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1. Inleiding 

1.1. Motivatie 

Dit project kadert perfect in de huidige problematiek die onze maatschappij hedendaags kenmerkt. 

Mensen met een beperking vinden vaak niet de specifieke informatie die ze nodig hebben voor hun 

hulpverlening, vaak omdat websites onduidelijk zijn, of omdat het niet altijd transparant is welke 

dienst of organisatie hen informatie kan verschaffen. Dit kan gaan van een aanvraag tot financiële 

bijstand die erg moeilijk verloopt tot het niet eens beseffen dat er wel degelijk op gemeentelijk 

niveau hulp voorzien wordt. Een grote oorzaak hiervan is de bevoegdheidsverdeling tussen de 

gemeenten en hun respectievelijke OCMW ’s, waarbij het inclusiebeleid vaak (integraal) 

doorgeschoven wordt naar deze instanties. Het OCMW kampt met grote imagoproblemen  waardoor 

mensen die hulp nodig hebben, vaak een drempel ondervinden om deze ook effectief te gaan 

zoeken. Al deze aspecten hebben ervoor gezorgd dat wij een interesse voor dit project ontwikkeld 

hebben en we willen meewerken aan een oplossing voor de lokale besturen. 

1.2. Huidige situatie in de publieke dienstverlening 

Toenemende aandacht voor de kwaliteit in de publieke dienstverlening 

In België is er een sterke evolutie merkbaar in de aandacht voor kwaliteit in de publieke 

dienstverlening vanaf 24 november 1991 (‘zwarte zondag’). Die evolutie vertrok vanuit de vaststelling 

dat de burger de overheid wantrouwde en ontevreden was. Ze uitte zich o.a. in verschillende 

overheidsinitiatieven zoals het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten (1992),  een 

grondwetswijziging i.v.m. openbaarheid van bestuur (1993), een federale wet (1994) en een decreet 

openbaarheid van bestuur (1999, 2004), federale (1995) en Vlaamse (1998) ombudsdiensten en het 

decreet kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen (1997, 2003). Ook het gemeente- en OCMW-decreet 

hebben in ruime mate aandacht voor de roep naar meer kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening via 

de bepalingen over inspraak en participatie, ombudsdiensten en de verplichting om een systeem van 

klachtenbehandeling uit te werken. (Sels, 2010)   

In 2004 kwamen er ook nog het decreet Lokaal Sociaal Beleid (LSB) en een bijhorend beleidsplan. 

Tenslotte stelde de vereniging voor steden en gemeenten (VVSG) een charter en een scan op voor 

toegankelijke hulp- en dienstverlening en keurde deze goed in 2009.  

Deze groeiende aandacht voor de klantgerichtheid en kwaliteit van de dienstverlening is volgens ons 

terecht. Ons onderzoek richt zich vooral op de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de aangeboden 

dienstverlening voor mensen met een beperking. Ondanks de groeiende aandacht voor deze 

categorie burgers is er nog veel verbetering mogelijk binnen deze dienstverlening. 
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Nood aan meer toegankelijke dienst- en hulpverlening 

Los van deze algemene evolutie naar meer kwaliteit in de dienst- en hulpverlening, drukken de 

pertinente cijfers m.b.t. ongelijkheid, onderbescherming en armoede en sociale uitsluiting in 

Vlaanderen de noodzaak uit om te werken aan een integraal toegankelijke dienst- en hulpverlening. 

(Sels, 2012)  

 5.2% van de volwassen bevolking in België leeft meer dan een jaar ononderbroken onder het 

bestaansminimum zonder dat ze hulp zoeken of vinden. 

 De helft van de rechthebbenden op een stookoliepremie maker hier gebruik van (Balen) 

 Vele mensen vinden overheidsinformatie zo ingewikkeld, dat ze er niet eens aan beginnen. 

De meeste informatie bereikt vooral diegenen die er het minste nood aan hebben 

 Slecht 10 tot 15 procent van de burgers leest de informatiebrochures die men krijgt 

toegezonden. 

Ondanks deze feiten vinden veel mensen niet de weg naar de hulp waar ze recht op hebben omdat 

ze niet weten waar ze terecht kunnen of omdat ze simpelweg niet graag naar het OCMW gaan. Veel 

burgers weten niet dat het OCMW nog veel meer doet dan financiële hulp bieden en dat er dus niets 

mis mee is om er langs te gaan. Deze stigmatisering van het OCMW heeft zeer nefaste gevolgen voor 

de bereikbaarheid van de informatie voor de burger. Deze bereikbaarheid is vaak nog kleiner voor 

mensen met een beperking, aangezien de communicatie en de beschikbare informatie van het 

OCMW weinig rekening houdt met deze groep en vaak te algemeen en onpersoonlijk is. Een betere 

communicatie naar de burger toe zou de drempel voor vele burgers verlagen en zou het imago van 

het OCMW kunnen verbeteren.  

Het sociaal huis en integrale toegankelijkheid 

Om dit probleem op te lossen, zou het makkelijker zijn als burgers naar één punt zouden kunnen 

gaan waar men hen verder helpt: een zorgloket of sociaal huis. Dit concept werd gedefinieerd in het 

Lokaal Sociaal Beleidsplan, een strategisch plan dat aspecten van sectorale plannen integreert en dat 

de samenwerking, participatie en coördinatie regelt m.b.t. het Lokaal Sociaal Beleid (LSB). 

Daarnaast heeft het plan als doel om te plannen hoe er gewerkt wordt aan de maximalisering van de 

toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en hoe er gewerkt wordt aan het 

optimaliseren van het bereik van de beoogde doelgroepen( artikel 8, LSB). Met het oog hierop moet 

het lokaal bestuur een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie realiseren m.b.t. de sociale 

dienstverlening in een sociaal huis. Deze functies kunnen lokaal op verschillende wijzen worden 

vormgegeven. Het ‘sociaal huis’ is dus een integratieconcept dat de drie functies omvat en dat als 

een fysiek huis kan ingevuld worden. Het is aan OCMW en gemeente om in onderling overleg te 
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bepalen hoe het integratieconcept ‘sociaal huis’ wordt vormgegeven. In de ideale situatie overstijgt 

de brede informatie- en doorverwijsfunctie van het concept sociaal huis de scope van de eigen 

dienst- en hulpverlening, zodat de integrale toegankelijkheid van sociale zorg voor alle burgers 

gerealiseerd kan worden. (Decreet LSB, 2004) 

Het uitblijven van de concrete invulling van het concept sociaal huis lijkt ons een gemiste kans, 

aangezien hiermee ineens ook de negatieve beeldvorming rond het OCMW zou kunnen verholpen 

worden. De ruime omschrijving van wat een sociaal huis juist is maakt sterk verschillende lokale 

invullingen mogelijk en bemoeilijkt ook de uitwerking van een kwaliteitslabel met kwaliteitscriteria 

voor het sociaal huis. (Decreet LSB, 2004) De beperkte juridische invulling en controlemogelijkheden 

maken een formele controle van het gevoerde beleid zeer moeilijk. Hoewel de oprichting van een 

sociaal huis door het decreet LSB verplicht wordt, is er geen sanctie mogelijk indien gemeenten falen 

dit te realiseren. Zo ontstaat het gevaar dat men toegankelijkheid als een formaliteit gaat benaderen 

en ervan uitgaat dat de gemeenten wel op eigen tempo zelf oplossingen zoeken. Het was dan ook in 

deze optiek dat het VVSG het charter voor toegankelijke dienst- en hulpverlening’ heeft opgesteld 

om zo de lokale besturen zichzelf te laten motiveren om werk te maken vaneen integraal 

toegankelijke dienst- en hulpverlening. 

Volgens de definitie van Bouverne-De Bie uit 2005 vertrekt het concept van integrale 

toegankelijkheid van de ‘basisvoorwaarden voor een maatschappelijke dienstverlening die adequaat 

wil aansluiten bij concrete probleemsituaties’. Integrale toegankelijkheid vereist volgens deze 

definitie bruikbaarheid, begrijpbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de 

dienst- en hulpverlening. Werken aan een toegankelijke dienst- en hulpverlening vereist op lokaal 

niveau het realiseren van een optimale loketintegratie en -inbedding, effectieve communicatie, meer 

proactief handelen en structurele aandacht voor klantenparticipatie. (Goubin et al., 2008)  

Al deze facetten zijn inderdaad van cruciaal belang, zeker ook voor de inclusie van mensen met een 

beperking. Om de steden en gemeenten aan te zetten deze integrale toegankelijkheid ook effectief in 

hun dienstverlening door te laten dringen, stelde het VVSG een scan en charter op die opgebouwd is 

rond de 7 B’s (de 5 b’s uit de defnitie van Bouverne-De bie aangevuld met ‘bekendheid’ en 

‘betrouwbaarheid’). De scan kunnen gemeenten en steden gebruiken om hun huidige situatie i.v.m. 

toegankelijkheid te analyseren en met het charter kunnen ze hun intentie tot verbetering van de 

toegankelijkheid kenbaar maken aan hun inwoners. 

Het Charter toegankelijk dienst- en hulpverlening 

Het charter toegankelijke dienst- en hulpverlening is een intentieverklaring over de basisprincipes 

van toegankelijke dienst- en hulpverlening in de gemeente. Deze basisprincipes zijn vervat in de 7 



6 
 

B’s: bekendheid, bereikbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, 

begrijpbaarheid en bruikbaarheid. (Sels, 2010) Het charter zelf bestaat uit 1A4 (zie bijlage) waarop 10 

beloftes aan de burger gemaakt worden om de lokale dienst- en hulpverlening te verbeteren. 

De ondertekening van het charter door lokale besturen houdt een belofte in t.a.v. de burger. Deze 

belofte aan de burger dat men een minimale norm garandeert voor de dienst- en hulpverlening, zal 

drempelverlagend werken en vertrouwen genereren bij de (zwakkere) burgers. Hierdoor zal de 

sociale hulpverlening beter zijn weg vinden en zal het imago van de lokale besturen die de beloften 

effectief waarmaken, sterk ondersteunen. De brede inhoud en uitnodiging tot het melden van 

klachten creëert kansen voor communicatie tussen de burger en het lokale bestuur en ook tussen de 

medewerkers van de lokale besturen onderling. Dit proces kan zeer nuttig blijken om de problemen 

die zich stellen voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking, beter te leren kennen. 

Idealiter zou de website uitgroeien tot een interactief platform waar zorgvragen opgelost worden. 

Bovendien kan samenwerking op het vlak van externe communicatie ook leiden tot samenwerking 

op meerdere vlakken. 

Naast het charter zelf werd er ook nog een toegankelijkheidsscan opgesteld die lokale besturen in 

staat stelt om een zelfevaluatie vanuit het toegankelijkheidsperspectief uit te voeren over hun 

dienst- en hulpverlening. Deze scan moet hen helpen om lacunes en tekortkomingen te ontdekken 

en vormt de basis van acties ter verbetering van de toegankelijkheid. Een bestuur kan uiteraard 

beslissen om enkel het charter te ondertekenen en geen scan uit te voeren of om omgekeerd enkel 

een scan uit te voeren, zonder het charter te ondertekenen. Toch menen we dat de combinatie van 

charter én scan voordelen biedt. Zo kunnen de besturen die al een scan hebben uitgevoerd, er een 

verbeterplan aan koppelen en dit ook uitvoeren. Hierbij hebben ze er alle belang bij dit plan publiek 

te maken en goed te communiceren naar de burgers toe. Zo zien de burgers dat het bestuur wel 

degelijk begaan is met de problematiek van toegankelijke dienst- en hulpverlening en ze hiervoor 

inspanningen levert. Hierbij kunnen de burgers ook geïnformeerd worden dat het verbeteren van het 

huidige aanbod niet vanzelfsprekend is maar inspanningen vergt, wat meer begrip en misschien ook 

een groter engagement van de burger als resultaat zal hebben. 

1.3. Visie TolBo vzw 

Inclusie 

Toegankelijkheid omvat veel meer dan louter het fysische aspect (personen met rolstoel, visuele 

beperking,…). Toegankelijkheid is een deelname aan de samenleving, dit omvat toegankelijkheid van 

openbare gebouwen, domeinen, onderwijs,  tewerkstelling, cultuur, sport, enzovoort. Immers, de 
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levenskwaliteit van mensen met een functiebeperking wordt, net als voor elke andere burger, sterk 

bepaald door de mate van participatie aan het maatschappelijk leven. 

Het zijn de bovenlokale en vooral de lokale overheden die hierin een belangrijke rol vervullen. Maar 

al te vaak gaan de lokale besturen pas echt iets ondernemen als de druk van het maatschappelijk 

middenveld groot genoeg is. Ook zullen ze zich sneller manifesteren als ze rechtstreeks 

geconfronteerd zijn met een toegankelijkheidsprobleem, als er bijvoorbeeld een persoon met een 

handicap in het bestuur zit. Er wordt vaak pas actief iets ondernomen als de financiële steun de 

inspanning compenseert. 

TolBo vzw wilt de bestaande organisaties een duwtje in de rug geven en de mensen duidelijk maken 

dat toegankelijkheid iets is voor iedereen waar iedereen dagelijks mee geconfronteerd wordt. 

(gebroken been, moeder met kinderwagen, krukken, visuele beperking, … )  

 

‘Door het aanbieden een referentiekader en het geven van goede voorbeelden hoe een inclusief en 

toegankelijk beleid zou moeten zijn hopen wij dat ieder van ons er zich van bewust is dat de zorg voor 

een toegankelijke samenleving een opdracht voor allen is. Toegankelijkheid is een werkwoord van 

elke dag’.  (Mark van Assche) 

‘Op naar een inclusieve leefgemeenschap.’ 

Het diversiteitbeleid is gericht op het waarderen en het beheren van de verschillen, zij het in een 

onderneming, een school of een overheidsinstelling, teneinde iedereen dezelfde ontplooiingskansen 

te bieden en ervoor te zorgen dat iedereen ten volle kan deelnemen aan de maatschappij. Toch is er 

voor de doelgroep ‘personen met functiebeperkingen’ , die ongeveer 10% uitmaakt van de bevolking, 

nog niet genoeg aandacht. Personen met functiebeperkingen kunnen nog steeds niet in alle 

gebouwen/evenementen binnen geraken. (TolBo vzw, 2012)  

 

Niet enkel gebouwen maar ook communicatie moet toegankelijk zijn. Communicatie tussen 

gemeente en burger verloopt steeds meer elektronisch en via sociale media. Zoals ook uit ons 

onderzoek zal blijken houden niet alle gemeenten evenveel rekening met de moeilijkheden die 

personen met een functiebeperking hierbij kunnen ondervinden.  

Inclusie overstijgt het basisconcept van toegankelijkheid. Het gaat over het kunnen deelnemen aan 

alle aspecten van het maatschappelijk leven, het integreren van achtergestelde groepen op basis van 

gelijkwaardige rechten en plichten. Dit is een concept waar de maatschappij zelf aan mee bouwt.  

Inclusie is meer dan zich richten tot individuele beperkingen, het staat voor gelijkwaardigheid en 
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volwaardig burgerschap. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de gemeenten en sociale 

instanties maar ook bij de maatschappij zelf. Hierbij is een positieve beeldvorming cruciaal (‘hoe gaan 

we deze mensen integreren?’). De maatschappij focust echter nog steeds meer op de beperkingen 

dan op de mogelijkheden van personen met een handicap. (TolBo vzw, 2012)  

‘Het oprichten van sociale vangnetten maakt dat zij terugvallen op hun eigen - doorgaans kleine - 

netwerken. Personen die zorg en ondersteuning nodig hebben, moeten die kunnen krijgen in hun 

leefgemeenschap. De zorg moet vermaatschappelijkt worden.’ (Mark van Assche) 

Aan wie de verantwoordelijkheid? 

Het inclusiebeleid wordt grotendeels voorbereid door hogere instanties. De gemeenten moeten dan 

op basis daarvan zelf hun lokaal beleid uitzetten. Dit beperkt zich vaak tot (digitale) 

informatieverspreiding over uitkeringen en vergoedingen (zie onderzoek). De grotere steden, de 

welke ook voldoende overheidsmiddelen krijgen (i.e. financiële steun) gaan verder in hun 

dienstverlening.  

Gemeenten proberen meer en meer de rol van het sociale huis te vergroten, dat verantwoordelijk 

zou zijn voor alle soorten sociale dienstverlening. Het sociale huis heeft momenteel een 

informatieve, loket- en doorverwijsfunctie. Het gaat hierbij wel niet noodzakelijk echt om een ‘huis’ 

maar veeleer om een duidelijk aanspreekpunt. Bij vele lokale besturen is dit aanspreekpunt in de 

gebouwen van het OCMW. Daarbij heeft Tolbo bezwaren bij het feit dat de dienstverlening die tot 

het takenpakket van het sociale huis behoort, geassocieerd zal worden met het OCMW, dat nog 

worstelt met een imago-probleem. (TolBo vzw, 2012)) 

Imagoprobleem OCMW  

De dienstverlening van het OCMW wordt vaak geassocieerd met zware materiële en financiële 

hulpverlening. Kansarmen, vreemdelingen en ouderen worden als doelgroep gezien van deze 

organisatie. Het krijgt ook soms een ondertoon van profitariaat: profiteren op de kap van de 

hardwerkende mens. Vragen naar hulp op zich is nog steeds een soort taboe in de maatschappij. 

Hierdoor koppelen mensen het OCMW met gevoelens van schande en schaamte en prefereren ze 

om zich ervan te distantiëren.) Het OCMW biedt echter een uitgebreid gamma van ‘lichtere’ diensten 

aan (zoals babysit, woonzorgcentrum, poetshulp), die wel een positief imago hebben. Deze worden 

echter vaak niet gekoppeld aan het OCMW. Als mensen zich realiseren dat deze diensten ook van het 

OCMW afkomstig zijn, zal dit ook een positief effect hebben op het imago. (Wellens, 2010) 
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Jongeren ondervinden deze drempel minder. Zij denken meer in rechten en zien het OCMW als een 

sociale instantie waar zij gemakkelijk bij kunnen aankloppen. Eens de stap is gemaakt om het OCMW 

binnen te stappen, keert het negatieve beeld snel om. 

Daarom moet het OCMW:  

- streven naar een imago dat meer overeenstemt met hun identiteit.   

- Mensen bewust maken van wat het OCMW nog allemaal doet, en voor welke doelgroepen. 

Positieve maatschappelijke verhalen moeten meer gekoppeld worden aan het OCMW. Er moet meer 

naar buiten worden gekomen met dit ‘lichtere’ aanbod. Zodra de mensen hun eerste stap hebben 

gezet zijn ze veel minder terughoudend   

- een betere communicatie naar de bevolking toe, gericht en stimulerend in plaats van algemeen en 

onpersoonlijk (Wellens, 2010) 

Dit zal vertrouwen en een goed gevoel opwekken en vooral de drempel verlagen om bij het OCMW 

om hulp te vragen. ‘Een goed imago is van doorslaggevend belang bij (impuls)keuzes.’  

Benchmark inclusiebeleid: Herenthout 

In wat volgt zoomen we in op de gemeenten Sint-Niklaas en Herenthout. Deze gemeenten zijn een 

goede illustratie van de concepten die Tolbo hoog in het vaandel draagt. Zij houden hierbij ook 

rekening met de 7 B’s (bekendheid, bereikbaarheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, 

betaalbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid). 

De gemeente Sint-Niklaas voorziet de website http://www.tpunt.be (zie punt 7.4 in bijlage). De 

gedachtegang hierachter is dat alle informatie op één punt verzameld is. Het is een zeer 

gestructureerde en duidelijke website. De belangrijke topics staan in een groot lettertype met een 

afbeelding erbij, het lettertype van de site is aanpasbaar en het goede contrast maakt alles zeer 

leesbaar. De gebruiker hoeft dus niet lang te zoeken of tien keer door te klikken aleer hij de gepaste 

informatie vindt. De site bevat alle nodige info voor personen met een functiebeperking:  

-  aanbod van het thuiszorgcentrum van het OCMW  

- aanbod van particuliere thuiszorgaanbieders met links naar de respectievelijke websites 

- links naar de wachtdienst van artsen en apothekers en naar alle ziekenhuizen in de stad 

- thuiszorgwoonvormen voor personen met een handicap, hulpbehoevende senioren en andere 

hulpbehoevenden 

- relevante premies en kortingen  

- een kalender met een overzicht van thuiszorg-, vormings- en ontspanningsactiviteiten 

- de mogelijkheid om aanvragen voor thuiszorgdienstverlening elektronisch te verrichten 

http://www.tpunt.be/
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Er word ook een forum voorzien zodat de website kan uitgroeien tot een interactief platform met 

betrekking tot zorgvragen. Het valt niet te ontkennen dat deze gemeente veel zorg draagt voor de 

concepten bruikbaarheid en begrijpbaarheid. (Sels, 2010) 

De gemeente Herenthout heeft een sociaal huis dat via als voorbeeld en referentie kan werken voor 

andere gemeenten. Het uitgangspunt hierbij is een betere dienstverlening aan de burger en een 

logisch samenbrengen van werkterreinen en van de aanwezige competenties in beide besturen (i.e. 

gemeente en OCMW) met het oog op een efficiëntere organisatie. 

Concreet is dus het aanbod aan hulp- en dienstverlening van de gemeente én het OCMW gebundeld. 

Het is niet echt één huis, maar verschillende fysieke loketten met elk hun functie. (zie afbeelding). 

Deze zijn ingedeeld volgens de verschillende domeinen waarop het Lokaal Bestuur zijn 

dienstverlening aan zijn burgers aanbiedt.: 

- Loket Kids & co (in gebouw van kinderopvang)  

- Loket Zorg & Gezondheid (bij serviceflats en LDC)  

- Loket Bouwen en Wonen (in gemeentehuis)  

- Loket Vrije Tijd (in het GOC Ter Voncke)  

- Loket Sociale Dienst (OCMW – gebouw)  

- Loket Leven & Ondernemen (in gemeentehuis) 

 

 

Door de sociale dienst niet apart aan te bieden door een aparte instantie maar naast andere 

gemeentelijke loketten, krijgt het een banalere nadruk. Dit werkt drempelverlagend en inwoners 
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zullen sneller geprikkeld zijn om naar sociale hulp te vragen.   

Deze info is ook zeer overzichtelijk terug te vinden op de site van de gemeente, waar men uitleg 

vindt over de fysieke loketten.  

 

Heel deze opzet is gebaseerd op het Charter voor een toegankelijke dienst- en hulpverlening. Het 

concept werd uitgewerkt in nauw overleg en samenwerking met de onthaalbedienden van zowel 

gemeente als OCMW. Ze hebben gebruik gemaakt van de toegankelijkheidsscan om mogelijke 

verbeterpunten aan te duiden. Via VVSG zijn er trainingen genomen voor sociale en communicatieve 

vaardigheden. Het resultaat is een zeer doorzichtig aanbod dat beter bereikbaar en maximaal 

herkenbaar is. 
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2. Uiteenzetting werkwijze 

2.1. Methodologie 

Om ons werk grondig en efficiënt uit te voeren, zijn wij van start gegaan met het opsplitsen van de 

globale opdracht in 5 overzichtelijke werkpakketten , elk met een eigen deliverable een deadline. 

Het eerste werkpakket bestond eruit een maatstaf te creëren aan de hand waarvan we de website 

objectief en eenduidig konden evalueren. We hebben hiertoe gerichte vragen opgesteld die we in 

een Excel-formaat gegoten hebben om achteraf makkelijk de beschrijvende statistieken te kunnen 

evalueren. Sommige vragen konden niet simpelweg beantwoord worden door een blik op de website 

en waren meer kwalitatief van aard, waardoor we deze groep gebundeld hebben in een online 

enquête. 

Vervolgens hebben we uitgetest hoelang het zou duren om aan de hand van de indicatorenset één 

website te onderzoeken. Op basis hiervan hebben we dan een redelijk beeld gevormd over een 

realistisch aantal te onderzoeken websites, namelijk een 25-tal. 

Hierna hebben we volgens het clustersysteem, dat ook gehanteerd wordt door de Belfius bank, een 

representatieve groep van 26 gemeenten geselecteerd, netjes verdeeld over de 6 hoofdclusters. 

Deze zijn: agglomeratiegemeenten, centrumsteden, gemeenten met centrum van economische 

activiteit, landelijke gemeenten, toeristische gemeenten en woongemeenten. Deze aanpak stelt ons 

in staat eventuele verschillen op te merken naargelang de soort gemeente die onderzocht wordt. 

Dan zijn we overgegaan tot het effectieve online onderzoek van de websites en het versturen van de 

enquêtes. Door onze goede voorbereiding is het beoordelen van de websites vrij vlot verlopen. De 

enquête daarentegen kreeg minder respons dan verwacht waardoor we, na overleg met de interne 

en externe begeleiders, overgeschakeld zijn op een telefonische aanpak. Dit resulteerde wel in 

succes. 

Tijdens al het voorgaande hebben we ook literatuur over inclusie en toegankelijkheid bestudeerd, 

waaronder beleidsverklaringen van het VVSG, de thesis van de heer Marc van Assche, etc. Tenslotte 

hebben we al het bovenstaande in dit overzichtelijk en beknopt rapport gebundeld. 

Als sluitstuk hebben we ook samen met onze interne begeleider de REVA-beurs bezocht om hier, aan 

de hand van een overzichtelijke hand-out, mensen te sensibiliseren en contacten te leggen voor 

TolBo vzw. 
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2.2. Begrippen ter verduidelijking 

Voor de volledigheid en duidelijkheid definiëren we hieronder een aantal begrippen waarrond anders 

verwarring kan ontstaan: 

 Anysurfer label: AnySurfer is een organisatie die de digitale wereld toegankelijker maken 

voor mensen met een handicap, zonder daarbij een vlotte bruikbaarheid voor iedereen uit 

het oog te verliezen. Websites die het Anysurfer label dragen, voldoen aan strenge criteria 

met betrekking tot duidelijkheid en leesbaarheid, alsook andere aspecten. Het bekomen van 

dit label is echt geen sinecure. Ofwel moet er vanaf het begin van het webdesign een door 

Anysurfer erkende websitebouwer aangesteld worden, die de website zal ontwerpen 

volgende de criteria. Een andere piste is een begeleidingstraject tijdens het bouwen, en ten 

laatste is er ook een volledige ombouw van bestaande websites zodat er aan de criteria 

voldaan wordt. Het volgende principe geldt: Hoe vroeger je aan de toegankelijkheid denkt in 

het webdesign, hoe goedkoper het zal zijn. Een volledige website terug omvormen zodat aan 

de vereisten voldaan wordt, is een substantiële investering die gemeenten volgens ons vaak 

zullen vermijden. Daarom verwachten we vrij weinig gemeentelijke websites aan te treffen 

die dit label zullen dragen. (Anysurfer.be) 

 E-loket: Een e-loket is een afdeling van een website gereserveerd voor het verwerken van 

online formulieren, die anders op papier via briefwisseling of fysieke transacties dienen te 

gebeuren. De gebruiker kan simpelweg het betreffende formulier downloaden en hierna 

ingevuld ook online weer indienen. Dit vermijdt overbodige moeite en administratieve 

rompslomp en is bij uitstek geschikt voor de minder mobiele medemens. Zaken die men 

courant in dit e-loket terugvindt, zijn onder andere : kapvergunning aanvragen ,schade na 

ramp melden, Horeca vergunningen aanvragen, uittreksels van de Burgerlijke Stand 

aanvragen, aanvragen voor buurtfeesten, aanvragen parkeerkaart.   

Het e-loket is een opkomend fenomeen en meer en meer gemeenten beginnen dit te 

voorzien. Wel hebben we onze twijfels bij de doelgroep van het e-loket. Volgens ons beperkt 

de huidige werking ervan zich tot zeer algemene formulieren zoals hierboven vermeld en 

spitst het zich niet echt toe tot de mensen met een beperking die dit e-loket in feite meer 

nodig hebben dan de “gewone” medemens. 

 Het gehanteerde clustersysteem: Hieronder vindt U een beknopte beschrijving van de 

verschillende hoofdclusters die gebruikt werden in deze studie. De opdeling berust op 

factoranalyse, een econometrische methode die kenmerken van verschillende objecten kan 

groeperen. Verder is ook clusteranalyse belangrijk hierin, waarbij kortste-afstand groepering 

wordt gebruikt. Een technische beschrijving van deze methoden zou ons te ver leiden en valt 
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buiten de scope van dit onderzoek. Voor verdere informatie verwijzen we naar de link naar 

de site van Belfius die opgenomen is in de bibliografie. De gemeenten die opgenomen zijn in 

onze steekproef staan telkens tussen haakjes vermeld onder de cluster. 

 
1. Woongemeenten  

De subgroep woongemeenten bestaat uit 4 clusters die als gemeenschappelijk punt hebben 

dat het inkomstenniveau hoger ligt dan het regionale gemiddelde en de gemeenten van de 

clusters een lage centrumfunctie hebben.  

(Zoersel, Haacht, Jabbeke en Waasmunster) 

2. Landelijke gemeenten  

De subgroep landelijke gemeenten bevat 3 clusters met als kenmerk een erg lage 

verstedelijking zowel op morfologisch als functioneel vlak.  

(Hoegaarden, Meulebeke, Stekene, Neerpelt en Brecht) 

3. Gemeenten met een concentratie van economische activiteit  

Deze subgroep bundelt 3 clusters die hoofdzakelijk gekenmerkt worden door een grote 

economische, vooral industriële activiteit.  

(Malle, Aalter, Bree en Wingene) 

4. Semistedelijke of agglomeratie –gemeenten  

Deze subgroep bestaat uit 2 clusters die als gemeenschappelijk punt hebben dat ze een 

stedelijk of semi -stedelijk karakter hebben, maar een lage centrumfunctie en economische 

activiteit en een inkomensniveau dat onder het regionale gemiddelde ligt.  

(Hamme, Heist-op-den-Berg, Heusden-Zolder, Landen en Wervik) 

5. Centrumgemeenten  

In deze subgroep zitten de 3 clusters die zich onderscheiden door hun grote 

aantrekkingskracht –centrumfunctie.  

(Antwerpen, Gent, Leuven, Hasselt en Brugge) 

6. Toeristische gemeenten  

Deze cluster bestaat uit de kuststeden en de twee “grote steden” (Gent en Antwerpen) en de 

4 grote regionale steden (Leuven, Brugge, Hasselt en Oostende).  

(Nieuwpoort, Blankenberge en Knokke) 
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2.3. Online onderzoek 

Het eerste luik betreft vooral de digitale toegankelijkheid. Zijn websites wel zo toegankelijk? Is het 

makkelijk voor een persoon met een beperking om de informatie te vinden die nuttig kan zijn voor 

hem?  Deze soort vragen hebben we gebundeld in een indicatorenset waarmee we elke website 

objectief kunnen beoordelen.  

We hebben de websites onderzocht op leesbaarheid, omslachtigheid om tot relevante informatie te 

komen, online dienstverlening, etc. Voor de integrale set verwijzen we naar de bijlage.  Op deze 

manier hebben we dus een goed beeld van de websites en wat zij te bieden hebben voor mensen 

met een beperking. 

Als voorbeeld om onze werkwijze te verduidelijken is een ingevulde indicatorenset voor de gemeente 

Waasmunster in bijlage toegevoegd. 

2.4. Bevraging gemeenten 

Het tweede luik beslaat vragen m.b.t. het gemeentelijke inclusiebeleid die niet duidelijk worden door 

eenvoudigweg de websites raad te plegen. We danken hier uitvoerig de heer Jean-Marie Vanhove 

voor zijn contributie van een set zeer gerichte vragen die een goed beeld leveren van de stand van 

zaken. De volledige vragenlijst is ook te vinden in bijlage. Het was geen sinecure om deze vragenlijst 

volledig te krijgen en de mensen met de juiste informatie te pakken te krijgen. Vaak was het 

genoegen nemen met de resultaten die we na lang aandringen bekwamen. Daarom is het mogelijk 

dat de kwaliteit van de verschafte informatie wat vertekend is. We kregen sterk de indruk dat 

gemeenten over het inclusiebeleid niet graag informatie lossen of de gebreken ervan trachten door 

te schuiven naar de vorige legislatuur. Dit valt echt buiten onze verantwoordelijkheid. 
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3. Analyse van de resultaten 

3.1. Online onderzoek 

In dit onderdeel zullen we de websites analyseren aan de hand van een indicatorenset. Dit geeft  

beeld over de toegankelijkheid van websites voor mensen met een beperking en de informatie die op 

deze sites is terug te vinden. De verschillende vragen worden besproken in dezelfde volgorde zoals in 

onze indicatorenset in bijlage. 

1) Draagt de webstek het Anysurfer toegankelijkheidslabel?  

De resultaten van ons onderzoek stroken hier met onze initiële verwachtingen. De hoge 

kostprijs en strenge vereisten om een Anysurfer label te bekomen blijken een grote barrière 

te zijn voor gemeenten. In onze steekproef heeft geen enkele van de 26 gemeenten sites een 

Anysurfer label.  

2) Is de webstek voldoende leesbaar qua lettergrootte?  

Over het algemeen scoren de websites niet zo goed qua lettergrootte. We zien dat er slechts 

10 op 26 voldoende scoren. Een te klein lettertype en een uitgebreid en vaak onoverzichtelijk 

menu zijn veel voorkomende problemen bij de onderzochte websites. Dit kan een 

significante barrière vormen voor slechtzienden of personen die minder vertrouwd zijn met 

het internet om vlot de nodige informatie terug te vinden. 

 

3) Is de webstek voldoende leesbaar qua contrast?  

Op het vlak van contrast scoren de meeste websites goed; 18 van de 26 hebben een goed 

leesbare kleurencombinatie gekozen. Dit criterium lijkt misschien op het eerste zicht niet zo 

relevant maar het is van cruciaal belang om de website toegankelijk te maken voor 

slechtzienden. Onze onderzochte gemeenten scoren dus vrij goed maar het is belangrijk om 
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hierbij te vermelden dat er geen remedie is tegen een slecht contrast (wat wel zo is bij een 

klein lettertype). Om deze reden is het dus onaanvaardbaar dat er bij het ontwerp van 

websites geen rekening mee wordt gehouden.  

 

4) Kan de grootte van het lettertype aangepast worden?  

Bij de helft van de onderzochte gemeentelijke websites kon het lettertype aangepast 

worden. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat het vaak moeilijk terug te vinden hoe 

dit te doen. Dit vormt dus nog een extra obstakel voor slechtzienden. Dit kan natuurlijk 

omzeild worden door manueel te zoomen binnenin de browser zelf maar dan is natuurlijk 

noodzakelijk dat de persoon vertrouwd is met het gebruik van computers. We begrijpen dat 

er vandaag de dag een enorme veelheid aan informatie op een gemeentelijke website ter 

beschikking moet gesteld worden maar dit moet niet ten koste zijn van slechtzienden. Er is 

vast en zeker nog veel ruimte voor verbetering op vlak van aanpassing van het lettertype. 
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5) Informatie bekomen: kanalen en tussenstappen. zoekopdracht nodig?  

Alle websites hebben een zoek balk en het aantal clicks verschilt sterk van de gekozen route 

en de gewenste informatie. 

6) Is er informatie beschikbaar over: sportverenigingen/Activiteiten voor personen met 

handicap? 

Er is slecht in een minderheid van de websites (9 op 26) informatie terug te vinden over 

sportverenigingen voor personen met een beperking. Dit zou deels te wijten kunnen zijn aan 

het feit dat er zulke verenigingen niet actief zijn is de desbetreffende gemeente. Dit 

argument zou als geldig excuus kunnen gelden voor de kleinere gemeenten maar dan 

merken we toch op dat ook de centrumsteden duidelijk tekort schieten qua 

informatieverstrekking. 

 

 

7) Is er informatie beschikbaar over: mobiliteit, handicar of vrijwillig vervoer?  

De meerderheid (16 op 26) heeft informatie ter beschikking online over vervoer voor 

personen met een beperking. Voor rolstoelgebruikers belemmert dit hun integratie in de 

maatschappij aangezien het zeer moeilijk is zelfstandig verplaatsingen te doen zonder de 

hulp van derden. Aanpassingen aan de eigen wagen brengen grote kosten met zich mee en 

lost ook het probleem van de afhankelijkheid van derden niet op. Meer informatie is dus 

onontbeerlijk als we deze groep van mensen meer willen betrekken in het maatschappelijk 

leven. 
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8) Is er informatie beschikbaar over: mobiliteit, aanvraag parkeerkaart of info parkeerplaatsen? 

In slechts de helft van de gemeenten vonden wij concrete informatie terug met betrekking 

tot de aanvraag van speciale parkeerkaarten. Als we onze analyse opsplitsen per cluster is 

het duidelijk dat de centrumsteden en toeristische gemeenten het slechtste scoren. Dit komt 

vooral doordat er in die gemeenten vaak een prangend parkeerprobleem is. Zij zouden dus 

zeker werk moeten maken van een beter parkeerbeleid. Vaak zijn er parkeerplaatsen 

gereserveerd in het centrum voor de mindervaliden maar dan is het ook aan de gemeenten 

om hen van de juiste parkeerkaarten te voorzien. Het valt onder de gemeentelijke 

bevoegdheid om zulke kaarten toe te kennen dus meer online informatie hierover is zeker 

wenselijk. We stellen vast dat individuen met een beperking al veel moeilijkheden 

ondervinden bij verplaatsingen in het openbare leven. Ze hebben recht op een parkeerkaart 

zodat ze geen bijkomende problemen hebben met het stallen van hun wagen. De gemeenten 

zouden dus zeker werk moeten maken van bijkomende informatie op hun websites. 
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9) Is er informatie beschikbaar over: mobiliteit, taxicheques of een andere vergoeding?  

In slechts 8 van de 26 gemeenten konden we hierover informatie terugvinden. Deze cheques 

zijn dus nog niet goed ingeburgerd, vooral in de kleinere gemeenten. De centrumsteden, 

agglomeratiegemeenten en gemeenten met een centrum van economische activiteit scoren 

beter. Taxicheques zouden de mobiliteit kunnen verhogen en ervoor zorgen dat 

mindervaliden zich zelfstandiger kunnen verplaatsen.  

 

10) Is er informatie beschikbaar over: tegemoetkoming/diensten, thuiszorg?  

De meerderheid van de gemeenten (20 op 26) heeft informatie ter beschikking op hun 

website in verband met thuiszorg. Dit thema is de laatste jaren ook veelvuldig in de media 

gekomen dus dat zou deze trend kunnen verklaren. Een andere reden hiervoor kan zijn dat 

dankzij thuiszorg mensen thuis kunnen blijven wonen die anders permanent in een rusthuis, 
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instelling of ziekenhuis zouden moeten verblijven. We kunnen dus concluderen dat er al 

inspanningen gedaan worden maar dat er nog verbetering mogelijk is bij de achterblijvende 

gemeenten. 

 

11) Is er informatie beschikbaar over: tegemoetkoming/diensten, info uitkeringen?  

In 17 van de 26 gemeenten was er informatie over tegemoetkomingen of uitkeringen terug 

te vinden op de website.  

 

12) Is er informatie beschikbaar over: tegemoetkoming/diensten, materialen om 

toegankelijkheid fysiek te verhogen (vlinderopritten, rolstoelen, blindenstokken)?  

In slechts 6 gemeenten konden we hierover informatie terugvinden. Dit is waarschijnlijk te 

wijten aan het feit dat het ziekfonds al tussenkomt voor gebruikers van rolstoelen en 

blindenstokken. De gemeenten schuiven dus de verantwoordelijkheid van zich af. Het ter 

beschikking stellen van vlinderopritten zou de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers wel 
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kunnen verhogen. Dit zijn verplaatsbare aluminium constructies die een kleine helling 

vormen en zo enkele treden kunnen overwinnen. Trappen, hoe klein ook, vormen al snel 

grote obstakels voor mensen in een rolstoel. Het gebruik van vlinderopritten kan de 

toegankelijkheid in veel gebouwen enorm verbeteren. We zien ook dat de stad Gent deze 

verhuurt aan particulieren die bijvoorbeeld een feest geven waar mindervaliden aanwezig 

zullen zijn.   

 

13) Is  er informatie beschikbaar over: charter van de gemeente inzake integratiebeleid?  

Dit is een van de pijnpunten van het huidig gemeentelijk beleid, slechts 7 van de 26 

gemeenten hebben een duidelijk inclusiecharter opgesteld. Er is een gebrek aan een 

overzichtelijke visie inzake inclusie en dit valt dan ook duidelijk te merken. We merken een 

duidelijk trend op dat in de grootsteden hier meer aandacht naar uitgaat. Ze hebben dan ook 

meer middelen ter beschikking en een grotere nood aan het opstellen van een duidelijk 

beleid. Ook de gemeenten met centrum van economische activiteit scoren goed maar we 

vermoeden dat dit toeval is. De omvang van de steekproef is beperkt wat tot vertekende 

resultaten kan leiden. Naar de toekomst toe zou er meer aandacht moeten uitgaan van de 

gemeentebesturen naar het opstellen van een krachtig, eenduidig beleid om de zeer 

verscheiden groep van mensen met een beperking betere toegang te bieden tot het 

maatschappelijk leven. Een inclusiecharter is hierbij van cruciaal belang.  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ja 

Nee 



23 
 

  

 

14) Is aparte informatie beschikbaar voor specifieke groepen: doven en slechthorende 

personen? 

Slechts 5 gemeentelijke websites hebben concrete informatie ter beschikking voor deze 

doelgroep. Dit zijn ronduit slechte resultaten aangezien het algemeen geweten is dat doven 

veel moeilijkheden ondervinden om zich te integreren in de maatschappij. Ook hier merken 

we een trend op dat er meer aandacht uitgaat naar doven in de centrumsteden. 

 

15) Is aparte informatie beschikbaar voor specifieke groepen: blinden en slechtziende personen? 

Ook voor deze doelgroepen is slecht in 5 van de 26 onderzochte gemeentelijke websites 

informatie terug te vinden voor slechtzienden. Ook hier merken we op dat de centrumsteden 

verder staan dan de andere gemeenten. We kunnen deze resultaten nog terugkoppelen aan 

deze uit vraag 2, 3 en 4 die gaan over de leesbaarheid van de websites. Er zou meer aandacht 
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moeten uitgaan naar toegankelijke websites met concrete informatie voor deze groep. 

 

16) Is aparte informatie beschikbaar voor specifieke groepen: senioren?  

In slecht 2 gemeenten vinden we geen informatie terug voor senioren. Dat er voor deze 

doelgroep veel informatie ter beschikking is komt niet geheel onverwacht. Ze vormen 

namelijk een grote groep in onze samenleving en deze zal in de komende jaren enkel 

aangroeien. Met het oog op deze vergrijzing hebben gemeenten veel aandacht voor de 

senioren. Als individuen in deze groep meer en meer ouderdomskwaaltjes krijgen en dus 

meer behoevend worden zullen zij ook nood hebben aan de dienstverleningen die besproken 

zijn in de andere vragen. Er is dus wel een zekere overlapping tussen deze groepen die niet 

uit het oog mag verloren worden.  
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23 

3 

E-loket 

Ja 

Neen 

17) Is deze informatie actueel?  

Ja in alle gevallen worden de websites regelmatig aangepast en up to date gehouden maar 

het is moeilijk om in te schatten of de informatie over ons onderzoek recent gewijzigd is. 

18) Heeft de webstek een e-loket waarop officiële formulieren kunnen worden gedownload en 

ingevuld teruggestuurd?  

Slecht 3 gemeentelijke websites hadden geen e-loket. Dit lijkt op het eerste zicht een zeer 

goede score maar het e-loket wordt tot nu toe 

voor andere doeleinden gebruikt dan voor 

inclusie. Tot nu toe spits dit zich toe op 

administratie (formulieren van 

gezinssamenstelling, adreswijziging, …), 

aanvragen voor het organiseren van 

evenementen en een ombudsdienst. Het is 

natuurlijk wel belangrijk dat er in het 

overgrote deel van de gemeenten dit platform aanwezig is zodat het later nog zou kunnen 

uitgebreid worden. Zo is er een enorm potentieel om hier functies aan toe te voegen om het 

inclusiebeleid te verbeteren zodat ook mensen met een beperking hiervan gebruik kunnen 

maken. 

 

3.2. Bevraging gemeenten 

 

1. Is er een schepen bevoegd voor personen met handicap? 

11 van de 26 gemeenten hebben een schepen die bevoegd is voor het beleid omtrent personen 

met een handicap. Meestal valt deze bevoegdheid onder de Schepen van Welzijn, sociale zaken 

of gelijke kansen. Verder valt hierbij op dat alle centrumsteden een bevoegde schepen hebben  

en toeristische gemeenten hier ook sterk op scoren (2 van de 3 hebben er een). De andere vier 

clusters hebben slechts in enkele gevallen een bevoegde schepen. Het valt ook op dat de OCMW-

voorzitter en de schepen van sociale zaken eenzelfde persoon zijn.  

2. Is er een schepen bevoegd voor toegankelijkheid (bijvoorbeeld: toegankelijkheid van 

gebouwen met rolstoel, leesbaarheid van websites..) ? 
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12 van de 26 gemeenten hebben een schepen bevoegd voor toegankelijkheid. Hierbij zijn 

bovenstaande opmerkingen in verband met de onderverdeling in clusters ook geldig. Meestal 

valt deze bevoegdheid onder de Schepen van Welzijn, sociale zaken of gelijke kansen. We 

kunnen dus al concluderen dat grotere centrumsteden, dankzij hun meer toereikende middelen, 

specifiekere bevoegdheden kunnen toeschrijven aan bepaalde schepenen. 

3. Indien geen enkele schepen bovengenoemde bevoegdheden heeft, onder wiens 

bevoegdheid vallen dan: personen met een handicap? 

Zoals hierboven reeds vermeld vallen deze bevoegdheden steevast onder de schepen van 

Welzijn, gelijke kansen, sociale zaken, Jeugd en gezin, diversiteit. Ook de OCMW voorzitter wordt 

hier vaak genoemd. Deze bevoegdheid voor mensen met een handicap is dus in feite nooit de 

enige verantwoordelijkheid van een schepen en wordt ondergebracht bij aanverwante thema’s 

zoals welzijn, sociale zaken, etc. Deze verschillende titels dekken vaak eenzelfde 

verantwoordelijkheid maar hebben gewoon andere benamingen bij verschillende gemeenten. 

4. Indien geen enkele schepen bovengenoemde bevoegdheden heeft, onder wiens 

bevoegdheid vallen dan: toegankelijkheid ? 

Het antwoord op deze vraag komt volledig overeen met het antwoord op vraag 3. 

5. Is er een adviesraad ingesteld voor personen met een handicap en/of een adviesraad 

toegankelijkheid? 

In onze steekproef hebben 15 van de 26 bevraagde gemeenten een adviesraad voor personen 

met een beperking. Een specifieke adviesraad voor toegankelijkheid hebben we niet echt 

gevonden. We vermoeden dan ook dat deze ondergebracht wordt bij de adviesraad voor 

gehandicapten die wel regelmatig voorkomt. Toegankelijkheid (en dus ook het ruimere begrip 

inclusie) wordt dus duidelijk nog niet als een centraal thema aanzien en bevindt zich nog in een 

specifieke niche. Verder valt op dat de centrumsteden en toeristische gemeenten allemaal wel 

over een adviesraad beschikken, terwijl de economische gemeenten en woongebieden 

respectievelijk 1 en geen adviesraad hebben. Dit is dus een  bevestiging van de bovenstaande 

hypothese.  

6. Hoeveel personen met handicap maken deel uit van deze adviesraad (de adviesraad uit vraag 

5)? 

In onze steekproef zetelen er in 11 van de 15 gemeenten met een adviesraad mensen met een 

beperking. Dit cijfer schommelt tussen de 1 à 3 gehandicapten, met als uitschieter Antwerpen 
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met 10 zetelende gehandicapten. Vaak wordt ook de familie van gehandicapten betrokken bij de 

vergadering van de adviesraad. Alle centrumsteden hebben gehandicapten in de adviesraad. In 

kleinere gemeenten steunt dit meer op vrijwilligers en het voorhanden zijn van de doelgroep. 

Tenslotte hebben we ook opgemerkt dat er vaak lokale vertegenwoordigers van de grote 

belangenverenigingen (bijvoorbeeld KVG) in de adviesraad zetelen. 

7. Is er een dienst voor de personen met een beperking? 

Door de integratie van de voormalige gemeentelijke sociale dienst en voormalige sociale dienst 

van het OCMW in een Sociaal Huis, is het in vele gemeenten moeilijk om een specifieke dienst 

voor personen met een beperking te vinden. Deze integratie is nochtans wenselijk voor de 

verwijdering van het stigma dat nog steeds op het OCMW rust. Hoewel er binnen het Sociaal 

Huis en het OCMW niet een specifieke dienst is voor personen met een beperking (valt vaak 

onder Dienst Welzijn), kan deze doelgroep hier wel terecht met al hun vragen en 

bekommernissen.  

Dit benadrukt weer de centrale rol die het OCMW speelt in de dienstverlening, wat gemeenten 

nog meer op hun hoede zou moeten maken voor het imagoprobleem van het OCMW. 

8. Is er een ambtenaar bevoegd voor personen met een beperking? 

Uit alle antwoorden blijkt wel dat dit zeker de bevoegdheid is van een of meerdere ambtenaren, 

al dan niet verspreid over gemeente en OCMW. Het is ook duidelijk dat er amper mensen zijn die 

hier specifiek (voltijds) mee belast zijn. Meulebeke heeft een ambtenaar die hier deeltijds mee 

belast is. Gent heeft als enige van de onderzochte gemeenten een voltijdse 

toegankelijkheidsambtenaar. 

9. Welke rol speelt het OCMW bij de begeleiding van personen met een beperking? 

We hebben op basis van alle antwoorden de meest courante verantwoordelijkheden van het 

OCMW kunnen onderscheiden: 

- Administratieve hulp bij het aanvragen van tegemoetkomingen. 

- Coördinatie van de thuiszorg. 

- Coördinatie van budgetbegeleiding. 

- Ondersteuning mantelzorg. 

- Coördinatie Minder Mobielen Centrale 

- Helpen uitzoeken waarop de doelgroep recht heeft en hen dan eventueel verder 

doorverwijzen. 
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- Soms en dan vooral in de centrumsteden helpt het OCMW ook bij het aanvragen van 

subsidies voor een woonaanpassing. 

We zien dus duidelijk dat het gros van de taken door het OCMW op zich genomen wordt, zowel 

op adviserend als subsidiërend vlak. De hypothese dat de dienstverlening voor de doelgroep 

vooral verzorgd wordt door het OCMW en niet door de sociale dienst van de gemeenten blijkt 

dus te kloppen. Het is ook niet altijd even duidelijk waar burgers terecht kunnen met specifieke 

vragen gerelateerd aan hun problematiek. Er is vaak ook geen centraal aansprekingspunt die 

integrale toegankelijkheid waarborgt. 

10. Welke specifieke subsidies voorziet de gemeente voor de doelgroep personen met een 

handicap (bijvoorbeeld subsidies voor woningaanpassing) ? 

De gemeente speelt hier vooral een adviserende rol bij het aanvragen van subsidies vanuit een 

hoger niveau (provinciaal en Vlaams niveau). Gratis advies wordt courant verstrekt omtrent de 

premies waarop mensen met een beperking recht hebben. Specifiek wordt gratis advies omtrent 

woningaanpassingen verleend, terwijl een kleine minderheid gemeenten is die een bijkomende 

aanpassingspremie verstrekken. Deze zijn voornamelijk te vinden bij de centrumsteden. 

Verder hebben we nog een aantal meer lokale subsidies gevonden die courant verstrekt worden 

bovenop de subsidies vanuit provinciaal of Vlaams niveau: 

- Mantelzorgpremie 

- Gratis huisvuilzakken  

- Sociaal pedagogische toelage (gerelateerd aan het invaliditeitspercentage en bijkomende 

voorwaarden) 

- Begeleiderspas 

- Subsidies voor evenementen voor mensen met een beperking, na aanvraag 

- Parkeerkaarten en taxicheques 

- Vervoer via Handicar 

- Sociale correctie Diftar 

 

11. Voorziet de gemeente/provincie subsidies voor inclusieve verenigingen?  

Inclusieve verengingen dienen vooral via de federale overheid subsidies te bekomen. Sommige 

gemeenten maken ook bijkomende subsidies vrij voor specifieke maatschappelijke projecten 

zoals het organiseren van sport voor gehandicapten (zie de G-sport verenigingen in Heist-op-den-

berg). Er is geen coherent beleid van de gemeenten omtrent deze subsidies te vinden, vaak 
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wordt een projectvoorstel geëvalueerd en op basis hiervan worden al dan niet subsidies 

toegekend, net zoals bij gewone sport- en jeugdverenigingen. Deze subsidies zijn echter vaak 

beperkt. 

12. Zijn de grote belangenverenigingen actief in de gemeente? (bijvoorbeeld: KVG, VFG, 

Braileliga, Blindenzorg Licht en Liefde, Fevlado, andere..) 

 

Het KVG is veruit het best vertegenwoordigt in de Vlaamse gemeenten met aanwezigheid in 17 van 

de 26 gemeenten. Ook het VFG is  relatief goed vertegenwoordigd met een afdeling in 8 van de 26 

gemeenten. Verder zijn ook het LVSW, de Brailleliga, Fevlado en Blindenzorg licht en liefde wel 

vertegenwoordigd in de centrumsteden, maar slecht sporadisch in de andere gemeenten.   
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4. Conclusie en aanbevelingen 

 Het valt op dat geen enkele onderzochte site het Anysurferlabel draagt. Dit komt 

ongetwijfeld door de hoge kosten verbonden aan het aanvragen en het aanpassen van de 

site. De overheid zou hier mogelijk een regelgeving in kunnen treffen die 

minimumstandaarden, gebaseerd op het Anysurfer label, voorschrijft voor websites of dit 

label subsidiëren. 

 Er is nog zeker verbetering mogelijk qua leesbaarheid (grootte en aanpasbaarheid van het 

lettertype en contrast) van de websites. Deze zijn vandaag de dag hét uithangbord van het 

gemeentelijk beleid. De toegankelijkheid van deze websites voor iedereen in onze 

samenleving is dan ook van cruciaal belang voor het slagen van het inclusiebeleid. 

 De gemeenten zouden ook meer werk moeten maken van de informatieverstrekking voor 

verschillende doelgroepen. De meest voorkomende gebreken zijn sportmogelijkheden en 

mobiliteit. De websites scoren beter op vlak van informatie over uitkeringen, maar in het 

ideale geval zou dit op elke website moeten kunnen teruggevonden worden. 

 We zien dat het e-loket reeds wijdverspreid is over de gemeenten. De documenten die 

hierop te vinden zijn hebben echter geen betrekking op inclusie. We juichen het bestaan van 

dit platform toe maar vinden dat de focus zich moet verleggen op de individuen met een 

beperking 

 Hoewel toegankelijkheid en personen met een beperking steeds deel uitmaken van het 

bevoegdheidspakket van een schepen, is het niet steeds duidelijk onder wiens bevoegdheid 

deze doelgroep juist valt. We bevelen gemeenten dan ook aan deze bevoegdheid meer te 

expliciteren en duidelijk te communiceren naar de buitenwereld toe. 

 In minder dan de helft van de onderzochte gemeenten en steden bestaat er een adviesraad 

rond personen met een handicap. Aangezien deze adviesraden de gemeenten veel 

informatie kunnen geven i.v.m. de problematiek (in 11 van de 15 gemeenten met een 

adviesraden zetelen ook personen uit de doelgroep) moet het aantal adviesraden 

omhooggetrokken worden. Zo kunnen ervaringsdeskundigen en gemeenten via wederzijdse 

interactie het beleid verbeteren. 

 Het ontbreken van een dienst voor mensen met een beperking heeft tot gevolg dat deze 

groep mensen vaak wordt doorverwezen of helemaal geen hulp zoekt aangezien ze niet 

weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Hiervoor is het concept van het ‘sociaal huis’ 

met een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie een goede oplossing als centraal 

aanspreekpunt voor deze mensen. Dit concept kan ook het stigma dat rond het OCMW nog 

steeds bestaat opheffen aangezien alle sociale diensten van het lokale bestuur binnen het 
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sociaal huis gebundeld worden. In verschillende gemeenten is de integratie van de 

verschillende sociale diensten echter nog niet doorgevoerd en indien ze is doorgevoerd dient 

ze vaak beter gecommuniceerd te worden naar de burgers. 

 De visie van TolBo vzw omtrent het inclusiebeleid en de gebreken van het huidige 

inclusiebeleid die in deze paper aangekaart worden, worden in realiteit grotendeels 

bevestigd. TolBo moet hiermee naar buiten komen en zijn naambekendheid trachten te 

verhogen. 

 Iets wat wij ook ten zeerste aanbevelen is het houden van een grote enquête onder de 

doelgroep om te zien waar zij de pijnpunten van het huidige beleid ervaren, en of dit dan al 

dan niet strookt met de visie van TolBo vzw. Een bevestiging van de visie door een 

grootscheepse enquête zou nog meer gewicht in de schaal leggen om de problematiek in de 

politieke arena aan te kaarten. 

Uit dit onderzoek blijkt dat er nog heel wat ruimte voor verbetering is inzake het inclusiebeleid 

op gemeentelijk niveau. TolBo vzw kan hierin een faciliterende speler zijn en helpen in de 

sensibilisering van deze problematiek. We zouden hen daarom ook aanraden dit project zeker 

een vervolg te geven , omdat we vinden dat er nog vele zaken wat onderbelicht zijn. Hiervoor 

verwijzen we graag naar onze voorstellen voor een vervolgproject. 
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6. Logboek 

 23 oktober 2012  

Op deze dag was onze eerste afspraak met onze externe en interne begeleiders en leerden we 

het project beter kennen. We maakten afspraken over welke richting ons onderzoek moest 

uitgaan. Aan de hand van de notities die we maakten konden we beginnen met het opstellen 

van het project. Verder verdeelden we ook de rollen binnen onze groep. Xavier en Toon 

verzorgden de communicatie met de begeleiders en deden dit ook doorheen het verloop van 

het hele project.  

 26 oktober 2012  

We stelden onze eerste projectfiche op. Hierna waren er nog enkele opmerkingen van onze 

begeleiders waar we rekening mee hielden en we stelden onze projectfiche verder op punt. 

(Anton, Toon en Xavier) 

 15 november 2012  

We begonnen ons opzoekwerk om een indicatorenset op te stellen zodat we de websites 

objectief konden evalueren. Hierbij kregen we de hulp van Jean-Marie Vanhove en we 

gebruikten zijn werk als vertrekbasis voor ons onderzoek. Het werd snel duidelijk dat we een 

deel van ons onderzoek zelf konden uitvoeren door online opzoekwerk maar dat er voor 

verdere informatie een enquête nodig was. Deze aanpak werd ook teruggekoppeld aan onze 

begeleiders en zij keurden onze voorgesteld aanpak goed. Ik heb de communicatie verzorgd 

tussen met de begeleiders en het werk binnen de groep overzichtelijk gehouden. Tegen eind 

november hebben we een definitieve goedkeuring gekregen over onze indicatorenset. (Anton, 

Toon en Xavier) 

 30 november 2012  

Nu we onze structuur hadden hebben we in groep onze test uitgevoerd. Deze was erop gericht 

om te meten hoe lang de analyse van een site duurde zodat we dan een haalbaar aantal 

gemeenten konden opnemen in onze steekproef voor de analyse. In onderling overleg besloten 

we 26 gemeenten te selecteren en de clusteronderverdeling van de Belfius bank te volgen. 

(Anton, Toon en Xavier) 

 15 december 2012  

We stelden ons eerste voortgangsrapport op en koppelden dit terug aan onze begeleiders. Dit 

was een overzicht van ons geleverde werk en de problemen die hiermee gepaard gingen. De 

eerste drie werkpakketen waren toen afgerond. (Anton, Toon en Xavier) 

 Februari 2013  

We begonnen met onze analyse van de websites. Deze werden eerlijk verdeeld onder de groep. 
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Soms was het analyseren nogal omslachtig maar na veel zoekwerk hebben we alle websites 

tijdig kunnen evalueren tegen eind februari. In deze periode stelden we een online enquête op 

en stuurden die door naar de gemeenten uit onze steekproef. De respons tegen eind februari 

lag slechts op 40% hoewel we drie herinneringsmails gestuurd hadden.  

Mickey, die het eerste semester op uitwisseling was, maakte onze groep nu compleet. 

 7 maart 2013  

In een 2de vergadering met onze interne en externe begeleiders overlegden we verder over de 

te volgen aanpak voor ons rapport en het afronden van het onderzoek. Aan de hand van een 

overzichtelijke hand-out stelden we onze gevolgde aanpak en voorlopige resultaten voor. De 

overige 60% van de gemeenten werden telefonisch gecontacteerd en zij vulden deze enquête 

alsnog online in of we namen deze telefonisch af. Verder was er nog overleg over de topics die 

zeker in ons eindrapport moesten behandeld worden. (Anton, Toon, Mickey en Xavier 

aanwezig) 

 31 maart 2013  

Zoals afgesproken op de vergadering van 7 maart ronden we de volledige enquête af. Dit was 

geen sinecure aangezien we sommige gemeenten verschillende keren hebben moeten 

contacteren vooraleer zij eindelijk reageerden. (Anton, Mickey, Toon en Xavier) 

 3 april 2013  

Xavier verzond de nieuwsbrief van TolBo naar alle e-mailadressen uit hun bestand dat we 

kregen van TolBo.   

 19 april 2013  

We zaten samen met Jelle Van Camp om onze voortgang van ons eindrapport te evalueren. Hij 

gaf ons nog nuttige tips en overliep nog duidelijk alle noodzakelijke elementen in ons rapport. 

(Anton, Toon, Mickey en Xavier aanwezig) 

 22 april 2013  

Een laatste vergadering waar Jelle Van Camp en Mark Van Assche aanwezig waren. We 

bespraken de voorlopige tendensen in ons onderzoek en mogelijke pistes om een 

vervolgproject te definiëren. (Toon, Mickey en Xavier aanwezig, Anton verontschuldigd) 

 26 april 2013  

Dit was de finale deadline voor het opleveren van ons rapport. We analyseerden de resultaten 

van ons onderzoek, kaderden dit in de huidige maatschappelijk situatie en stelden 

aanbevelingen op naar de gemeenten en TolBo om het inclusiebeleid te verbeteren. (Anton, 

Mickey, Toon en Xavier)  

Op deze dag gingen we ook in groep naar de REVA-beurs. Onze objectieven waren de 
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naambekendheid van TolBo vergroten en onze aanbevelingen uit ons onderzoek bekend te 

maken bij de verschillende organisaties op de beurs. We stelden een overzichtelijke 1-pager op 

voor de geïnteresseerden. (Anton, Mickey, Toon en Xavier) 
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7. Bijlage 

7.1. Ingevulde indicatorenset voor de gemeente Waasmunster 

7.2. Print screen van onze ingevulde enquête 
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7.3. Het Charter toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening 
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7.4.  T-punt 

 

7.5.  Tips and Tricks…  

 

Ga na hoe leesbaar een tekst is door hem te kopiëren en in het tekstvak te plakken op deze site: 

http://www.joeswebtools.com/text/readability-tests/ . 

Voor advies en tips over leesbare teksten: http://www.wablieft.be/  

Voor informatie, advies en begeleiding i.v.m. fysieke toegankelijkheid: 

http://www.toegankelijkheidsbureau.be/ , http://www.entervzw.be/  

Wil je zelf een tevredenheidsmeting organiseren? Een handleiding vind je hier: 

http://www.vvsg.be/sociaal_beleid/Documents/tevredenheidgemeten.pdf . 
 

http://www.joeswebtools.com/text/readability-tests/
http://www.wablieft.be/
http://www.toegankelijkheidsbureau.be/
http://www.entervzw.be/
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid/Documents/tevredenheidgemeten.pdf

