3. Personen met een handicap engageren zich binnen GRIP 
zodat we blijven werken vanuit ervaringsdeskundigheid.

OD20. Ervaringsdeskundigen staan aan het stuur van de 
vereniging

De Algemene Vergadering van GRIP vergaderde op 15 april en 
op 15 december (uitgestelde vergadering van 24 november). Zoals 
steeds volgt de AV de jaarplanning en de begroting op (vergadering 
in het najaar) en het jaarverslag en de fi nanciële afrekening van de 
vzw (vergadering in het voorjaar).

De Algemene Vergadering van 15 april werd voorafgegaan door 
een gesprek over de implementatie van het VN-Verdrag inzake 
de Rechten van Personen met een Handicap. We nodigden Greet 
van Gool uit, zij werkt als Attaché Multilaterale Relaties bij de 
DB Beleidsondersteuning van de fOD Sociale Zekerheid. Vanuit 
deze functie heeft zij een coördinerende opdracht m.b.t. de 
implementatie van het VN-Verdrag op federaal niveau.

De Raad van Bestuur kwam in 2015 7 keer samen. Daarvan 
waren 2 vergaderingen extra vergaderingen om dringende 
beslissingen te nemen over juridische acties en de verhuis 
van GRIP. De Financiële Commissie vergaderde 3 keer, de 
Personeelscommissie 2 keer. 

De Stuurgroep van GRIP is 4 keer doorgegaan. Naast de 
opvolging van de acties van GRIP in 2015, was er aandacht 
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voor de beleidsparticipatie van personen met een handicap, het 
meerjarenbeleidsplan van GRIP en de voorbereiding van het 
medewerkersweekend. De stuurgroepvergadering is ook de vaste 
plaats geworden om bepaalde activiteiten van GRIP kritisch te 
evalueren en stil te staan bij de waarde van die activiteiten binnen 
de missie en doelstellingen van GRIP. Zo kwamen de getuigenissen, 
Handiwatch, de nieuwsfl its en het medewerkersweekend aan bod. 

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan werd verder uitgewerkt in 
nauwe samenwerking tussen ervaringsdeskundigen (vrijwilligers) 
en stafmedewerkers. Sleutelmomenten daarbij waren onder meer: 

 · 14 november 2014: de Algemene Vergadering van GRIP legt de 3 
uitdagingen van het meerjarenplan vast.

 · 30 april 2015: focusgroep rond sensibilisatie en de kijk op 
handicap

 · Op het medewerkersweekend van 31 mei 2015 werd het thema 
INCLUSIE verder uitgediept.

 · 8 september: bespreking voorstel meerjarenplan op de Raad van 
Bestuur van GRIP

 · 6 oktober: bespreking voorstel meerjarenplan op de stuurgroep 
van GRIP

 · 15 oktober: fi nale bespreking voorstel meerjarenplan op team 
(volgend op meerdere besprekingen)

 · 15 december: de Algemene Vergadering van GRIP keurt het 
strategische beleidsplan 2016-2019 goed

GRIP IN 2015:

• Bij GRIP blijft het bestuur in handen van ervaringsdeskundigen: 
9 bestuurders komen 7 keer bijeen voor een Raad van Bestuur

• 4 stuurgroepvergaderingen, waarbij alle GRIPpers mee de acties 
opvolgen en doorbomen over tal van GRIP thema’s

• Verdere uitwerking van het meerjarenbeleidsplan in nauwe 
samenwerking met ervaringsdeskundigen en stafmedewerkers

GRIP IN 2015:

• Bij GRIP blijft het bestuur in handen van ervaringsdeskundigen: 
9 bestuurders komen 7 keer bijeen voor een Raad van Bestuur

• 4 stuurgroepvergaderingen, waarbij alle GRIPpers mee de acties 
opvolgen en doorbomen over tal van GRIP thema’s

• Verdere uitwerking van het meerjarenbeleidsplan in nauwe 
samenwerking met ervaringsdeskundigen en stafmedewerkers
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OD21. Standpunten en voorstellen van GRIP worden 
opgebouwd vanuit ervaringsdeskundigheid.

Het Netwerk Ondersteuningsbeleid kwam 5 keer bij elkaar. 
Er wordt ook geregeld informatie per mail doorgegeven. Met 
verschillenden leden van het netwerk heeft de stafmedewerker 
ook ad hoc samenwerking op bepaalde momenten. De diversiteit, 
kennis en engagement die bij elkaar komt in het netwerk is 
van onschatbare waarde voor de werking van GRIP op vlak van 
ondersteuningsbeleid. 

Het netwerk Handicap en Arbeid organiseerde een leesgroep 
rond het boek “Werken met een arbeidshandicap, een gids voor 
werkgevers”2. Er namen 8 mensen aan deel. We maakten een 
uitgebreide recensie en organiseerden een contact met de auteurs. 

Het Netwerk VN-Verdrag kwam 4 keer bijeen. Dit netwerk volgt 
de implementatie van het VN-Verdrag op. Specifieke aandacht gaat 
steeds naar de agenda van de begeleidingsgroep VN-Verdrag bij 
het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Dit netwerk deed ook een 
bijdrage bij de opmaak van de brochure ‘JA zeggen, JA doen’.

Er waren 4 netwerkmomenten van het netwerk mediabeleid/
Handiwatch. Belangrijk thema’s het voorbije jaar waren het 
activeren van Handiwatch en onderhandelingen met betrekking tot 
de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT.

Met het netwerk kijk op handicap organiseerden we een lees- en 
feedbackronde voor de reflectienota ‘Handicap en ethiek’. 

De vrijwilligers ontvingen in 2015 5 digitale Nieuwsflitsen. De 
Nieuwsflits is een interne nieuwsbrief die de vrijwilligers op de 
hoogte houdt van de interne werking van GRIP. Waar is GRIP mee 
bezig? Wat heeft GRIP bereikt? Waar komt GRIP binnenkort mee 
naar buiten?

Op 30-31 mei vond het tweejaarlijkse medewerkersweekend 
plaats. Dit weekend stond in het teken van het centrale thema 

2  Werken met een arbeidshandicap, een gids voor werkgevers: https://books.
google.be/books?id=NMSwCgAAQBAJ&dq=werken+met+een+ 
arbeidshandicap,+gids+voor+werkgevers&hl=nl&source=gbs_ 
navlinks_s 
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Medewerkers weekend  
op 30-31 mei,  
Maasmechelen
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van ons nieuw meerjarenbeleidsplan: ‘inclusie’. We werkten rond 
de betekenis van inclusie en verkenden strategieën om de GRIP 
boodschap rond inclusie over te brengen. 
 
In het najaar hebben we stevig ingezet op vorming van 
ervaringsdeskundigen. We organiseerden 3 interne vormingen:

 · 26 september: ‘De stap naar de rechtbank’, door Stef Keunen.
 · 24 oktober: ‘Kijk op handicap’, door Elisabeth De Schauwer
 · 12 december: ‘Van een dossier naar een boodschap’, een 
communicatietraining door Michel Peremans

Daarnaast boden we vrijwilligers ook de mogelijkheid om deel te 
nemen aan externe studiedagen, o.m. het Open forum van de 
Kinderrechtencoalitie over de effecten van racisme (29 september), 
Handicap en begin van leven (8 mei), …

GRIP IN 2015:

• Het medewerkersweekend op 30 en 31 mei staat in het teken van 
inclusie

• Drie interne vormingen in het najaar en nog meer 
vormingskansen voor ervaringsdeskundigen

 SD III.4. GRIP werkt samen met andere middenveldorganisaties. 

OD22. We versterken de bekendheid bij, netwerking en 
samenwerking met andere handicaporganisaties. 

Samen met heel wat andere verenigingen uit het handicap-
middenveld bleven we pleiten voor de oprichting van een Vlaamse 
adviesraad voor personen met een handicap. We hadden hierover 
overleg met het kabinet van minister Homans (Gelijke Kansen). Dit 
resulteerde nog niet in een concreet initiatief.

Er waren een aantal formele afstemmingen met andere 
verenigingen, onder meer Konekt, Hidden City, Miex, … 
(wederzijdse kennismaking en uitwisseling van streefdoelen). En 
ook over de landsgrenzen heen met In1school (steunpunt voor 
inclusief onderwijs) uit Nederland.
GRIP medewerkers bezochten o.a. de volgende activiteiten van 
andere verenigingen:

GRIP IN 2015:

• Het medewerkersweekend op 30 en 31 mei staat in het teken van 
inclusie

• Drie interne vormingen in het najaar en nog meer 
vormingskansen voor ervaringsdeskundigen
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 · Inclusiedag van Ouders voor Inclusie, maart (Katrijn Ruts).
 · Infoavond van Gezin en Handicap / KVG over het M-decreet, 19 
mei (Patrick Vandelanotte). 

 · Voorstelling BreedDBeeld door SIHO, 6 mei (Nancy Lievyns, 
Patrick Vandelanotte)

Over concrete thema’s of acties gaan tal van samenwerkingen en 
uitwisselingen door, o.a.:

 · De actiegroep RIP-PAB-PGB met Hazo, Nema en Ouders voor 
Inclusie.

 · Doorlopend stemmen we af met de andere verenigingen die lid 
zijn van het raadgevend comité VAPH.

 · Opstart van de voorbereidingen voor de Trefdag Handicap 
2016 met Nema, Inclusie Vlaanderen, Onafhankelijk Leven, VfG 
en Hidden City. 

 · Bijdrage bij de organisatie van de freedom Driven van ENIL.
 · Afstemming met het Interfederaal Gelijkekansencentrum 
rond behandeling van klachten en meldingen van discriminatie 
en rond de gevolgen van het M-decreet op het vlak van inclusief 
onderwijs.

 · Opvolging van het NOOZO-project met verschillende 
verenigingen van personen met een handicap.

 · We werken samen met Hart voor Handicap. Concreet in 2015 
namen wij deel aan de jurering van de projectaanvragen en aan 
een adviesgroep over het nieuwe project rond inclusief onderwijs.

 · In het voorjaar hadden we geregeld overleg met vzw Iedereen 
beZORGd voor een sterk dossier bij het Grondwettelijk Hof tegen 
het decreet persoonsvolgende fi nanciering.

GRIP IN 2015: 

• Afstemmingen met Konekt, Miex, Hidden City, In1school
• Samenwerking met o.m. Hazo, Nema, Ouders voor Inclusie, 

Hart voor Handicap, IedereenbeZORGd, het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum

OD23. We versterken de bekendheid bij, netwerking 
en samenwerking met niet-handicaporganisaties en 
verschillende niveaus 

GRIP IN 2015: 

• Afstemmingen met Konekt, Miex, Hidden City, In1school
• Samenwerking met o.m. Hazo, Nema, Ouders voor Inclusie, 

Hart voor Handicap, IedereenbeZORGd, het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum
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GRIP werkt niet alleen samen met de specifi eke organisaties 
van en voor personen met een handicap. Ook met tal van 
andere organisaties binnen het sociaal en cultureel middenveld 
onderhouden we contacten. Ter illustratie vermelden we er hier een 
aantal:

Grip is een actief lid van de Kinderrechtencoalitie. Zoals ieder 
jaar verzorgden we een input voor de update van de gegevens van 
hun schaduwrapport. We namen ook deel aan het Open-forum 
(29 september, Antwerpen) over de gevolgen van racisme en 
discriminatie voor kinderen.

Naar aanleiding van de onderhandelingen in het kader van de 
nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de 
VRT stemden we onder andere af met het Minderhedenforum, 
FEVLADO, de Vrouwenraad, het Vlaams Patiëntenplatform, …

Op 24 april zaten we samen met medewerkers van UNICEF over 
de ontwikkeling van het inclusief onderwijs in Vlaanderen en het 
tekort aan ondersteuning die kinderen daarbij hebben.

In het najaar was er afstemming met de Gezinsbond over de 
toekomst van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een 
handicap. 

GRIP IN 2015:

• Samenwerking met o.m. de Kinderrechtencoalitie, UNICEf, 
de Gezinsbond, het Minderhedenforum, de Vrouwenraad

 SD III.5. GRIP kan als organisatie haar missie op een duurzame 
manier blijven waarmaken.

OD24. Op Grip werkt een gemotiveerd en professioneel 
team.

Op 31 december 2015 telde de staf van GRIP:
 · een voltijds coördinator (met opvolging zwaartepunt 
Mensenrechten): Patrick Vandelanotte

 · een 4/5e stafmedewerker beleid (opvolging zwaartepunt 
Kwaliteit van Bestaan): Katrijn Ruts 

GRIP IN 2015:

• Samenwerking met o.m. de Kinderrechtencoalitie, UNICEf, 
de Gezinsbond, het Minderhedenforum, de Vrouwenraad
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 · een 4/5e stafmedewerker sensibilisatie (opvolging 
zwaartepunt Ervaringsdeskundigheid): Nancy Lievyns

 · een 4/5e medewerker organisatie: Hayat Adahchour
 · een halftijdse (1/2) medewerker administratie: Marie Aeles
 · een deeltijdse ondersteuning stafmedewerker met 
arbeidshandicap (1/5 met VOP-middelen): Marie Aeles

 · een deeltijdse coach van een bestuurder met een verstandelijke 
beperking

GRIP is, met middelen van de Vlaamse Minister voor Werk, 
werkgever van de voltijdse stafmedewerker werk Jos Wouters. 
Hij ondersteunt het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte 
en Arbeid. 

Vorming, training en opleiding

De volgende opleidingen, studiedagen of lezingen werden door 
stafleden van GRIP bijgewoond:

 · Studiedag ‘Personen met een arbeidshandicap aan de slag bij de 
Vlaamse overheid (Leuven, Dienst Diversiteit Vlaamse overheid), 
23 februari, Jos Wouters 

 · Studiedag ‘Werken en leren – naar een nieuw systeem van duaal 
leren” (Antwerpen, departement werk en sociale economie), 3 
maart, Jos Wouters

 · Studiedag Mantelzorg (Socialistische Mutualiteiten), 12 maart, 
Katrijn Ruts

 · Inclusiedag (Kortrijk, Ouders voor Inclusie), 14 maart, Katrijn 
Ruts.

 · PRISMA – instrument (Mechelen), 8 mei, Katrijn Ruts
 · Studiedag ‘Ethiek en begin van leven’ (Brussel), 8 mei, Nancy 
Lievyns

 · Seminarie ‘Tijds- en plaatsonafhankelijk werken’ (Brussel, Verso), 
20 mei, Jos Wouters

 · Voorstelling ‘BreeDBeeld’ (Brussel), 26 mei, Nancy Lievyns
 · Voorstelling ‘Zonder Grenzen’ (Gent), 23 juni, Nancy Lievyns
 · Studiedag ‘Zorgboerderijen’ (Gent, HoGent), 9 september, Jos 
Wouters

 · Open forum (Antwerpen, Kinderrechtencoalitie), 29 september, 
Patrick Vandelanotte, Hayat Adahchour, Tess Vandeynse en 
Herman Hillen 

 · Studiedag ‘Arbeidsparticipatie en Handicap’ (Hasselt, UHasselt – 
Sein), 3 december, Patrick Vandelanotte en Jos Wouters
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 · Studiedag ‘Hoop in donkere dagen’ (Demos, Brussel), 22 oktober, 
Tess Van Deynse, Herman Hillen en Marleen Billen

 · Studiedag community building (Lus vzw, Leuven), 4 december, 
Katrijn Ruts

De jaarlijkse teamdag werd afgelast omwille van een drukke 
agenda en vervangen door een opstartmoment van de opruimactie 
voor de verhuis.

GRIP IN 2015:

• GRIP stelt 6 stafmedewerkers tewerk en 1 coach
• De stafmedewerkers volgen een 15-tal studiedagen of vormingen
• De teamdag werd afgelast wegens te drukke agenda

OD25. Financiering en andere voorwaarden voor een 
duurzame werking worden ingevuld.

GRIP kan zijn werking uitbouwen op basis van een nominatum 
subsidie van Gelijke Kansen Vlaanderen, concreet vastgelegd 
in een reeks resultaatsverbintenissen. Voor een goede afstemming 
tussen GRIP en de Cel Gelijke Kansen Vlaanderen, gingen een 
vijftal overlegmomenten door met Han de Bruijn en/of Heidi Vander 
Poorten.

Het project Handicap en Arbeid wordt gerealiseerd door 
een bijkomende fi nanciering vanuit het EAD-beleid (evenredige 
arbeidsparticipatie). Deze subsidie werd voor 2015 met 10 % 
verlaagd. In de loop van het jaar werd aangegeven dat deze 
projectsubsidie, waardoor beleidsparticipatie binnen het domein 
arbeid wordt ondersteund, zou stopgezet worden wegens 
hervormingen binnen het EAD-beleid. Uiteindelijk werd de 
projectsubsidie verlengd tot juni 2016. Het is nog onduidelijk of 
deze projectsubsidie dan stopt of toch verder wordt aangehouden.

De Werkgroep fondsenwerving had reeds een actieplan klaar 
voor 2014, maar het uitblijven van een erkenning om fi scale 
attesten af te leveren bij giften, zorgde voor uitstel. In het najaar 
van 2015 ontvingen we, na een procedure van bijna 2 jaar, toch 
onze erkenning. Begin 2016 zal de fondsenwerving van starten.

GRIP IN 2015:

• GRIP stelt 6 stafmedewerkers tewerk en 1 coach
• De stafmedewerkers volgen een 15-tal studiedagen of vormingen
• De teamdag werd afgelast wegens te drukke agenda
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GRIP IN 2015:

• Behoud van de nominatum subsidie Gelijke Kansen Vlaanderen
• Verlaging (-10%) van de subsidie voor het project Handicap en 

Arbeid en onzekerheid over de toekomst
• GRIP heeft de erkenning ontvangen om fi scale attesten af te 

leveren bij giften

 SD III.6. We zoeken naar nieuwe wegen om gelijke rechten en gelijk 
kansen waar te maken.

OD26. GRIP belicht en ondersteunt goede voorbeelden van 
inclusie. 

Zoals reeds vermeld zijn we partner van het Steunpunt voor 
Inclusie, dat info en begeleiding biedt voor ouders en hun kinderen 
die drempels ervaren bij hun traject van inclusief onderwijs.

GRIP IN 2015:

• GRIP is partner van het Steunpunt voor Inclusie

OD27. GRIP onderzoekt en ondersteunt juridische stappen 
om de rechten van personen met een handicap waar te 
maken.

Als eerste stap binnen deze doelstelling organiseerden we de 
interne vorming over hoe men met een schending van het recht 
op ondersteuning naar de rechtbank kan stappen. Deze vorming 
werd gegeven door Stef Keunen, hij schreef daarover ook een 
informatieve nota.
 
Op dit moment is GRIP betrokken bij 2 juridische stappen:

 · PVF bij het Grondwettelijk hof
In 2015 stapte de vzw Iedereen beZORGd naar het grond-
wettelijk Hof en verzocht het Hof om een deel van het decreet 
persoonsvolgende fi nanciering te vernietigen. Het decreet is 
volgens hen strijdig met de grondwet. 

GRIP IN 2015:

• Behoud van de nominatum subsidie Gelijke Kansen Vlaanderen
• Verlaging (-10%) van de subsidie voor het project Handicap en 

Arbeid en onzekerheid over de toekomst
• GRIP heeft de erkenning ontvangen om fi scale attesten af te 

leveren bij giften

GRIP IN 2015:

• GRIP is partner van het Steunpunt voor Inclusie
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GRIP volgt deze redenering. GRIP voerde zelfs in 2014 nog een 
symbolische actie bij de politieke partijen met de vraag het 
decreet niet goed te keuren. 
We onderzochten of we met bijkomende argumentatie het 
verzoekschrift van Iedereen beZORGd konden versterken en 
dienden een eigen juridisch stuk in bij het Hof. Daarmee focusten 
we vooral op de stelling dat het decreet de verantwoordelijkheid 
voor de ondersteuning meer bij de persoon en zijn of haar sociale 
netwerk (familie, vrienden, vrijwilligers) legt. Dat gaat in tegen 
het recht op ondersteuning.
We verwachten de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in het 
voorjaar van 2016.

 
 · MDAC klacht bij het Europees Comité voor Sociale Rechten.
GRIP ijvert al jaren voor het recht op inclusief onderwijs in 
Vlaanderen. De onvrede is groot omdat, ondanks jaren van 
debat en ondanks de ratifi catie van het VN-Verdrag in 2009, 
in Vlaanderen geen echt werk wordt gemaakt van inclusief 
onderwijs. Vanuit dit ongenoegen is GRIP gaan samenwerken met 
MDAC (Mental Disability Advocacy Center), een internationale 
organisatie met hoofdzetel in Budapest.
MDAC, die op de lijst staat van internationale organisaties die 
daartoe gemachtigd zijn, werkte een ‘collectieve klacht’ onder het 
Europees Sociaal Charter uit en stuurde die eind april 2014 naar 
het Europees Comité voor Sociale Rechten (European Committee 
of Social Rights), een orgaan opgericht door de Europese Raad in 
Straatsburg. 
De kern van de klacht is de schending van Artikel 15§1 van 
het Europees Sociaal Charter in verband met kinderen met 
verstandelijke en andere beperkingen die de toegang tot 
gewoon (mainstream) onderwijs worden ontzegd en de nodige 
ondersteuning om deze inclusie te verzekeren. Verder worden 
ook schendingen aangebracht van het Artikel 17§2 en Artikel E. 
We verwachten een uitspraak in het najaar 2016.

GRIP IN 2015:

• Interne vorming over de stap naar de rechtbank
• Indienen van juridische motivering over aanvechting PVf-decreet 

bij Grondwettelijk Hof
• Opvolging van de klacht van MDAC bij het het Europees Comité 

voor Sociale Rechten

GRIP IN 2015:

• Interne vorming over de stap naar de rechtbank
• Indienen van juridische motivering over aanvechting PVf-decreet 

bij Grondwettelijk Hof
• Opvolging van de klacht van MDAC bij het het Europees Comité 

voor Sociale Rechten



54 | UITDAGING III: GRIP NEEMT VERDER ZIJN ROL OP ALS VOORTREKKER EN AANJAGER BIJLAGE STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 - 2019 | 55

OD28. GRIP biedt vorming over gelijke rechten, gelijke 
kansen en inclusie.

Het is onze bedoeling om te evolueren van een ‘passief’ 
vormingsaanbod naar een ‘actief’ vormingsaanbod. Waar we 
vroeger soms ingingen op specifi eke vragen om vorming te 
bieden, willen we nu een duidelijk vormingspakket uitwerken en 
aanbieden. Bedoeling is dat we op die manier onze expertise rond 
gelijke rechten, gelijke kansen en inclusie beschikbaar maken 
voor geïnteresseerden. Het is evenwel niet onze ambitie om een 
vormingsorganisatie te worden. Dit wil zeggen dat we dit aanbod 
zullen doseren binnen onze tijdsbesteding en de haalbaarheid 
zullen bewaken t.a.v. andere acties die we ondernemen. 

In 2015 ontwikkelden we een basis-vormingsaanbod rond centrale 
thema’s van GRIP. We legden daar ook tarieven voor vast. Dit 
kreeg een eigen pagina op onze website.

Vormingen op vraag door GRIP in 2015:

5 februari – Beeldvorming personen met een handicap, Artesis 
Plantijn Hogeschool Antwerpen
26 februari – Inclusief onderwijs, GBS De Zandloper, Middelkerke
12 maart – Beeldvorming personen met een handicap, Universiteit 
Antwerpen

GRIP IN 2015:

• GRIP komt naar buiten met een vormingsaanbod
• 3 betaalde vormingen op vraag

GRIP IN 2015:

• GRIP komt naar buiten met een vormingsaanbod
• 3 betaalde vormingen op vraag
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BIJLAGE

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 - 2019 (samenvatting)

GRIP neemt zijn rol op als voortrekker en aanjager om te komen tot 
een omslag in de kijk op handicap en meer inclusie voor personen met 
een handicap

Het meerjarenbeleidplan3 zet de bakens uit voor de komende jaren. 
Bij deze strategische planning hebben we steeds de missie voor 
ogen van GRIP als mensenrechtenbeweging van personen met een 
handicap:

de vereniging stelt zich tot doel  
gelijke kansen en gelijke rechten 
 van personen met een handicap te realiseren.

GRIP is een organisatie van personen met een handicap, 
ervaringsdeskundigheid staat voorop. Het VN-Verdrag inzake 
de Rechten van Personen met een Handicap vormt ons 
uitgangspunt.

Het gaat bij GRIP om gelijke rechten voor iedere persoon met 
een handicap. Dit wil zeggen dat we het niet hebben over een 
groep of over bepaalde groepen, maar over individuen, mensen 
met gelijke rechten. GRIP is dan ook handicap-overstijgend – 
de organisatie overstijgt de verschillende vormen van handicap en 
richt zich nog verder naar ‘diversiteit’ en mensenrechten.

GRIP richt zich in de eerste plaats op het regionale – Vlaamse – 
beleidsniveau.

3 Het strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2019 werd goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van 15 december 2015. Dit document is een samenvat-
ting. Voor de volledige versie van het meerjarenbeleidsplan verwijzen we naar 
de website van GRIPvzw.
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DRIE GROTE UITDAGINGEN

Gelijke kansen en gelijke rechten voor personen met een handicap 
realiseren is een uitdaging van formaat. Wat we de komende jaren 
willen bereiken en welke rol we daarbij willen spelen geven we 
weer in drie uitdagingen.

Uitdaging 1: Onze maatschappij wordt meer inclusief

Een maatschappij die ten volle inclusief wordt, is het voornaamste 
streven van GRIP. Alhoewel iedereen er de mond van vol heeft, 
is inclusie van personen met een handicap zeker nog geen 
realiteit in Vlaanderen. We merken bovendien een vervlakking 
van wat men onder inclusie en inclusief verstaat. Zonder afbreuk 
te doen aan onze ambitie, hebben we het in dit meerjarenplan 
over een maatschappij die meer inclusief wordt omdat we een 
tijdsperspectief van 4 jaar voor ogen hebben. In de periode 
kunnen wezenlijke stappen gezet worden op weg naar inclusie 
van personen met een handicap, maar we moeten dit realistisch 
inschatten: inclusie ten volle (full inclusion) zal meer tijd vragen.

Uitdaging 2: In Vlaanderen komt er een omslag in de kijk op 
handicap

Participatie en gelijke rechten vereisen een inclusief denkbeeld 
in de maatschappij. We merken wel een geleidelijke evolutie van 
een medisch naar een sociaal- cultureel - mensenrechtenmodel, 
maar de volledige omslag in de kijk op handicap moet nog komen. 
We geloven er in dat die omslag er tegen 2019 wel degelijk kan 
komen, misschien nog niet in de ganse maatschappij maar toch wel 
bij sleutelfiguren en beleidsmakers. 
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Uitdaging 3: GRIP neemt zijn rol op als voortrekker en 
aanjager

Bij de aanvang van dit meerjarenplan bestaat GRIP 15 jaar. 
We kiezen er bewust voor om de rol te blijven opnemen van 
voortrekker en aanjager op het vlak van inclusie en gelijke rechten 
voor personen met een handicap. Dit vraagt om een aangehouden 
inzet van expertise, ervaringsdeskundige vrijwilligers en een sterke 
organisatie.

Om dit meerjarenplan en ons streven naar een inclusieve maat-
schappij kracht bij te zetten, hanteren we de slogan ‘kom op 
voor inclusie’.
Die voegen we ook toe aan onze GRIP-logo. 
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STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Uitdaging I: 
Onze maatschappij wordt meer inclusief

SD I.1. Personen met een handicap participeren ten volle in alle 
domeinen van het leven. 

Deze strategische doelstelling sluit aan bij de centrale bood-
schap ‘kom op voor inclusie’ en zal het zwaartepunt van ons 
meerjarenplan worden. We kiezen hier voor vijf actielijnen voor 
inclusie: concrete thema’s waarrond we activiteiten en projecten 
opzetten die zowel beleidsgericht zijn als sensibiliserend werken. 

 · OD1.  Recht op inclusief onderwijs: we versterken het recht op 
inclusief onderwijs.

 · OD2.  Recht op inclusief werk: we komen op voor betaald werk 
voor iedere persoon met een handicap.

 · OD3.  Recht op een menswaardige leven: we komen op 
voor voldoende inkomen voor iedere persoon met een 
handicap.

 · OD4.  Recht op wonen: we komen op voor een toegankelijke en 
betaalbare woning voor iedere persoon met een handicap

 · OD5.  Recht op ondersteuning: we versterken het recht op 
voldoende ondersteuning en de zelfbeschikking daarbij.

SD. I.2. Inclusie van personen met een handicap wordt versterkt 
door een stevig gelijkekansenbeleid en de implementatie van het VN-
Verdrag inzake de Rechten  
van Personen met een Handicap.

 · OD6.  Door te investeren in expertise over gelijkekansenbeleid 
voor personen met een handicap stimuleren en 
ondersteunen we het Vlaams gelijkekansenbeleid.

 · OD7.  We versterken de implementatie van het VN-Verdrag 
inzake de Rechten van Personen met een Handicap 
(VRPH).
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Uitdaging II: 
In Vlaanderen komt er een omslag in de kijk op handicap

SD II.1. Steeds meer mensen zien inclusie als een terecht en haalbaar 
streefdoel.

 · OD8.  De sensibilisatie van GRIP ondersteunt de omslag in kijk 
op handicap.

 · OD9.  We verbinden specifieke sensibilisatie aan de 5 actielijnen 
voor inclusie. 

 · OD10.  We sluiten vanuit ‘kijk op handicap’ aan bij relevante 
thema’s in de actualiteit en vraagstukken in verband met 
handicap. 

 · OD11.  We bieden vorming en informatie rond inclusie en kijk op 
handicap aan specifieke doelgroepen.

SD II.2. In de media komt de juiste kijk op handicap naar voor. 

 · OD12. GRIP werkt samen met de VRT en andere mediamakers.
 · OD13.  Handiwatch zetten we in als interactief forum voor media-

analyse.

SD II.3. Disability studies ondersteunen in Vlaanderen de omslag in de 
kijk op handicap.

 · OD14.  GRIP draagt bij tot de verdere ontwikkeling van Disability 
Studies in Vlaanderen.

Uitdaging III: 
GRIP neemt verder zijn rol op als voortrekker en aanjager 

S.D. III.1. De emancipatiebeweging van personen met een handicap 
wint aan kracht.

 · OD15.  We verhogen de (naam) bekendheid en het bereik van 
GRIP bij personen met een handicap.

 · OD16.  GRIP zorgt voor maatschappelijke beweging en publieke 
actie.

 · OD17.  GRIP ondersteunt en werkt samen met andere 
emancipatorische verenigingen en bewegingen van 
personen met een handicap.
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SD III.2. GRIP is expert gelijke kansen, gelijke rechten en inclusie  
van personen met een handicap en wordt in die rol erkend.

 · OD18.  GRIP positioneert zich als expert gelijke rechten,  
gelijke kansen en inclusie van personen met een handicap. 

 · OD19.  GRIP communiceert als expert over gelijke rechten,  
gelijke kansen en inclusie van personen met een handicap 

SD III.3. Personen met een handicap engageren zich binnen GRIP 
zodat we blijven werken vanuit ervaringsdeskundigheid.

 · OD20.  Ervaringsdeskundigen staan aan het stuur van de 
vereniging.

 · OD21.  Standpunten en voorstellen van GRIP worden opgebouwd 
vanuit ervaringsdeskundigheid.

 SD III.4. GRIP werkt samen met andere middenveldorganisaties. 
 · OD22.  We versterken de bekendheid bij, netwerking en 

samenwerking met andere handicaporganisaties. 
 · OD23.  We versterken de bekendheid bij, netwerking en 

samenwerking met niet-handicaporganisaties en 
verschillende niveaus. 

 SD III.5. GRIP kan als organisatie haar missie op een duurzame 
manier blijven waarmaken.

 · OD24. Op Grip werkt een gemotiveerd en professioneel team.
 · OD25.  financiering en andere voorwaarden voor een duurzame 

werking worden ingevuld.

 SD III.6. We zoeken naar nieuwe wegen om gelijke rechten en gelijk 
kansen waar te maken.

 · OD26.  GRIP belicht en ondersteunt goede voorbeelden van 
inclusie. 

 · OD27.  GRIP onderzoekt en ondersteunt juridische stappen om de 
rechten van personen met een handicap waar te maken.

 · OD28.  GRIP biedt vorming over gelijke rechten, gelijke kansen  
en inclusie.
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LIJST MET AfKORTINGEN

 ENIL:  European Netwerk on 
Independent Living  
(Europees Netwerk voor 
Onafhankelijk Leven)

 FEVLADO:  federatie van Vlaamse 
DovenOrganisaties

 GA:  Gespecialiseerde 
Arbeidsonderzoeksdienst

 GOHA:   Gebruikersoverleg Handicap, 
Chronische Ziekte en Arbeid

 GTB:  Gespecialiseerde 
Trajectbegeleidingsdienst

 HAZO:  Handicap Zelfstandig 
Ondernemend

 KVG:  Katholieke Vereniging voor 
Gehandicapten

 MDAC:  Mental Disability  
Advocacy Center

 NEMA:   Vlaamse Vereniging 
Neuromusculaire 
Aandoeningen

 OCM: Open-Coördinatie-Methode

 OVI: Ouders voor inclusie

 

 PAB:   Persoonlijke-
AssistentieBudget

 PGB:   Persoonsgebonden 
Budget  

 PVF:  Persoonsvolgende 
financiering

 RIP PAB PGB: Rest in Peace PAB PGB

 SERV:   Sociaal - Economische Raad 
van Vlaanderen

 SIHO:   Steunpunt Inclusief  
Hoger Onderwijs

 UNICEF:  United Nations  
Children’s fund 

 VAPH:   Vlaams Agentschap 
Personen met een Handicap 

 VDAB:   Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding

 VFG:  Vlaamse federatie 
Gehandicapten

 VGT: Vlaamse Gebarentaal

 VN: Verenigde Naties


