
Leven als actief burger 

betekent volgens Kmuta 

(Diamond of change, 2005) 

persoonlijk actief kunnen zijn 

volgens eigen keuze 

(zelfbeschikking) en  “erbij 

horen”. Thomas en 

Wolfenberger (1999) voegen 

er het recht aan toe op werk 

en op een normale 

woonomgeving. 

Deze voorwaarden zijn de 

sleutels tot inclusie en 

situeren zich meestal in de 

lokale leefgemeenschap 

waar een burger zich 

ontspant en een sociaal 

netwerk opbouwt. Gezien dit 

netwerk minder dan vroeger 

van nature  ontstaat, hebben 

sommige bevolkingsgroepen 

een duwtje in de rug nodig 

om niet uitgesloten te worden 

tot maatschappelijke 

deelname. Daarbij speelt de 

gemeente een grote rol als 

facilitator. 

Personen met 

functiebeperkingen zijn niet 

de enige bevolkingsgroep die 

risico lopen op uitsluiting. 

Bepaalde jongeren realiseren 

de toegang tot de reguliere 

jeugdbeweging niet. En ook 

voor personen in armoede, 

laaggeletterden, personen 

van vreemde origine vormen 

zgn. diversiteitkenmerken 

risico’s op maatschappelijke 

uitsluiting. Het beleid vangt 

deze risico’s gezamenlijk op 

in een diversiteitbeleid. 

TolBo kan begrip opbrengen 

voor deze beleidsstrategie 

maar is bezorgd voor de 

doelgroep 

functiebeperkingen. Op 

verschillende manieren kan 

immers worden vastgesteld 

dat deze groep, die ongeveer 

10% uitmaakt van de 

bevolking, niet (voldoende) 

deelneemt aan het 

gemeentelijk leven. 

Waarom Tolbo ? 

Doelgroep functiebeperkingen 

Vaak wordt de 

ontoegankelijkheid van de 

leefomgeving als eerste 

oorzaak gezien van deze 

beperkte deelname. 

Personen met 

functiebeperkingen kunnen 

inderdaad nog te dikwijls niet 

binnen in gebouwen, op 

evenementen, ondanks een 

netwerk van adviesdiensten 

dat al jaren verdienstelijk 

werk levert.  

Er is evenwel meer nodig 
dan toegankelijke gebouwen.   
              

Ook de communicatie moet 
toegankelijk zijn. Zeker op 
gemeentelijk vlak is dit 
belangrijk. De communicatie 
tussen gemeente en burger 
verloopt bovendien steeds 
meer elektronisch en via de 
zgn. sociale media. Volgens  
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Het is al enige tijd geleden dat u 

van onze vzw iets vernomen 

hebt. 

Maar na ons succesvol 

symposium van 20 maart 2012, 

waar  door minister-president 

Kris Peeters ons project boven 

de doopvond werd gehouden, 

hebben wij niet stil gezeten. 

Zoals velen onder jullie weten 

hebben wij sinds enkele 

maanden onze eigen website en 

kan je ons ook terugvinden op 

facebook. 

Daarnaast hebben we ook 

contact gezocht met de 

wetenschappelijke wereld en 

komen we ook regelmatig naar 

buiten. 

 

Hoe dit alles verloopt kan je 

terugvinden in onze eerste 

nieuwsbrief. 
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van personen met 

functiebeperkingen, des te meer 

in het kader van de beleid- en 

beheercyclus waar gemeenten 

zullen worden op afgerekend en 

van de plannen om de rol van het 

sociale huis te vergroten. Daarbij 

heeft TolBo evenwel een grote 

bezorgdheid dat de materie die 

in de werking van het Sociale 

huis terecht komt, zal worden 

stapel staat in Vlaanderen zal het 

gewicht van het gemeentelijke niveau 

inzake welzijn- en gezondheidsbeleid 

toenemen. Provincies zullen alleen 

nog voorzieningen op elkaar 

afstemmen en lokale initiatieven doen 

samenwerken of impulsen geven 

(startsubsidies). Het ogenblik is dus 

geschikt  om gemeenten aan te 

spreken op hun verantwoordelijkheid 

inzake de maatschappelijke deelname 

geassocieerd met het OCMW, 

dat nog worstelt met een 

imagoprobleem. 

tegemoetkomingen. De, 

vooral grotere, steden die 

met overheidsmiddelen een 

dienst konden uitbouwen om 

gelijke kansen te realiseren 

voor gediversifieerde 

kwetsbare 

bevolkingsgroepen gaan 

verder in hun dienstverlening. 

TolBo vreest dat specifieke 

noden voor personen met 

functiebeperkingen te 

weinig worden gelenigd in 

een diversiteitbeleid mede 

door de beperkte 

vertegenwoordiging van deze 

groep bij de 

beleidsvoorbereiding. Waar 

nodig moeten specifieke 

acties het beleid aanvullen. 

Bij de interne 

staatshervorming die op 

In grote mate wordt het 

inclusiebeleid voorbereid van 

hogerhand. De gemeenten 

moeten op basis daarvan zelf 

hun beleid ter zake 

uitstippelen. Volgens een 

steekproefonderzoek van 

gemeentelijke websites 

beperkt dit zich in veel 

gevallen tot 

informatieverspreiding over 

uitkeringen en 

De 

verantwoordelijkheid 

van  de  gemeenten 

De strategie 

wil de toegankelijkheid van 

gebouwen als opstap gebruiken 

naar de TolBo toegankelijkheid 

van communicatie, websites en 

sociale media. 

TolBo wil evenwel voorbij de 

toegankelijkheid naar inclusie 

gaan op minder betreden paden, 

op minder ontgonnen domeinen: 

beeldvorming, sociale netwerking 

en sport, vermaatschappelijking v 

diversiteit- en gelijke 

kansenbeleid de aandacht 

vestigen op nog niet ingevulde of 

minder gekende noden ook voor 

niet/minder behandelde groepen 

(personen met 

functiebeperkingen, 

laaggeschoolden, lage 

inkomensgroepen, 

maatschappelijk kwetsbare 

jongeren…). 

TolBo heeft niet alle wijsheid in 

pacht en wil de gemeenten een 

inclusiepakket aanbieden in 

samenwerking, in partnerschap 

met organisaties, deskundig in de 

verschillende inclusiedomeinen 



Doe mee aan de grote enquête over toegankelijk reizen 

Informatiebeurs over hulpmiddelen en diensten voor mensen 

Tolbo op de Rva Beurs van 25 apr tot 27 apr 2013 

Vakantie moet toegankelijk 

zijn voor iedereen. Daarom 

wil Toerisme Vlaanderen 

weten hoe iemand met 

een beperking de vakantie 

beleeft. Wat doe je graag? 

Waar ga je graag naartoe 

en met wie? Wat is voor 

jou belangrijk als je op reis 

gaat?  

 

 

Toerisme Vlaanderen 

probeert al verschillende 

jaren het vakantieaanbod 

beter aan te passen voor 

mensen met een 

beperking of handicap. Het 

Infopunt Toegankelijk 

Reizen, waar je met je 

vakantievragen 

terechtkunt, helpt hieraan 

mee.  Maar nu hebben we 

jou nodig.  

Tip: Geef de link gerust 

door aan je vrienden en 

familie. Ook medereizigers 

en organisaties mogen 

reageren. Het duurt 

hoogstens een 

kwartiertje om te 

antwoorden. Insturen kan 

tot 15 maart 2013! 

 

Links:  

toerismev-

laanderen.opinio.net/s 

Deze beurs is de plaats bij uitstek waar fabrikanten en verstrekkers van hulpmiddelen, organisaties die diensten 

aanbieden, verengingen van personen met een beperking en de bezoekers elkaar ontmoeten. 

Daarnaast is er de groeiende groep van ouderen die zelfstandig willen blijven leven en wonen, en daarvoor advies 

en hulpmiddelen op de beurs vinden. 

De eerste REVA-beurs werd in 1989 georganiseerd in Flanders expo Gent. Van 75 exposanten en een 3000-tal 

bezoekers toen, groeide REVA uit tot een beurs met 150 exposanten en 15.000 bezoekers. 

REVA is daardoor de belangrijkste Belgische beurs geworden met exposanten uit binnen en buitenland. Flanders 

expo Gent trekt door haar gunstige ligging niet alleen bezoekers aan uit het Vlaamse landsgedeelte, maar 

evenzeer uit Wallonië en de buurlanden. 

Op het vlak van organisatie heeft REVA een voortrekkersrol gespeeld door meteen persoonlijke assistentie te 

voorzien voor de gehandicapte bezoeker. Zij stelde tevens doventolken en informatie in braille en grootletterdruk 

ter beschikking.  

Om onze nieuwe vzw aan het grote publiek voor te stellen vonden wij onze aanwezigheid een uitgelezen 
moment. Vandaar dat je onsvan  25 tem 27 april 2013  tussen de +-150 exposanten.terug in Flanders Expo 
Gent. Onze standnummer is 10.38  Wij hopen jullie  daar te mogen verwelkomen zodat we ons project 
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tTTToeganTtoeInfoavTttond 

 

 

Tolbo is reeds meermaals te vinden in de media of op lezingen in verschilllende instellingen en openbare besturen 

Zo is er een artikel omtrent ons in de nieuwsbrief van 'zorganders-tv' en hebben we presentaties gegeven o.a;in Zemst  

(ism de toegankelijkheidsraad) en dit op initiatief van Erik Moens = zelf persoon met beperking. Hierna een samenvatting.  

Tijdens lezingen geven we onder boven vermelde noemer hierna een uiteenzetting Of hoe het betrekken van alle mensen 
met een beperking een zeer concrete invulling kan krijgen! Tijdens deze infoavond willen we vooral informeren hoe 
investeren in toegankelijkheid in de toekomst verder kan worden uitgewerkt.  
"Investeren in toegankelijkheid = investeren in de toekomst." Toegankelijkheid moet in de toekomst gezien worden in 
een breder concept. Het is niet alleen belangrijk voor personen met een handicap, maar ook voor jonge moeders met 
een buggy, voor senioren, kortom, het geldt voor ieder van ons.  
Fysieke toegankelijkheid?  
 

Drempels zoveel mogelijk wegwerken. Scandinavië is de trendsetter. Een jarenlang doorgedreven beleid geeft een opmerkelijk 
resultaat. Is onze communicatie voor iedereen begrijpbaar en leesbaar? Gelijke kansen op informatie = Toegankelijke 
communicatie.  
 
Tewerkstelling voor personen met een handicap? Aangepast werk voor iedereen. Maatschappelijke deelname van personen 
met een handicap?  
Een taak voor het Sociaal Huis-OCMW.  
 

Evenementen   
voor iedereen? Organisatoren stimuleren om hun evenementen voor iedereen toegankelijk te makenOf hoe het betrekken van 
alle mensen met een beperking een zeer concrete invulling kan krijgen!  
Tijdens deze infoavond willen we vooral informeren hoe investeren in toegankelijkheid in de toekomst verder kan 
worden uitgewerkt.  
 
"Investeren in toegankelijkheid = investeren in de toekomst."  
 
Toegankelijkheid moet in de toekomst gezien worden in een breder concept. Het is niet alleen belangrijk voor personen 
met een handicap, maar ook voor jonge moeders met een buggy, voor senioren, kortom, het geldt voor ieder van ons.  
Fysieke toegankelijkheid?  
 
Drempels zoveel mogelijk wegwerken. Scandinavië is de trendsetter. Een jarenlang doorgedreven beleid geeft een opmerkelijk 
resultaat.  
Is onze communicatie voor iedereen begrijpbaar en leesbaar? Gelijke kansen op informatie = Toegankelijke communicatie.  
 
Tewerkstelling voor personen met een handicap? Aangepast werk voor iedereen.  
 
Maatschappelijke deelname van personen met een handicap? Een taak voor het Sociaal Huis-OCMW.  
 
Evenementen voor iedereen?  
 
Organisatoren stimuleren om hun evenementen voor iedereen toegankelijk te makenalleen  
b)Om de interesse van de lokale besturen en/of organisaties te wekken stel ik voor bevenstaande tekst in te korten tot 
Tijdens deze infoavond willen we vooral informeren hoe investeren in toegankelijkheid in de toekomst verder kan worden 
uitgewerkt.   
Om u een idee te geven wat deze lezing kan inhouden geven wij u graag enkele items mee 
        *Investeren in toegankelijkheid = investeren in de toekomst."  
                    *Toegankelijkheid moet in de toekomst gezien worden in een breder concept.  
                    *Het is niet alleen belangrijk voor personen met een handicap, maar ook voor jonge moeders met een buggy, voor 
senioren, kortom, het geldt voor ieder van ons.  
Vandaar dat we volgende items zeker ter sprake brengen 
 
 Fysieke toegankelijkheid voor wie en hoe realiseren? 
 Toegankelijke communicatie niet altijd een evidentie 
 Tewerkstelling voor personen met een handicap 
 Maatschappelijke deelname van personen met een handicap 
 Evenementen voor iedereen?  
 Toegankelijkheid, een opdracht van......de gemeente, het ocmw, het sociaal huis? 

 

 

Toegangkelijkheid is meer dan het wegwerken van een 

drempel alleen 

 



Het Project MVO -  van de Faculteit Toegepaste Economische 

Wetenschappen  van de Universiteit Antwerpen  koos voor Tolbo 

 

We kozen voor het project Tolbo vzw op basis van de maatschappelijke relevantie ervan. Het project omvat 

het evalueren van het inclusie-beleid van verscheidene Vlaamse steden en gemeen-ten met oog voor 

toeganke-lijkheid. Hiertoe onderzoeken we de websites van deze steden en gemeenten aan de hand van een 

gestandaardiseerde set indicatoren. We hopen dat ons onderzoek de gemeenten en steden meer bewust 

maakt van het belang van een goed inclu- 

siebeleid en de huidige situatie in kaart brengt.  

Xavier.gelijkens@student.ua.ac.be  

In de afgelopen maanden werden we, op vraag van personen met een 
beperking,  in Zemst en Tremelo uitgenodigd om onze TolBo-visie te gaan toelichten. 
 Op 16.04 mogen we ons verhaal brengen in Herentals. 

  
Op die manier hopen we lokale beleidsmakers te overtuigen om het begrip toegankelijkheid mee te nemen bij 
hun opmaak van de Beheers en beleidscyclus voor de komende legislatuur.  
 
Indien u ook wenst dat wij onze visie in jullie gemeente komen toelichten aarzel niet en geef ons een seintje via 
info@vzwtolbo.be 

mailto:info@vzwtolbo.be

