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VOORWOORD  
 

 
GRIP is een organisatie die wil dat het vooruit gaat: dat er stappen 

vooruit gezet worden op het vlak van gelijke kansen en gelijke rechten 

voor personen met een handicap. 

 
2014 was een kanteljaar. Verkiezingen en een nieuwe Vlaamse regering, 

de start van een nieuw beleid. En voor GRIP het laatste jaar van het 

meerjarenplan 2011-2014.  

 
2015 zijn we gestart met een nieuw meerjarenplan. Dat zal lopen tot en 

met 2019. Tijdens het Medewerkersweekend van september 2013 zijn we 

dit plan beginnen vorm geven. Dus veel vooruit kijken. We laten niet na 

om positieve evoluties onder ogen te zien. Maar onze vaststelling is dat  

er nog een lange weg te gaan is naar de realisatie van ‘gelijke rechten en 

gelijke kansen’ van personen met een handicap in Vlaanderen. Onze 

missie blijft dus onveranderd: 

 

De burgerrechtenorganisatie GRIP streeft 

naar gelijke kansen  en gelijke rechten 

 voor personen met een handicap. 

 
De uitdagingen zijn groot en veelzijdig. Om tot een eerste ordening te 

komen, stellen we 3 uitdagingen voorop in ons nieuw meerjarenplan. 

 

1. In Vlaanderen komt er een omslag in de kijk op handicap. 

2. Onze maatschappij wordt meer inclusief. 

3. GRIP versterkt zijn rol als voortrekker en aanjager. 

 

 

Dit jaarverslag kijkt natuurlijk niet zozeer vooruit, maar achteruit. We 

geven hier graag een terugblik op de werking van GRIP in 2014. Ik wens 

jullie veel leesplezier ! 

 

 

Patrick Vandelanotte, coördinator 
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OPBOUW  
 

De indeling van het jaarverslag is gebaseerd op de 4 grote uitdagingen 

waar GRIP in het meerjarenbeleidsplan 2011-2014 aan werkte: 

 

UITDAGING I : Het sociaal model en het cultureel model bepalen de 

maatschappelijke visie op handicap. 

 

UITDAGING II : De overheid voert een inclusief beleid voor 

personen met een handicap. 

 

UITDAGING III : GRIP werkt als een goed georganiseerde 

gelijkekansenorganisatie en burgerrechtenbeweging van personen 

met een handicap. 

 

UITDAGING IV : GRIP wordt erkend als een voortrekker en 

aanjager en werkt constructief samen met het middenveld en de 

overheid. 

 

De operationele doelstellingen uit het beleidsplan vind je in de grijs 

gearceerde vakken. We geven daarbij telkens weer welke activiteiten 

werden opgezet om deze doelstellingen te realiseren. In de inzetkadertjes 

geven we een samenvatting van de concrete resultaten.  

Het icoon wijst op illustraties bij de concrete werking in 2014. 
 
 
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: Het sociaal model en het cultureel model bepalen 
de maatschappelijke visie op handicap 
 
I.1. Het cultureel model is in Vlaanderen uitgewerkt en bekend als 
hedendaagse kijk op handicap. 
 
Het cultureel model en Disability Studies worden onderbouwd en verder 

ontwikkeld door studie en onderzoek. 

  
GRIP vindt het nodig om veel aandacht te besteden aan verdere 

visieontwikkeling rond handicap. In 2014 investeerden we in de verdere 

uitwerking van wat we de ‘handicapmodellen’ noemen. We beogen een 

toegankelijke verspreiding van deze theoretische kaders, wat we dan 

‘modellen aan de toog’ noemen. 

 

Om de brug te slaan tussen ‘theorie en praktijk’, zijn we ook heel bewust 

gestart met de uitwerking van een reeks teksten waarin we stilstaan bij 

het effect van die visie, die ‘kijk op handicap’ in de praktijk. Als eerste 

onderwerp behandelen we het effect van de visie op handicap binnen het 

kader van ethische vraagstukken. Via verschillende kanalen werd de 

ervaring van mensen met een handicap betrokken (discussies op 

Facebook, persoonlijke gesprekken, leesronde).  

 

Binnen dit kader participeerde GRIP op 3 juli aan een gespreksronde bij 

de Koning Boudewijnstichting over ondersteuning van ouders met een 

verstandelijke beperking. We benadrukten tijdens deze uitwisseling het 

betrekken van ervaringsdeskundigheid bij het opzetten van initiatieven op 

dit vlak. 

 

De basis voor de standpuntnota Disability Studies werd gelegd via 

literatuurstudie, uitwisseling onder stafleden en bespreking op de 

stuurgroepvergadering.  Ook externen (o.a. Elisabeth Deschauwer, UGent 

en Jacqueline Kool, Disability Studies in Nederland (DSiN) deden een 

insteek. 

 
 
In de academische wereld komt er een dialoog op gang over Disability 

Studies en het cultureel model. Ervaringsdeskundigen worden in deze 

dialoog betrokken. 
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In 2014 versterkten we onder meer onze contacten met de vakgroep 

historische pedagogie aan de KULeuven. We schreven in dat kader een 

aanbevelingsbrief voor Aline Lootens voor haar onderzoek naar de 

aanwezigheid van personen met een handicap in de media in Vlaanderen. 

We onderhielden verder onze contacten met DSiN. 

 

 

Het sociaal en cultureel model zijn verder verspreid bij de belangrijke 

actoren in Vlaanderen. 

 
GRIP was ook in 2014 partner van het Disability Filmfestival in Leuven.  

Op 13 maart vertoonde GRIP er de film Gabrielle. Voor het eerst werd er 

in samenwerking met GRIP een lezing georganiseerd met betrekking tot 

de visie op handicap. Prof. Dr. Rosemarie Garland-Thomson ging in op de 

meerwaarde van handicap als onderdeel van de biodiversiteit. GRIP 

verzorgde de inleiding bij deze lezing en bracht verslag op de website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.2. De Vlaamse bevolking heeft een correct beeld van personen 
met een handicap en volgt het streven naar inclusie en gelijke 
kansen. 
 

Meer en meer mensen kijken naar personen met een handicap als 

volwaardige burgers die gelijke rechten en gelijke kansen krijgen. 

Sleutelfiguren in onze maatschappij zetten hen daartoe aan. 

 

We blijven sensibiliseren met onze cartoontentoonstellingen en 
getuigenissen. ‘Handicap: een zaak van mensenrechten’ werd 10 keer 

uitgeleend en er werden 48 cartoons digitaal doorgestuurd.  De 

tentoonstelling ‘Haha handicap’ werd 5 keer uitgeleend en 7 cartoons 

werden digitaal doorgestuurd.  

 

GRIP IN 2014: 
 
• Samenwerking met het Disability Filmfestival in Leuven: naast een 

filmavond ook de lezing van Prof. Dr. Garland-Thomson. 
• Discussietekst ‘ethische vraagstukken’. 
• Voorbereiding van de standpuntnota Disability Studies. 
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In 2014 brachten onze getuigen 23 getuigenissen in scholen en 2 

getuigenissen bij Thuishulp in Hasselt. We stelden ons getuigennetwerk 

voor aan de coördinatoren van de opleidingen voor verzorgenden bij de 

VDAB. 

 

GRIP werkte mee aan ‘Alle baby’s welkom’, een brochure ontwikkeld door 

een groepje studenten van de opleiding Sociaal Werk (Vives Hogeschool) 

in het kader van de sensibilisatie om de kinderopvang in Vlaanderen meer 

inclusief te maken.  

 

 

De Vlaamse media en het beleid vervullen een voorbeeldfunctie op het 

vlak van correcte beeldvorming over personen met een handicap 

 

GRIP investeerde in 2014 heel wat in de samenwerking met de openbare 

omroep. Op 13 maart waren we aanwezig op het kernoverleg van de VRT. 

In het najaar namen we deel aan het toegankelijkheidsoverleg en het 

diversiteitsforum. Naast deze jaarlijkse bijeenkomsten hadden we enkele 

extra ontmoetingen. Op 5 juni hadden we een gesprek met Geertje De 

Ceuleneer en Karen Braeckmans met betrekking tot het inzetten van 

ervaringsdeskundigheid op beleidsvergaderingen. Op 23 juni sloten wij 

aan bij een overlegmoment met diverse middenveldorganisaties over de 

schermzichtbaarheid van mensen met een handicap. 

 

Om af te stemmen met andere kansengroepen die betrokken zijn op het 

diversiteitsbeleid van de VRT, ging op 17 april en bijeenkomst door van 

de coalitie van de kansengroepen. 

 

Naar aanleiding van de communicatie over de ‘Monitor diversiteit 2013’ 

van de VRT namen we contact op met het kabinet media en ondernamen 

we wat lobbywerk. Aangezien die niet openbaar werden gemaakt, 

vroegen we naar de cijfers van de schermzichtbaarheid met betrekking 

tot personen met een handicap.  In navolging daarvan verspreidden we 

een persbericht. Dit werd opgepikt door Het Belang van Limburg (26/3).  

 

GRIP ondernam ook concrete acties naar aanleiding van specifieke 

uitzendingen. We reageerden bij de VRT en de minister van Media op de 

uitzending van Koppen van 1 mei met betrekking tot het M-Decreet.  

Naar onze mening werd in dit programma onvoldoende aandacht besteed 

aan het recht op inclusief onderwijs. Dit resulteerde in een afstemming 

met de redactie van Koppen, met als effect een extra reportage in het 
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najaar vanuit een inclusieve visie. Op 9 december zaten we ook samen 

met de interne stuurgroep diversiteit van de VRT over de betekenis van 

het VN-Verdrag voor de media. 

 

 

Handiwatch biedt een forum voor kritische media-analyse 

 

De Handiwatch-website draaide dit jaar op een lager pitje. Een reden 

daarvoor was de verminderde personeelsinzet op dit project. Daarnaast 

kenden we ook heel wat technische problemen waardoor de website 

langdurig uit de ether was. Er werden in 2014 slechts 4 artikels gepost. 

De website kende een terugval qua unieke bezoekers van 4.944 (2013) 

naar 4.306 (2014). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRIP IN 2014: 
 
• 25 getuigenissen  
• De cartoontentoonstellingen 15 keer uitgeleend. 
• Intensieve samenwerking met de VRT. 
• Contacten met de andere kansengroepen over het 

diversiteitsbeleid bij de VRT. 
• Lobbywerk naar aanleiding van de ‘Monitor diversiteit 2013’. 
• Handiwatch op een laag pitje. 
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    ILLUSTRATIE: BEELDVORMING EN MEDIA 
 

Fragment uit het persbericht van GRIP 25 maart 2014 
 

Op 21 maart maakte de openbare omroep de resultaten van haar monitor 

diversiteit 2013 bekend. Althans de cijfers met betrekking tot de 

schermzichtbaarheid voor nieuwe Vlamingen en vrouwen. Er zijn ook 

cijfers voor mensen met een handicap. Deze zijn helaas niet goed. GRIP 

vzw dringt bij het beleid en de VRT aan op streefcijfers voor mensen met 

een handicap in beeld. 

 

Jaarlijks meet de VRT hoeveel nieuwe Vlamingen, vrouwen, ouderen, 

personen met een handicap er de voorbije periode in beeld kwamen. 

Deze resultaten worden weergegeven in de ‘Monitor diversiteit’. Als we 

naar de cijfers kijken met betrekking tot handicap stellen we vast dat het 

niet goed is. Over alle netten heen brengt de Openbare Omroep slechts 

0,7% mensen met een handicap in beeld. Dit terwijl toch 10 tot 15% van 

de bevolking een handicap heeft. 

 

“Het beeld dat er in een samenleving over handicap leeft, bepaalt hoe 

mensen omgaan met personen met een handicap. Televisie weerspiegelt 

de samenleving en heeft dan ook een belangrijke impact op de 

beeldvorming.” zegt Leon Verelst, voorzitter van GRIP. 

 

In 2011 reeds drong de burgerrechtenorganisatie er bij het beleid en de 

VRT op aan om naast streefcijfers voor nieuwe Vlamingen en vrouwen 

ook streefcijfers voor mensen met een handicap voorop te stellen. 

Streefcijfers brengen op een tastbare manier de situatie in kaart en 

leggen pijnpunten bloot. “Zonder vooropgestelde streefcijfers heeft de 

VRT geen enkele verplichting om de resultaten van haar monitor 

diversiteit openbaar te maken. Inspanningen op vlak van handicap zijn 

dus relatief vrijblijvend.”, haalt Leon Verelst aan. 
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UITDAGING II: De overheid voert een inclusief beleid voor 
personen met een handicap 
 
II.1. Vlaanderen voert een geïntegreerd gelijkekansenbeleid voor 
personen met een handicap. 
 

Gelijke kansen en inclusie worden waargemaakt in alle beleidsdomeinen. 

 

We schreven in het voorjaar een Politiek Memorandum met 

beleidsvoorstellen voor verschillende beleidsdomeinen. We bezorgden dit 

aan de politieke partijen als insteek voor het Vlaamse regeerakkoord en 

de beleidsnota’s 2014-2019.   

 

Voor de verkiezingen in mei organiseerden we 3 verkiezingsdebatten rond 

het thema handicap & inclusie. In Antwerpen, Gent en Hasselt brachten 

we telkens 5 politici van 5 politieke partijen samen om hun visie te geven 

op vlak van gelijke kansen, onderwijs, werk, wonen, media, ruimtelijke 

ordening en mobiliteit. We postten een inhoudelijke samenvatting van 

deze avonden op de website.  

 

Samen met de andere 5 nominatum-organisaties schreven we een 

memorandum gericht aan de nieuwe minister van Gelijke Kansen, als 

insteek voor de beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019.   

 

We gingen in op de uitnodiging van de Provincie Antwerpen tot deelname 

aan een speeddate met de provinciale ambtenaren over voorstellen voor 

een gelijke kansenbeleid.  

 

We vroegen bij de diverse nieuwe ministers een gesprek aan over het 

Politiek Memorandum. In het najaar ging een gesprek door met het 

kabinet Gelijke Kansen en het kabinet Onderwijs. In januari 2015 werden 

nog gesprekken gepland met de kabinetten Media en Cultuur, Welzijn en 

met het kabinet van de minister-president.  

 

 

Een nieuw verticaal en horizontaal gelijkekansenbeleid krijgt vorm en 

impact 

 

Als nominatum-organisatie Gelijke Kansen ondersteunt GRIP het 

gelijkekansenbeleid in Vlaanderen, dit vanuit de ervaringsdeskundige 

expertise waarover we beschikken. 
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In december 2014 verscheen de standpuntnota: ‘Het 
gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap in 
Vlaanderen’. In deze standpuntnota maken we een round-up van de 

voorstellen die GRIP doet op het vlak van het gelijkekansenbeleid voor 

personen met een handicap. We gaan daarbij concreet in op 10 aspecten,  

onder meer de open-coördinatiemethode, effecten-analyse, de 

implementatie van het VN-Verdrag, antidiscriminatie en 

beleidsparticipatie. 

 

Voor ‘handicap’ wordt vanaf 2009 ook de open coördinatiemethode 
(OCM) ingezet. Terecht wordt de OCM naar voor geschoven als 

coördinatiemethode voor het Verdrag inzake de Rechten van Personen 

met een Handicap (VRPH). De ambtelijke Commissie Gelijke Kansen zorgt 

ervoor dat er voldoende afstemming is tussen de verschillende 

overheidsdomeinen. GRIP ondersteunt de uitwerking van de open 

coördinatiemethode: 

 

• In juni stelden we ons Politiek Memorandum voor aan de Commissie 

Gelijke Kansen.   

• In september heeft GRIP een stevig pakket aan voorstellen (50 

pagina’s) ingediend als insteek voor de doelstellingen bij de volgende 

cyclus van OCM die opstart in 2015. 

 

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid verricht beleidsrelevant 

wetenschappelijk onderzoek ondermeer rond antidiscriminatierecht, 

indicatoren voor inclusie en tewerkstellingskansen van werknemers met 

een handicap. GRIP neemt deel aan de bijeenkomsten van de 

stuurgroepen die dit onderzoek begeleiden. In het onderzoek rond de 

indicatoren moesten we jammer genoeg vaststellen dat vooropgestelde 

planning niet werd aangehouden, met als gevolg dat de definitieve set 

van beleidsindicatoren nog niet beschikbaar is en nog geen nulmeting is 

doorgegaan. 

 
Door onze deelname aan de stuurgroep, steunen wij het Steunpunt voor 
Inclusie van Ouders voor Inclusie. Dit steunpunt voorziet concrete 

ondersteuning van gezinnen bij hun keuze voor inclusie binnen onderwijs, 

vrije tijd, enz.   
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ILLUSTRATIE: INCLUSIEF BELEID  
 

Samenvatting beleidsvoorstellen GRIP (uit de standpuntnota ‘Het 
gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap in 
Vlaanderen’) 
 

GRIP is ervan overtuigd dat een sterk gelijkekansenbeleid voor personen 

met een handicap noodzakelijk is om gelijke rechten en gelijke kansen te 

realiseren. Als voornaamst voorstellen op het vlak van het 

gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap schuift GRIP naar 

voor: 

 

• Een transversaal, geïntegreerd gelijkekansenbeleid behouden voor 

personen met een handicap. 

• Bij de tweede OCM cyclus voor het thema handicap een centraal en 

coherent plan uitwerken op het vlak van gelijke kansen voor personen 

met een handicap. 

• Periodieke metingen opzetten rond inclusie en participatie van 

personen met een handicap, dit op basis van een indicatorenset die 

steeds verder wordt verfijnd. 

• Nagaan of het effect op inclusie voldoende wordt gemeten en 

ingeschat via de quick scan in de huidige ambtelijke 

Reguleringsimpactanalyse. 

 

GRIP IN 2014: 
 
• Politiek Memorandum, verkiezingsdebatten en gesprekken met 

nieuwe kabinetten naar aanleiding van verkiezingen en nieuwe 
Vlaamse regering. 

• De standpuntnota: ‘Het gelijkekansenbeleid voor personen met 
een handicap in Vlaanderen’. 

• Advies voor doelstellingen van de open coördinatiemethode. 
• Deelname aan de stuurgroep van het academisch Steunpunt 

Gelijkekansenbeleid en de stuurgroep van het Steunpunt voor 
Inclusie. 
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• Een nationaal mensenrechteninstituut oprichten (met A-label volgend 

de Principes van Parijs). 

• De betekenis van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met 

een Handicap scherper stellen. 

• Een ambitieus toegankelijkheidsplan opmaken met streefcijfers voor 

de toegankelijkheid van personen met een handicap in Vlaanderen.  

• Een actieve aftoetsing van het principe van redelijke aanpassingen 

door rechtszaken aan te gaan door het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum. 

• Investeren in een adviesraad handicap, waarin verenigingen en 

individuen tot gezamenlijke adviezen komen over de beleidsdomeinen 

heen. 

• De decretale basis voorzien voor de werking en subsidiering van de 

middenveldorganisaties gelijke kansen (waaronder GRIP). 

 

 
 
II.2. Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een 
Handicap wordt geïmplementeerd. 
 
De betekenis van het VN-Verdrag wordt verder onderzocht en bekend 
gemaakt . 
 
We hadden voorzien om in 2014 een vijfde werkforum te organiseren 

over het VN-Verdrag, met als thema de internering van personen met een 

handicap. Dit hebben we evenwel vervangen door de uitwerking van een 

brochure voor parlementsleden en beleidsmakers over de 
implementatie van het VN-Verdrag. Hiervoor hebben we een tijdelijke 

studiemedewerkster (half-time) aangeworven die de publicatie heeft 

voorbereid. Na wat leesrondes en de nodige vormgeving zal deze 

publicatie in het voorjaar van 2015 verschijnen.  

 

De website www.gelijkerechten.be blijven we onderhouden als 

informatiekruispunt rond het VN-Verdrag. Deze website is ook het 

platform voor de 2 campagnes van GRIP. 

 

In 2014 gaf GRIP 4 lezingen over het VRPH:  

 

• Seminarie over het VN-Verdrag art. 24 tijdens de studiedag "Het VN-

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: 

doorwerking in de verschillende rechtstakken. Nieuwe uitdagingen, 

nieuwe perspectieven?"  (KU Leuven, 13 februari). 
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• Presentatie over VN-Verdrag art. 27 bij het Permanent Overleg 

Werkzoekenden met een Arbeidshandicap (POWA, 20 februari). 

• Lezing op de ‘Dag van de Diversiteit’, interne studiedag voor het 

personeel van de Brusselse Gemeenschap (4 november). 

• Toelichting op de stuurgroep diversiteit van de VRT rond de rol van de 

media binnen de bepalingen van het VN-Verdrag (9 december). 

 

 

We bevorderen de implementatie van het VN-Verdrag. 
 

Inge Ranschaert en Nadia Hadad vertegenwoordigen GRIP in de 

tweemaandelijkse bijeenkomst van de begeleidingscommissie 
Verdrag Rechten van Personen met een Handicap van het 

Interfederaal Gelijkekansencentrum.  In die begeleidingscommissie 

worden ondermeer de adviezen m.b.t. nieuwe wetgeving besproken. 

 

Een speerpunt in onze opvolging van het VN-Verdrag is ons pleidooi voor 

de realisatie van inclusief onderwijs. Daarbij ging in 2014 heel wat 

aandacht naar het M-decreet. We bundelden onze bemerkingen bij het 

M-decreet in een standpuntnota: ‘Commentaar bij het ontwerp van 

decreet ‘betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften’ (februari 2014). En op 9 januari sprak Patrick 

Vandelanotte namens GRIP op de hoorzitting over het M-decreet in de 

Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Hij benadrukte vooral 

de nood aan een stevig inschrijvingsrecht en de gepaste ondersteuning 

binnen het gewoon onderwijs.  

 

GRIP pleit al jaren lang, bij opeenvolgende regeringen in Vlaanderen, 

voor de realisatie van inclusief onderwijs. Maar de vaststelling is dat de 

situatie voor leerlingen met een verstandelijke handicap en/of grote 

ondersteuningsnood niet verbetert. Vanuit dit ongenoegen is GRIP gaan 

samenwerken met MDAC (Mental Disability Advocacy Center), een 

internationale organisatie met hoofdzetel in Budapest. MDAC, dat op de 

lijst staat van internationale organisaties die daartoe gemachtigd zijn, 

heeft een ‘collectieve klacht’ onder het Europees Sociaal Charter 

uitgewerkt over de tekorten op het vlak van  inclusief onderwijs in 

Vlaanderen. Eind april 2014 werd deze klacht ingediend bij het Europees 

Comité voor Sociale Rechten (European Committee of Social Rights), een 

orgaan opgericht binnen de Europese Raad in Straatsburg. Op vrijdag 25 

april ging daarover een overleg met andere verenigingen en een 

persconferentie door op GRIP, in aanwezigheid van Oliver Lewis, de 



19 

 

Directeur van MDAC. Onder meer het nieuws van Radio 1 en de krant De 

Standaard hebben daar aandacht aan besteed.  

 

 

Bij de rapportage rond het VN-Verdrag is er een kritische bijdrage vanuit 
het middenveld 
 
In september werd voor het eerst een verslag over de implementatie van 

het VN-Verdrag in België besproken door het VN-Comité voor de 
Rechten van Personen met een Handicap in Genève. Dit resulteerde 

in de Concluding observations: een reeks bemerkingen en aanbevelingen. 

 

Op basis van het schaduwrapport van 2011, deed GRIP een substantiële 

inbreng in deze dialoog tussen het VN-Comité en de Belgische staat. 

Reeds bij de sessie van het VN-Comité in het voorjaar was er een 

voorbereidend, informeel contact tussen het middenveld van handicap-

organisaties en het VN-Comité. Samen met vertegenwoordigers van het 

BDF en het Interfederaal Gelijkekansencentrum hadden Nadia Hadad en 

Patrick Vandelanotte een onderhoud met de leden van het VN-Comité, 

voorafgegaan door een informeel contact met de voorzitter. Ook tijdens 

de sessie in september vonden verschillende informele contacten plaats 

met comitéleden en konden we, opnieuw samen met BDF en het 

Centrum, het VN-Comité toespreken. De insteken van GRIP werden 

ondersteund door 3 ‘submissions’ (officiële inzendingen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIP IN 2014: 
 
• Deelname aan de begeleidingscommissie Verdrag Rechten van 

Personen met een Handicap (Interfederaal Gelijkekansencentrum). 

• Voorbereiding brochure voor parlementsleden en 

beleidsmedewerkers over de implementatie van het VRPH. 

• Standpuntnota ‘Commentaar bij het ontwerp van decreet 

betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften’ en deelname aan de hoorzitting van de 

commissie onderwijs op 9 januari 2014. 

• Ondersteunen van de klacht van MDAC bij het Europees Comité voor 

Sociale Rechten over tekorten op het vlak van het inclusief 

onderwijs. 

• Betrokkenheid bij de bespreking van het VN-Comité voor de Rechten 

van Personen met een Handicap in Genève. 
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ILLUSTRATIE: IMPLEMENTATIE VN-VERDRAG 

 

Fragment uit de ‘submission’ van GRIP aan het VN-Comité (september 

2014) 

 

 

Paradigm shift and awareness-raising 
 

In Flanders there is still a great need for awareness-raising. We regret 

that the government, following the ratifications of the CRPD, did not 

conduct a campaign addressing the public about the CRPD and the rights 

of persons with a disability. The media, as an important player in the field 

of awareness-raising, is not sufficient being held responsible for their role 

as intended by the CRPD. 

 

 

Disability support and living in the community 
 

There is still no right to support for persons with a disability in Belgium. 

In December 2013 19,250 people were on the waiting list in the Flanders 

region. A high rate of referral to residential care remains in Flanders. A  

budget for personal assistance (PAB) can be obtained, but the number of  

allocated budgets is increasing too slow. There is no real perspective for  

deinstitutionalization. The ‘Perspectief 2020’-plan is far too weak to make 

a difference. Some measures of the new decree on the financing of the  

care (PVF, persoonsvolgende financiering) need to be assessed as to their 

conformity to the CRPD. 

 
 
Employment  
 

An insufficient number of persons with a disability are active in regular 

employment. The government fails to achieve its own targets related to 

the employment of persons with a disability in its departments. The new 

‘maatwerk’-decree is still missing individual support measures. 
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II.3. Discriminatie van personen met een handicap wordt effectief 
bestreden. 
 

De Vlaamse en Belgische antidiscriminatieregelgeving wordt benut voor 

rechtszaken antidiscriminatie 

 

Personen met een handicap komen ertoe om te reageren op situaties van 

discriminatie 

 

In de loop van 2014 is het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding omgevormd tot het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum. GRIP werkt nauw samen met het Centrum, niet 

alleen omdat het onze buren zijn in de Koningstraat, maar vooral omdat 

het Centrum meldingen kan behandelen in verband met discriminatie op 

basis van handicap. Om de doorverwijzing naar het Centrum van 

meldingen die we binnen GRIP ontvangen nog te verbeteren, hebben we 

met het Centrum de voorbereidingen getroffen om vanaf januari 2015 

aan te sluiten bij hun METIS-registratiesysteem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II.4. Er is een vraaggestuurd en geïntegreerd 
ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap. 
 

Het beleid, de onderzoekswereld en de middenveldorganisaties hebben 

relevant onderzoek rond directe financiering ter beschikking. 

GRIP organiseerde op 26 november een studiedag rond 

‘deïnstitutionalisering’ met de titel ‘Naar een eigen leven midden in de 

samenleving’. Dezelfde dag lanceerden we ook een standpuntnota over 

dat thema, inclusief een toegankelijke samenvatting.  

Opzet van studiedag en standpuntnota is om vanuit een GRIP een visie, 

een kader en beleidsvoorstellen te bieden om deïnstitutionalisering op de 

rails te zetten. We stellen hierbij het begrip ‘inclusie’ scherp en leggen de 

nadruk op het recht op ondersteuning die de persoonlijke autonomie 

GRIP IN 2014: 
 
• Akkoord met het Interfederaaal Gelijkekansencentrum om aan te 

sluiten bij het METIS-registratiesysteem. 
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versterkt ten opzichte van diensten, voorzieningen, vrijwilligers, familie 

en vrienden.  

Net zoals de andere werkzaamheden rond ondersteuningsbeleid werden 

dit thema, de studiedag en de standpuntnota opgebouwd vanuit een 

intensieve samenwerking van een brede en geëngageerde groep 

ervaringsdeskundigen in het netwerk ondersteuningsbeleid van GRIP. 

 

Informatie over directe financiering is toegankelijk voor personen met 

een handicap en de brede samenleving en haar sociale voorzieningen zijn 

gesensibiliseerd rond de waarde ervan. 

 

In februari gaven we een lezing op een studiedag over kwaliteit van 

bestaan in Hasselt met als publiek vooral personeelsleden uit VAPH-

voorzieningen. We zorgden voor een getuigenis van een 

ervaringsdeskundige deelnemer aan het PGB-experiment.  

 

 

Het beleid is overtuigd van het nut van directe financiering voor gelijke 

kansen en gelijkwaardig burgerschap, versterkt de mogelijkheden van het 

PAB en installeert het PGB als een volwaardige financieringsvorm voor 

personen met een handicap die hiervoor kiezen.    

 

In 2014 werd het decreet persoonsvolgende financiering (PVF-decreet) 

goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Hiermee verviel de regelgeving 

van PAB en PGB en werd onder meer het basisondersteuningsbudget 

(BOB) gelanceerd. GRIP volgde deze evolutie en de voorbereidende 

teksten op de voet.  

 

We namen een zeer kritische houding aan tegenover dit decreet en 

richtten met gelijkgezinde organisaties Ouders voor Inclusie, HAZO en 

Nema de actiegroep RIP PAB PGB op. Samen schreven we een tekst met 

onze bezorgdheden en aanbevelingen en zetten we de website www.rip-

pab-pgb.be online.  

 

We organiseerden een symbolische actie ‘RIP ondersteuning & 

keuzevrijheid’ de dag voordat de hoorzittingen en bespreking in het 

parlement van start gingen. We zongen een klaaglied bij de partijbureaus 

van de politieke meerderheid (CD&V, N-VA, sp.a) om de teloorgang van 

PAB en PGB te betreuren. We gaven een symbolische urne met daarin 

onze beleidstekst af. 
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De dag van de actie stond er een 2 pagina’s groot artikel in de krant De 

Standaard, en ook andere media pikten onze boodschap op. Op deze 

manier maakten we van bij het begin duidelijk dat niet het hele 

middenveld enthousiast is over het decreet en beargumenteerden we 

punt voor punt waarom dit decreet een achteruitgang is ten opzichte van 

de huidige wetgeving rond PAB en PGB. 

 

Jos Huys vertegenwoordigde GRIP als spreker op de hoorzittingen in de 

Commissie Welzijn die de bespreking van het decreet PVF voorafgingen.  

 

GRIP bleef ook in 2014 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.  

 

In het najaar leerden we de nieuwe parlementsleden kennen die deze 

legislatuur in de Commissie Welzijn het thema handicap gaan opvolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIP IN 2014: 
 
• ‘Naar een eigen leven midden in de samenleving’, studiedag over 

deïnstitutionalisering op 26 november. 

• Symbolische actie ‘RIP ondersteuning & keuzevrijheid’ vanuit. 

actiegroep RIP PAB PGB, samenwerking met Ouders voor Inclusie, 

HAZO en Nema. 

• Bijdrage GRIP aan hoorzitting PVF-decreet in Vlaams Parlement 

• Deelname aan Raadgevend Comité VAPH als onafhankelijk  

deskundige. 
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 ILLUSTRATIE: VRAAGGESTUURD EN GEÏNTEGREERD 
             ONDERSTEUNINGSBELEID         
 
Fragment uit het persbericht RIP PAB PGB (24/02) 
 
Morgen en overmorgen start in het Vlaams Parlement het debat over het 
ontwerpdecreet persoonsvolgende financiering (PVF). Dit verandert wie 
recht heeft op ondersteuning en welke ondersteuning men kan krijgen. 
Geen stap vooruit, maar 14  jaar terug in de tijd, stellen een aantal 
verenigingen van personen met een handicap. In een symbolische 
rouwstoet trekken zij deze voormiddag langs de partijbureaus van de 
Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel.   
 
 
‘RIP ondersteuning & keuzevrijheid’ 
 
Het recht op ondersteuning van personen met een handicap wordt zelfs 
nog beperkter en de keuzevrijheid zal achteruit gaan, is de conclusie van 
de vzw’s GRIP, HAZO, Ouders voor Inclusie en NEMA. Woordvoerder Luc 
Demarez: “Vlaanderen heeft al een goede regelgeving om inclusie, 
zelfsturing en ondersteuning op maat mogelijk te maken. Die moet men 
verder uitbouwen, niet weggooien.”  
 
“De wachtlijsten zijn een schandvlek voor Vlaanderen. Daarom moeten er 
meer middelen komen. Maar dit decreet zal die wachtlijsten niet 
wegwerken. Hoogstens zullen de wachtlijsten misschien inkrimpen, omdat 
sommige mensen minder recht op ondersteuning hebben vanuit het 
VAPH. Maar daardoor verdwijnen de noden van mensen niet. Wij vragen 
dan ook aan de politici dat zij dit decreet niet goedkeuren. Wij zullen deze 
mening morgen ook in de hoorzitting van de Commissie Welzijn 
inbrengen.” 
 
 
 
 
II.5. Personen met een handicap participeren aan het beleid. 
 
Personen met een handicap en hun organisaties krijgen een 

vertegenwoordiging op die plaatsen waar over hen beslist wordt. 

 

Raadgevend comité VAPH 
 
Nadia Hadad neemt namens GRIP als onafhankelijke expert deel aan het 

Raadgevend Comité van het VAPH.  
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Project beleidsparticipatie 
 
In het project ‘Niets over ons zonder ons’ (NOOZO) werkte GRIP, samen 

met een hele groep andere verenigingen van personen met een handicap, 

een voorstel uit tot oprichting van een Vlaamse Adviesraad voor Personen 

met een Handicap. Dit voorstel werd overgemaakt aan de Vlaamse 

regering in het najaar van 2012. Ondanks dit breed gedragen en heel 

concreet voorstel vanuit het middenveld van verenigingen van personen 

met een handicap, kwam het nog niet tot de oprichting.  

 
 
Het Gebruikersoverleg 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. GRIP is projecthouder van 

het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en stelt Jos Wouters tewerk als 

stafmedewerker Handicap en Arbeid. 

 

In 2014 sloot Tegen Kanker (www.tegenkanker.be) aan bij dit 

overlegplatform.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIP IN 2014: 
 
• Nadia Hadad treedt namens GRIP op in het Raadgevend Comité 

van het VAPH, dit als onafhankelijke deskundige. 
• GRIP stelt vast dat men er niet toe kwam een Vlaamse Adviesraad 

voor Personen met een Handicap op te richten. 
• GRIP is projecthouder van het Gebruikersoverleg Handicap en 

Arbeid en ondersteunt zo beleidsparticipatie in verband met de 
tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. 
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UITDAGING III: GRIP werkt als een goed georganiseerde 
gelijkekansenorganisatie en burgerrechtenbeweging van 
personen met een handicap. 
 
III.1. Ervaringsdeskundigen blijven aan het roer staan van onze 
organisatie. 
 

Het bestuur van GRIP berust uitsluitend bij ervaringsdeskundigen   

 

De Algemene Vergadering van GRIP vergaderde op 15 april en op 25 

november. Zoals steeds volgt de AV de jaarplanning en de begroting op 

(vergadering in het najaar) en het jaarverslag en de financiële afrekening 

van de vzw (vergadering in het voorjaar). 

 

De Algemene Vergadering van 25 november werd voorafgegaan door een 

gesprek met Han de Bruijn van de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen over 

de Open Coördinatie Methode. 

 

De Raad van Bestuur kwam in 2014 5 keer samen. De Financiële 

Commissie vergaderde 4 keer, de Personeelscommissie kwam niet bijeen 

in 2014.   

 

Anja Van Impe en Glenn Conings namen ontslag uit de Raad van Bestuur. 

Luc Demarez en Tess Van Deynse traden toe tot de Raad van Bestuur. 

 

De Stuurgroep van GRIP is 4 keer doorgegaan. Naast de opvolging van 

de acties van GRIP in 2014, werd op de stuurgroepvergaderingen 

stilgestaan bij het nieuwe meerjarenplan (2015-2019), de identiteit van 

GRIP, evaluatie van de nieuwsflits, de tekst handicapmodellen, het 

jaarplan 2015 en de standpuntnota Disability Studies. 

  

 

Het zijn bij voorkeur ervaringsdeskundigen die het woordvoerderschap in 

de media opnemen en die GRIP extern vertegenwoordigen. 

 

Bij een aantal berichten van GRIP werden ervaringsdeskundigen naar 

voor geschoven als woordvoerders, ondermeer: 

 

• Leon Verelst als voorzitter bij de berichtgeving rond streefcijfers 

schermzichtbaarheid bij de VRT. 
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• Inge Ranschaert bij standpunten m.b.t. inclusief onderwijs en het M-

decreet. 

• Annemie Anthonissen bij de persconferentie over de Europese klacht 

van MDAC in verband met inclusief onderwijs. 

• Luc Demarez als woordvoerder bij de acties rond RIP PAB PGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2. De werking van GRIP steunt op een sterke samenwerking 
tussen vrijwilligers en stafmedewerkers. 
 
Door de samenstelling van onze netwerken en de voeling met de 

dagelijkse praktijk behoudt onze werking zijn wortels met  

ervaringsdeskundigheid. 

 

Het netwerk VN-Verdrag kwam 3 keer bijeen. In dit netwerk gaat veel 

aandacht naar de deelname van GRIP aan de begeleidingsgroep van de 

Dienst VN-Verdrag bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum.  

 

Het netwerk Ondersteuningsbeleid kwam 5 keer bijeen. Het netwerk 

stuurt de werkzaamheden van de stafmedewerker Kwaliteit van Bestaan 

aan. Ze bepaalt de strategische en inhoudelijke keuzes van de werking 

van GRIP rond ondersteuningsbeleid.  

 

Het netwerk mediabeleid kwam 2 keer bijeen. Tijdens deze 

overlegmomenten werd een stand van zaken gegeven van het lobbywerk 

naar de Openbare Omroep en stonden we uitgebreid stil bij de werking 

van Handiwatch. 

 

Het netwerk 'Kijk op handicap' kwam samen op 3 maart. Tijdens dit 

overleg bespraken we de activiteiten voor 2014. Op 4 november waren 

GRIP IN 2014: 
 
• Bij GRIP blijft het bestuur in handen van ervaringsdeskundigen: 9 

bestuurders komen 5 keer bijeen voor een Raad van Bestuur. 

• 4 stuurgroepvergaderingen, waarbij alle GRIPpers mee de acties 

van GRIP opvolgen en doorbomen over tal van GRIP thema’s. 

• Ervaringsdeskundigen treden op als woordvoerders van GRIP in de 

pers.  



28 

 

we met het netwerk aanwezig op het panelgesprek georganiseerd door 

'De maakbare mens' met betrekking tot de genetische evolutie. De tekst 

met betrekking tot ethische vraagstukken werd via mail verspreid voor 

een leesronde. 

 

Het netwerk Handicap en Arbeid werd via een mailing 2 keer  

betrokken bij de ontwikkeling van een visietekst rond persoonsgebonden 

ondersteuning op de werkplek.  

 

 

De vrijwilligerswerking wordt versterkt op basis van het 

vrijwilligersbeleidsplan 

 

Op basis van het vrijwilligersbeleidsplan werden in 2014 ondermeer 

de volgende acties ondernomen: 

 

• 2 vrijwilligers nemen een taak op in de dagelijkse werking van GRIP 

(verdere uitbouw Handiwatch en opvolgen berichten in de pers). 

• Vrijwilligers van GRIP werden verder betrokken bij de uitwerking van 

het nieuwe meerjarenbeleidsplan, o.m. door dit thema aan bod te 

brengen op de stuurgroepvergaderingen. 

 

Een aantal acties op het vlak van vrijwilligersbeleid liepen moeizaam: 

• De 3 voorziene interne vormingen zijn niet doorgegaan wegens 

tijdsgebrek. 

• Het leertraject ‘Jonge wolven’ (i.s.m. Vormen vzw) bedoeld voor jonge 

mensen met een handicap die zich willen engageren rond 

beleidsbeïnvloeding en participatie, is stopgezet. De groep is in het 

voorjaar nog 1 keer samengekomen rond de thema’s anti-discriminatie 

en beweging van personen met een handicap. Maar we stelden vast 

dat het ontbrak aan voldoende dynamiek en betrokkenheid bij de 

deelnemers om dit project verder te zetten. 

• Ondanks het feit dat we daarin blijven investeren, sloten er zich in 

2014 maar 2 nieuwe vrijwilligers aan bij GRIP (streefdoel was 5). 

 

Eind 2014 waren 81 personen actief als vrijwilligers binnen GRIP.  
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Alle vrijwilligers ontvingen in de loop van 2014 5 digitale nieuwsflitsen. In 

het voorjaar van 2014 evalueerden we de nieuwsflits, wat resulteerde in 

een nieuwe aanpak en vormgeving in het najaar. 

 

De Medewerkersdag is doorgegaan in Brussel. We vonden het 

interessant om eens de omgeving van GRIP te verkennen aan de hand 

van een stadswandeling met gids. In de namiddag bezochten we het  

Magritte museum. Er waren 25 stafleden en vrijwilligers ingeschreven, 

maar op de dag zelf waren er 7 verontschuldigingen wegens ziekte. 

 
 

We bouwen verder een professioneel team uit 

 

Op 31 december 2014 telde de staf van GRIP: 

 

a. een voltijds coördinator (met opvolging zwaartepunt 

Mensenrechten): Patrick Vandelanotte 

b. een 4/5e stafmedewerker beleid (opvolging zwaartepunt 

Kwaliteit van Bestaan): Katrijn Ruts  

c. een 4/5e stafmedewerker sensibilisatie (opvolging zwaartepunt 

Ervaringsdeskundigheid): Nancy Lievyns 

d. een 4/5e medewerker organisatie: Hayat Adahchour 

e. een halftijdse (1/2) medewerker administratie: Marie Aeles 

f. een deeltijdse ondersteuning stafmedewerker met 
arbeidshandicap (1/5 met VOP-middelen): Marie Aeles 

g. een deeltijdse coach van een bestuurder met een verstandelijke 

beperking 

 

GRIP is, met middelen van de Vlaamse Minister voor Werk, ook 

werkgever van de voltijdse stafmedewerker werk Jos Wouters. Hij 

ondersteunt het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid.  

 

Bijkomende tewerkstelling: voor de voorbereiding van een brochure voor 

parlementsleden en beleidsmakers over de implementatie van het VN-

Verdrag werd Lies Vandenbossche in juli en augustus halftijds 

tewerkgesteld. 

 

De jaarlijkse teamdag ging door op 2 oktober. In de voormiddag 

hadden we het over kerncompetenties onder begeleiding van Geert 

Vansieleghem van Kwadraet en in de namiddag volgden we een workshop 

Aziatisch koken.  
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Vorming, training en opleiding 
 

De volgende opleidingen, studiedagen of lezingen werden door stafleden 

van GRIP bijgewoond: 

 

• Colloquium Hervorming van het beschermingsstatuut (Brussel, NVPVH 
- Inclusie Vlaanderen), 10 januari, Patrick Vandelanotte 
 

• VIONA project rekenmodel (Antwerpen, Centrum Sociaal Beleid), 
vrijdag 17 januari, Jos Wouters 
 

• Symposium “Breedbeeld van inclusief onderwijs” (Brussel, Ouders voor 
Inclusie), 19 februari, Patrick Vandelanotte 
 

• “Re-integratie van personeelsleden in lokale besturen” (Brussel, 
Diverscity en FEGOB), 24 januari, Jos Wouters 

 
• Studiedag "Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap: doorwerking in de verschillende rechtstakken. Nieuwe 
uitdagingen, nieuwe perspectieven?"  (Leuven, KUL) 13 februari 
Patrick Vandelanotte en Katrijn Ruts. 
 

• Workshop “Gender voor dummies” (Brussel, ROSA) 5 maart, Patrick 
Vandelanotte. 
 

• Studiedag ‘Quality of Life en het VN-Verdrag Inzake de Rechten van 
Personen met een Handicap bekeken vanuit een interdisciplinaire 
context’ (Gent, HoGent), 27 maart, Patrick Vandelanotte en Katrijn 
Ruts 

 
• Internationale conferentie ‘Gebarentaal, Gelijke Kansen en Duurzame 

Ontwikkeling’ (Gent, FEVLADO), 30 april, Nancy Lievyns 
 

• Studiedag 'Succesvol verenigingsmanagement in vijf stappen'  
(Leuven, Politeia), 12 mei, Patrick Vandelanotte 
 

• “Kwalificatiestructuur en beroepsprofielen” (Brussel, SERV), 15 mei, 
Jos Wouters 
 

• “Werken met vrijwilligers” (Brussel, Vlaams Steunpunt Vrijwilligers en 
Weliswaar), 22 mei, Marie Aeles 
 

• “Voorstelling Motyff” (Antwerpen, Centrum Sociaal Beleid), 17 juni, Jos 
Wouters 
 

• “Road accidents handbook” (Leuven, Rondpunt vzw), 26 juni, Jos 
Wouters 
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• “Verstandelijke handicap en werk” (Antwerpen, Antwerp Management 
School) (Special Olympics 2014), 15 september, Jos Wouters 

 
• Reflectiedag “Onderzoek rond de toepassing van het VN-Verdrag in 

België” (Brussel, IGKR), 28 oktober, Katrijn Ruts, Patrick Vandelanotte 
en Jos Wouters  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
III.3. Personen die betrokken zijn bij gelijke kansen en gelijke 
rechten voor personen met een handicap sluiten aan bij GRIP als 
beweging. 
 

Een actief wervingsbeleid zorgt ervoor dat het aantal 

ervaringsdeskundigen die aansluiting vinden bij GRIP toeneemt. 

 

Deelname aan beurzen is een jaarlijks aandachtspunt, gericht op het 

kenbaar maken van onze werking. In 2014 waren we met de GRIP-stand 

aanwezig op het Forum van de Patiënt (27 september) en op de Trefdag 

Handicap (18 oktober). 

 

Mensen zonder of met een handicap kunnen zich via de website of tijdens 

initiatieven van GRIP aansluiten als sympathisant. Eind 2014 zijn 3204 

personen als sympathisant van GRIP aangemeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIP IN 2014: 
 
• 4 actieve netwerken van ervaringsdeskundigen 

• Teamdag rond  kerncompetenties. 

• De 3 interne vormingen zijn niet doorgegaan wegens tijdsdruk 

• Medewerkersdag in Brussel 

GRIP IN 2014: 
 

• GRIP-stand op Forum van de Patiënt en Trefdag Handicap 

• Er zijn 3204 sympathisanten van GRIP 
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III.4. We verduidelijken en verspreiden verder onze basisvisie. 
 
In 2014 hebben we geen acties ondernomen op dit vlak. Wat evenwel op 

verschillende momenten als bedenking naar voren kwam, is dat heel wat 

centrale termen binnen de visie van GRIP wijd verspreid worden, maar 

jammer genoeg niet altijd de inhoud meekrijgen die we vanuit GRIP er 

aan geven. We hebben het daarbij ondermeer over termen als ‘inclusie’, 

‘vermaatschappelijking van de zorg’, ‘diversiteit’, ‘persoonsgebonden 

ondersteuning’. 

 
 
III.5. We komen naar buiten op basis van een goede 
communicatie 
 

Bij de verspreiding van onze boodschap gebruiken we diverse en gepaste 

communicatiekanalen. 

 

De GRIP-website blijft een belangrijk uitgangsbord voor onze werking. 

We noteren 128/dag (3908/maand) gemiddelde visits (unieke 

bezoekers). Op onze Facebook-pagina waren eind 2014 1648 leden 

geregistreerd. We merken dat de aangroei van het aantal leden wat 

trager verloopt dan de voorbije jaren. 

 

In 2014 verspreidden we 10 nieuwsbrieven. We zijn afgestapt van een 

2-maandelijkse nieuwsbrief en versturen nu een nieuwsbrief wanneer er 

voldoende nieuwe artikelen op de website staan of wanneer we bepaalde 

informatie zeker willen doorgeven. 

 

In 2014 kwam GRIP naar buiten met 7 persberichten: 

 

• 24/02: ‘Rouwstoet personen met een handicap bij sp.a, CD&V en N-

VA’ naar aanleiding van het parlementair debat over het 

ontwerpdecreet Persoonsvolgende Financiering (PVF). 

• 12/03: ‘M-decreet goedgekeurd: inclusief onderwijs blijft een gunst’. 
• 25/03: ‘Mensen met een handicap uit beeld bij de VRT’ naar aanleiding 

van de bekendmaking van de monitor diversiteit. 
• 25/04: ‘Collectieve klacht bij de Raad van Europa over inclusief 

onderwijs’. 

• 17/09: ‘VN-Comité bespreekt uitvoering van het VN-Verdrag inzake de 

Rechten van Personen met een Handicap door België.’ 
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• 03/10: ‘VN-Comité maant België aan om meer werk te maken van 

inclusie van personen met een handicap’ n.a.v. de concluding 

observations van het VN-Comité. 

• 05/12: ‘Zomaar een leerling met een handicap weigeren is pure 

discriminatie’ n.a.v. de VRT-reportage (Koppen) over het M-decreet. 

 

GRIP kwam 19 keer aan bod in de populaire pers. Daarnaast pikten heel 

wat online kranten onze persacties en -berichten op (25 vermeldingen). 

In de vakpers kwam GRIP 33 keer aan bod. Daarnaast werd de 

organisatie van de Trefdag door 32 kanalen opgepikt. Uitschieters waren: 

 

• 24 februari: VRT-middagnieuws over de actie RIP PAB PGB. 

• 27 maart: artikel in het Belang van Limburg ‘Amper 0,7 procent 

mensen met handicap op VRT scherm’ op basis van persbericht GRIP. 

• 25 april: het Radio 1 nieuws, Studio Brussel en MNM over de klacht 

van MDAC (journalist aanwezig op persconferentie).  

• 6 oktober: artikel in De Standaard ‘Gehandicapte wordt te veel 

uitgesloten’ op basis van persbericht van GRIP.  

 

 

De communicatie met andere organisaties en de overheid is duidelijk en 

staat in functie van de samenwerking. 
 

De standpunten van GRIP proberen we naar buiten te brengen in 

duidelijke nota’s.  In 2014 verscheen : 

 

• Commentaar bij het ontwerp van decreet ‘betreffende maatregelen 

voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ (februari). 

• Advies doelstellingen OCM handicap (september). 
• Standpuntnota ‘Deïnstitutionalisering: naar een eigen leven midden in 

de samenleving’ (november). 
• Standpuntnota ‘Het gelijkekansenbeleid voor personen met een 

handicap in Vlaanderen’ (december). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GRIP IN 2014: 
 
• Website 128 keer per dag bezocht 
• Meer dan 1600 mensen volgen GRIP via Facebook 
• 10 nieuwsbrieven 
• 8 persberichten 
• GRIP 19 keer in de populaire pers 
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ILLUSTRATIE: COMMUNICATIE 
 
Fragmenten van krantenartikels waarbij verwezen wordt naar GRIP 

 

De Standaard 24 februari over protest PVF-decreet: 
Vier verenigingen die de belangen van personen met een handicap 

verdedigen - Grip, Hazo, Ouders voor Inclusie en 

Nema - trekken vandaag in een rouwstoet naar Brussel om bij alle 

partijbesturen verzet aan te tekenen. Ze vragen om het decreet 

'persoonsvolgende financiering' niet snel nog goed te keuren voor het 

eind van de legislatuur, maar de beslissing door te schuiven. 

 
Knack 5 maart over het M-decreet: 
De kritiek is niet mals. Volgens het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 

en Racismebestrijding, het Vlaams Kinderrechtencommisariaat en GRIP 

(een organisatie die de rechten van personen met een handicap 

verdedigt) gaat het M-decreet niet ver genoeg voor het inschrijvingsrecht 

van leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs 

 

Het Belang van Limburg 27 maart over streefcijfers VRT: 
Er komen amper 0,7 procent mensen met een handicap op het scherm bij 

de VRT. De vzw GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een 

Handicap) roept de volgende minister van Media daarom op om 

streefcijfers in te voeren in de volgende beheersovereenkomst. “Personen 

met een handicap zijn een van de drie kansengroepen waarvoor de Cel 

Diversiteit al jaren aandacht heeft. Toch voert men voor twee groepen 

streefcijfers in en voor de derde niet.” 

 

De Standaard 6 oktober over implementatie VN-Verdrag: 
De burgerrechtenorganisatie GRIP roept alle overheden van het land op 

een dergelijk plan op te stellen, en het de komende jaren ook uit te 

voeren. ‘België zal bij de volgende evaluatie in 2019 moeten kunnen 

aantonen dat ze de juiste maatregelen neemt, dat personen met een 

handicap voldoende ondersteund worden om inclusief te leven, en dat het 

resultaat ook meer inclusie is’, klinkt het. 
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UITDAGING IV: GRIP wordt erkend als een voortrekker en 
aanjager en werkt constructief samen met het middenveld en de 
overheid. 
 
IV.1. De rol van voortrekker en aanjager is duidelijk en wordt 
erkend 
 
Geen specifieke acties op dit vlak in 2014. We werkten verder met de 

omschrijving in 8 punten die we als ‘voortrekker en aanjager’ voor ogen 

houden, met name : 

 
• sterke visie 

• onafhankelijke positie 

• scherp uit de hoek komen 

• samenwerken met andere organisaties 

• ervaringsdeskundigheid 

• beweging brengen 

• beleid beïnvloeden 

• goede praktijk 

 
 
IV.2. Rond gemeenschappelijke streefdoelen werken we samen 
met andere organisaties uit het middenveld. 
 

Onze samenwerking met andere verenigingen van personen met een 

handicap wordt verder uitgebouwd. 

 

GRIP medewerkers bezochten de volgende activiteiten van andere 

verenigingen. Enkele voorbeelden:  

 

• Betoging ‘Lege Dozen’ van PWWW (14 maart), Katrijn Ruts 

• Inclusiedag Ouders voor Inclusie (29 maart), Patrick Vandelanotte en 

Katrijn Ruts 

• Kennismakingspakket over doofheid van Licht en Liefde (25 

september), Nancy Lievyns en Marie Aeles 

 

Er waren een aantal formele afstemmingen met andere verenigingen, 

(wederzijdse kennismaking en uitwisseling van streefdoelen), met onder 

meer Onze Nieuwe Toekomst (ONT), Inclusie Vlaanderen, 
FEVLADO en VFG. En ook over de landsgrenzen heen met Ieder(in) en 
U onbeperkt in Nederland. 
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Rond concrete thema’s of acties gaan natuurlijk tal van uitwisselingen 

door, ondermeer: 

 

• 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; 

• Voorbereiding, organisatie en opvolging van de Trefdag Handicap 
2014 met NEMA, Inclusie Vlaanderen, ONT, Onafhankelijk Leven en 

VFG; 

• Met Onafhankelijk Leven en ENIL: organisatie van een side event 
over artikel 19 in Genève op 19 september; 

• Afstemming met het Interfederaal Gelijkekansencentrum rond 

behandeling van klachten en meldingen van discriminatie; 

• Opvolging van het NOOZO-project met verschillende verenigingen van 

personen met een handicap. 

 

 

We werken ook samen met andere middenveldorganisaties 

 

GRIP werkt niet alleen samen met de specifieke 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: 

 

• Uitwisseling over ondersteuning voor personen met een handicap en 

PVF-decreet met VOKA; 

• Voorbereiding en deelname Rondetafel rond plaatsgebrek binnen 

onderwijs van de Kinderrechtencoalitie; 
• Invullen enquête als expert in onderzoek van de Gezinsbond; 
• Met Hart voor Handicap: jurering projecten en bijdrage uitwerking 

jaarthema. 

 

Specifieke aandacht gaat ook uit naar de contacten met de 
hogescholen en universiteiten. Ter illustratie een paar contacten: 

 

• In de stuurgroep handicap van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid 

werkten we samen met Patrizia Zanoni en Stefan Hardonk (Universiteit 

Hasselt) en Geert Van Hove en Tina Goethals (UGent); 

• We waren te gast aan de UGent in de lessen van Jos Van Loon en Stijn 

Vandevelde. 
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IV.3. We doen beroep op stabiele fondsen en/of subsidies  
 
We optimaliseren onze nominatum-subsidie bij Gelijke Kansen. 

 
GRIP kan zijn werking uitbouwen op basis van een nominatum-subsidie 

van Gelijke Kansen Vlaanderen. Ook in 2014 droeg GRIP, op basis van 

een reeks resultaatsverbintenissen, bij aan het Vlaamse 

gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap. 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. 

 
 
We realiseren bijkomende projectsubsidiëring en cofinanciering van onze 

initiatieven wanneer deze fondsenwerving in het verlengde ligt van onze 

doelstellingen en onze autonomie respecteert. 

 

We zetten het project Handicap en Arbeid verder, dit op basis van de 
projectovereenkomst 2013-2015. Handicap en Arbeid is een structureel 

project binnen het EAD-beleid van de minister van Werk. Binnen dit 

project vallen het gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (tewerkstelling 

stafmedewerker Jos Wouters) en het steunpunt Handicap en Arbeid 

(raamovereenkomst met Jong KVG). 

 

De werkgroep fondsenwerving had een actieplan klaar voor 2014. Het  

uitblijven van een erkenning om fiscale attesten af te leveren bij giften, 

zorgde voor een uitstel van deze plannen. Dit weerhield ons niet om bij 

een serviceclub langs te gaan om GRIP voor te stellen, evenwel zonder 

resultaat. We stellen daarbij vast dat het opboksen is tegen organisaties 

met een caritatieve inslag. 

GRIP IN 2014: 
 
• De Trefdag Handicap wordt opgezet samen met 5 andere 

organisaties. 
• De actiegroep RIP-PAB-PGB in samenwerking met 3 andere 

organisaties. 
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Dankzij de een projectfinanciering van Hart voor Handicap konden 
we de verslagenbundel publiceren van het werkforum VN-Verdrag Recht 

op Inclusief Werk, november 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GRIP IN 2014: 
 
• Nominatum-subsidie van Gelijke Kansen Vlaanderen 

• Het structureel project Handicap en Arbeid loopt verder 

• Publicatie verslag werkforum over recht op inclusief werk met 

projectfinanciering van Hart voor Handicap. 
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BIJLAGE : 
 
 

Ledenlijst sinds de Algemene Vergadering op 25 november 2014  
 

Annemie Anthonissen 

Vincent Boulanger 

Carolien Callens  

Luc Demarez 

Tom Deseyn 

Maria Geboers 

Nadia Hadad 

Eddy Herrebout 

Herman Hillen 

Peter Lambreghts 

Dominiek Porreye 

Chris Robbroeckx 

Patrick Schelfhout 

Viviane Sorée 

Jan Tondeleir 

Tess Van Deynse 

Anja Van Impe 

Luc Vanheden 

Leon Verelst  

Johan Vermeiren 

Arsène Vyncke 

 
 

Ledenlijst Raad van Bestuur sinds 25 november 2014 
 

 
Annemie Anthonissen 
Carolien Callens 
Luc Demarez 
Eddy Herrebout  
Herman Hillen 
Patrick Schelfhout 
Tess Van Deynse 
Leon Verelst 

 
 

Raadgever: Dominiek Porreye 
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BIJLAGE: LIJST MET AFKORTINGEN 
  

 
BOB:   basisondersteuningsbudget 

DSiN:  Disability Studies in Nederland 
EAD:   Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit 

ENIL: European Network on Independent Living (Europees 

Netwerk voor Onafhankelijk Leven) 

FEVLADO:  Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties 

GOHA:  Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en  

   Arbeid 

GTB:   Gespecialiseerde Trajectbegeleidingsdienst  

HAZO:  Handicap Zelfstandig Ondernemend 

KVG:   Katholieke Vereniging Gehandicapten 

MDAC: Mental Disability Advocacy Center (een ondersteunend 

centrum voor mensen met een verstandelijke handicap)  

NEMA:  Vlaamse Vereniging Neuromusculaire Aandoeningen  
OCM:   Open Coördinatie Methode 

ONT:   Onze Nieuwe Toekomst 

PAB:   Persoonlijke-AssistentieBudget     

PGB:   Persoonsgebonden Budget   
PVF:   Persoonsvolgende Financiering  

PWWW:  Platform Werk Wachtlijsten Weg 

RIP PAB PGB: Rest in Peace PAB PGB 

SERV:   Sociaal - Economische Raad van Vlaanderen 

VAPH:   Vlaams Agentschap Personen met een Handicap  

VDAB:  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en   

   Beroepsopleiding 

VN:    Verenigde Naties 

VOKA:  Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

VRPH: VN Verdrag Rechten inzake de Rechten van Personen 

met een Handicap 

VRT:   Vlaamse Openbare omroep 

 


