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Beeldvorming in de media 

Rol van de media 

De manier waarop er naar mensen met een handicap gekeken wordt en 
de gedachten die het begrip ‘handicap’ bij mensen oproept, bepalen in 

sterke mate de manier waarop er met ons wordt omgegaan.  

De media in het algemeen, televisie in het bijzonder, brengen dagelijks 

een beeld van de samenleving in vele huiskamers. Zij hebben een grote 
invloed op hoe mensen naar de wereld en het leven kijken. Daarom is het 

van wezenlijk belang dat zij een divers en hedendaags beeld brengen over 
handicap. 

 

Standpunt van GRIP 

Wij, mensen met een handicap, willen op een inclusieve manier 
deelnemen aan alle domeinen van het leven: school, werk, wonen, gezin, 

sport, politiek, … Deze verwachtingen werden vastgelegd in het VN-

Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). 

GRIP wil dat deze visie op handicap zichtbaar is op het scherm. Mensen 

met een handicap moeten diverse rollen opnemen op televisie. Rollen die 
overeenstemmen met deze die elk individu opneemt in onze samenleving. 

Ook mensen die niet in het mediaplaatje passen moeten een plaats 
krijgen op televisie. 

GRIP vraagt dat de Vlaamse regering en overheid de VRT en commerciële 
zenders aanmoedigen om personen met een handicap als volwaardige 

burgers in beeld te brengen. Dit in navolging van Artikel 8 van het VRPH. 

 

Aandachtspunt: Monitoring en streefcijfers 

De aanwezigheid van mensen met een handicap op het scherm mag niet 

vrijblijvend zijn. We stellen vast dat de geleverde inspanningen van de 
VRT op dit vlak nog te weinig resultaat opleveren (1,1 %). GRIP stelt 

daarom voor om streefcijfers voor personen met een handicap op het 

scherm op te nemen in de beheersovereenkomst van de VRT. 

Cijfers betekenen niet alles. Ze zeggen niets over de kwaliteit van de 

beeldvorming. De rol die mensen met een handicap opnemen en de 
manier waarop ze in beeld worden gebracht, moeten evenzeer opgevolgd 

worden. 

Ook voor de commerciële zenders dringt GRIP bij het beleid aan op een 

degelijke monitoring. Het VRPH spreekt namelijk over ‘alle onderdelen van 
de media’. 

 


