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Verandering heeft tijd nodig. Het gaat vooral over het nemen van de juiste 

stappen in de juiste richting. Hoe klein die stappen ook mogen zijn. 
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Woord vooraf  
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aan u voor te leggen. 
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haar steun, begeleiding en aanstekelijk enthousiasme. Bedankt om ons keer op 

keer weer vol goede moed aan het werk te zetten. 

 

Daarnaast zijn we ook onze projectbegeleider, Mark Van Assche, oprichter en 

vertegenwoordiger van vzw Tolbo1, zeer dankbaar. Zijn ideeën en kritische kijk 

hebben bijgedragen aan een eindwerk waar wij allen zeer tevreden over zijn.  

 

Verder is het minstens even belangrijk om alle mensen die open stonden voor 

een interview te bedanken. Kristof Steegmans - oprichter van WeTravel22 -,  

Mary-Ann, Mieke en Pierre, Dominique en de mama en papa van Adam en  

Marissya, bedankt voor de moedige keuze om met ons te spreken over jullie  

ervaringen rond toegankelijke vrije tijd.   

 

Er zijn nog enkele mensen die we niet mogen vergeten. Voorzitter van het 

GAPH3, Tilly Van Hemelen, die ons vriendelijk uitnodigde met al onze vragen op 

een vergadering van het dagelijks bestuur en OCMW voorzitter van Aartselaar, 

Hilde Heyman, die ons verder hielp met het begrijpen van de structuur van een 

dagelijks bestuur.  

 

Tevens gaat onze dank uit naar de organisaties die ons ontvangen hebben in 

Londen. Voor het warme welkom en de hopen inspiratie die ze ons gegeven 
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re tips om onze internationale reis tot een goed einde te brengen.  

 

Tenslotte zouden wij iedereen willen bedanken die ons geholpen heeft bij het 

leggen van contacten om tot informatie en interviews te komen.  

 

 

 

                                                
1
 “TolBo is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), gelegen in het Vlaams-Brabantse Londerzeel. Ze 

richten zich vooral op het Vlaams grondgebied. TolBo staat voor “ Toegankelijkheid Lokale Besturen en Over-

heidsorganisaties’. Daarbij willen ze een referentiekader aanbieden en het goede voorbeeld geven, om ieder 

ervan bewust te maken dat de zorg voor een togankelijke samenleving een opdracht voor iedereen is. Mark Van 

Assche is voorzitter en tevens oprichter van TolBo” (TolBo vzw, 2012) 

2
 WeTravel2 is een reisagentschap dat zich ertoe engageert om reizen voor mensen met een fysieke beperking 

mogelijk te maken. Ze handelen met het motto ‘Travel without limits’ (http://wetravel2.eu/). 

3
 De GAPH is de Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap.  De GAPH streeft naar een 

optimale gemeentelijke leefomgeving voor personen met een handicap. De raad kan alle aangelegenheden 

behandelen, die verband houden met de belangen van personen met een handicap in hun gemeente 

 (Gemeente Heist-op-den-Berg, z.d.). 
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1 Abstract 
Een belangrijke stap naar volwaardig burgerschap is het aanmoedigen van de 

kleinere lokale besturen om te werken aan de toegankelijkheid van vrije tijd. En-

kel de grote steden is niet voldoende. Vandaar dat vzw TolBo ons de vraag heeft 

gesteld om een tool te ontwerpen voor kleine lokale besturen dat dit kan verwe-

zenlijken. 

 

Dit project heeft tot doel kleinere lokale besturen een tool aan te reiken dat hen 

informeert en sensibiliseert om een bijdrage te leveren aan een toegankelijke 

transversale samenleving met betrekking tot vrije tijd.  

 

We vertrekken vanuit een exploratie van het thema aan de hand van volgende 

kernthema’s: toegankelijkheid, transversale samenleving, kruispuntdenken,  

sociale noden en lokaal bestuur. We focussen op het levensdomein vrije tijd, 

omdat we menen dat we daar een steentje kunnen verleggen  Onze studiereis in 

Londen brengt ons ook nog tot nieuwe internationale inzichten.  

 

Vervolgens gaan we de theorie en praktijk aan elkaar toetsen door middel van 

diepte-interviews met vier verschillende getuigen. De vragen hebben we zodanig 

opgesteld dat we de betekenisgeving van de getuigen tot toegang van vrije tijd 

konden achterhalen. We hebben de getuigen geselecteerd op grond van leeftijd 

en ondersteuningsvragen, om zoveel mogelijk verschillende ervaringen te ver-

krijgen. We analyseren de gegevens door de inhoud te labelen en te ordenen in 

de volgende categoriëen: drempels, fysieke toegankelijkheid, mentale toeganke-

lijkheid, goede praktijken, ervaring met lokaal bestuur, gedacht over inclusie.  

 

Literatuur en interviews wijzen op twee vormen van toegankelijkheid: mentale en 

fysieke toegankelijkheid. Het is dus belangrijk om zich ervan bewust te zijn dat 

toegankelijkheid niet enkel gaat over fysieke mogelijkheden maar ook over  

begrijpbare en uitnodigende informatie die gemakkelijk terug te vinden is. Verder 

blijkt ook hoe belangrijk het is dat verschillende beleidsdomeinen en beleidsma-

kers samenwerken om tot een goede uitwerking te komen. Uit de studie naar de 

sociale noden binnen de verschillende leeftijdsfasen, blijken sociale contacten 

door middel van toegankelijke vrije tijd doorheen elke fase het welzijn sterk te   

beïnvloeden.  

Tenslotte ontwerpen we de tool in de vorm van een informerend en sensibilise-

rend filmpje op sociale media. Zowel belangrijke begrippen als getuigenissen 

worden erin geïmplementeerd om kleinere lokale besturen te overtuigen  samen 

te werken aan een toegankelijke samenleving. We kiezen voor sociale media 

omdat dit makkelijk verspreidbaar is en een groot bereik heeft. We houden in ons 

achterhoofd dat een vervolg van ons onderzoek betrekking zal hebben tot de 

evaluatie van dit filmpje.  
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2 Projectopzet 

2.1 Toegankelijkheid: realiteit of illusie?  

“Mama, ik wil ballet doen” – Een simpele vraag, toch?  

 

Als je kind een fysieke beperking heeft, wat kan hij of zij doen met zijn vrije tijd-

tijd? Als je als ouder een spierziekte heeft, hoe kan je dan jouw kind naar zijn of 

haar vrijetijdsbesteding brengen? Op wie kan je allemaal rekenen?  

 

Op het eerste gezicht lijkt dit een simpele vraag, maar dat geldt zeker niet voor 

iedereen. Ieder van ons zal ooit wel geconfronteerd worden met een functiebe-

perking. Of dit nu tijdelijk of van lange duur is, we kunnen er niet om heen dat het 

kan gebeuren. Als die dag komt, zouden wij nog altijd de keuze willen hebben om 

te doen wat we wensen.   

 

Dit kan alleen verwezenlijkt worden als er werk wordt gemaakt van integrale toe-

gankelijkheid. Dit op de verschillende beleidsniveaus (nationaal, Vlaams, lokaal) 

en op verschillende beleidsdomeinen (mobiliteit, vrije tijd, ruimtelijke ordening, 

…). In dit project richten wij ons vooral tot het motiveren van lokale besturen 

(gemeentes en OCMW’s) binnen het beleidsdomein “vrije tijd”.  

 

2.2 Projectdoel, onderzoeksvragen en -methoden  

Projectdoel 

Wij hebben allen gekozen voor dit project vanuit dezelfde motivatie: iedereen 

heeft recht op een gelijkwaardige plaats in de maatschappij. Iedereen moet de 

kans krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dat is een  

voorwaarde om zelfregie en zelfbeschikking mogelijk te maken.  

 

Dit project loopt in opdracht van vzw TolBo, opgericht door Mark Van Assche. 

Deze vzw zet zich al jaren actief in op het werkveld om de kwaliteit van bestaan 

van personen met een beperking te verhogen. Dit doen ze door lokale besturen 

ertoe aan te zetten werk te maken van een integrale toegankelijke samenleving. 

Alleen in een toegankelijke samenleving is het voor iedereen mogelijk om als 

gelijkwaardige burger deel te nemen aan het maatschappelijk leven en volledig te 

participeren. Nu worden personen met een beperking nog vaak uitgesloten en 

wordt de win-win-situatie die redelijke aanpassingen teweeg brengen nog te vaak 

achterwege gelaten. Hierbij niet te vergeten dat het uitvoeren van redelijke aan-

passingen een wettelijke verplichting4 is.  

                                                
4
 Staat in een bijvoeging van de grondwet: ’Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie’ 10 MEI 

2007 Uit Art.4 12°: redelijke aanpassingen: ‘passende maatregelen die in een concrete situatie en naargelang 

de behoefte worden getroffen om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang te hebben tot, deel 

te nemen aan en vooruit te komen in de aangelegenheden waarop deze wet van toepassing is, tenzij deze 

maatregelen een onevenredige belasting vormen voor de persoon die deze maatregelen moet treffen. Wanneer 

die belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd door bestaande maatregelen in het kader van het ge-

voerde overheidsbeleid inzake personen met een handicap, mag zij niet als onevenredig worden beschouwd’ 

(e-Justice, z.d. b.). 
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Het thema van dit project luidt “toegankelijkheid”. Het doel van dit project is het 

ontwerpen van een tool in de vorm van een filmpje die de lokale besturen ertoe 

aanzet om de samenleving meer toegankelijk te maken. Het sensibiliseren van 

gemeentes en OCMW’s staat hier dus centraal. Beleidsmakers moeten  

aangemaand worden opdat iedereen volwaardig zou kunnen deelnemen aan het 

maatschappelijk leven. In dit onderzoek gaan we uit van de overtuiging dat  

iedereen baat heeft bij dit toegankelijkheidsverhaal en dat het creëren van toe-

gankelijkheid ieders verantwoordelijkheid is.  

 

De grootste uitdaging is achterhalen hoe we de lokale besturen precies  

zouden kunnen overtuigen en wat er nodig was om hen in actie te krijgen. Lokale 

besturen ontvangen op regelmatige basis brochures, flyers, enz. met  

aanbevelingen, voorstellen, suggesties, … Hoe zouden wij een verschil kunnen 

maken? 

Onderzoeksvragen 

Onze hoofdonderzoeksvraag luidt dus als volgt: 

 

1. Hoe kunnen lokale besturen worden geïnformeerd en gesensibiliseerd om 

een bijdrage te leveren aan een toegankelijke transversale samenleving met 

betrekking tot vrije tijd? 

Door de uitgebreidheid van deze vraag, kan deze slechts beantwoord worden als 

we die onderverdelen in deelvragen. 

 

Om te beginnen is het belangrijk de gebruikte begrippen te definiëren in het  

kader van dit onderzoek. We maken gebruik van verschillende soorten bronnen, 

zowel nationale als internationale. Het verzamelde materiaal wordt eveneens 

gelinkt aan de praktijk – en vice versa5. De praktijk omvat vier diepte-interviews, 

waarbij de getuigenissen zijn geselecteerd aan de hand van hun leeftijd en  

ondersteuningsvragen. Dit laatste is belangrijk omdat we ons richten op de  

betekenisgeving en wij een zo ruim mogelijk publiek willen vertegenwoordigen. 

De diepte-interviews zijn gefragmenteerd, gelabeled en gecategoriseerd om  

correct de verbinding te maken met de kernthema’s6. Deze handelingen hebben 

samen een antwoord gevormd op de volgende onderzoeksvragen: 

 

1.1. Wat betekent toegankelijkheid in het licht van het informeren en sensibili-

seren van lokale besturen bij het toegankelijk maken van de directe  

omgeving naar vrije tijd? 

1.2. Wat betekent een transversale samenleving in het licht van het informe-

ren en sensibiliseren van lokale besturen bij het toegankelijk maken van 

hun leefomgeving naar vrije tijd toe? 

Gezien de politieke geladenheid van het project is het ook belangrijk om inzicht 

te verwerven in de structuur van een lokaal bestuur. We hebben leden van lokale 

besturen bevraagd aan de hand van interviews. Zo hebben we de theorie en de 

praktijk aan elkaar getoetst. 

                                                
5
 In bijlage 12.1 is een uitgebreidere motivatie voor deelvraag 1.2. 

6
 Een greep uit de analyse en een besluit over de fragmenten vind je terug in bijlage 12.2 en 12.3. 



 

11 

 

1.3. Welke leden van een lokaal bestuur zijn verantwoordelijk en kunnen ver-

volgens worden geïnformeerd en gesensibiliseerd voor de toegankelijk-

heid in hun gemeente? 

Tenslotte komen we aan de vraag hoe deze tool eruit zou zien en wat de belang-

rijkste elementen zijn. Na het houden van verschillende brainstorms binnen onze 

groep en verdere bevragingen aan lokale besturen, hebben wij gekozen voor een 

filmpje. Het heeft als doel te informeren over het thema ‘toegankelijkheid’ maar 

ook te sensibiliseren. Dit laatste doen we door een brug te vormen tussen de 

ervaren toegankelijkheidsdrempels die we uit onze diepte-interviews hebben  

gehaald en de goede praktijken die er al bestaan.  

1.4. Hoe moet een tool eruitzien dat de kleinere lokale besturen kan informe-

ren rond de voordelen van het toegankelijk maken van vrije tijd voor  

iedereen? 

Om de gehele onderzoekscyclus te doorlopen is er nog een stap evalueren die 

zou kunnen  aansluiten bij het project. Dit zou kunnen gaan over in welke mate 

deze tool activerend was voor lokale besturen en eventueel een enquête over de 

kwaliteit van het filmpje.  

Motivatie voor de keuze van het levensdomein “vrije tijd” 
In dit onderzoek hebben wij ons toegespitst op het levensdomein “vrije tijd”, aan-

gezien dit voorkomt doorheen alle levensfasen. Iedereen zou moeten kunnen 

kiezen welke vrijetijdsbesteding ze willen doen - het zou in hoofdzaak niet louter 

bepaald mogen worden door externe factoren. Dit is bovendien een ander  

belangrijk uitgangspunt van het onderzoek: welke drempels ervaren mensen 

doorheen de verschillende fasen van het leven? Wij hebben ervoor gekozen  

deze fasen als volgt in te delen: kinderen (0-12 jaar), jongeren (12-21 jaar),  

volwassenen (21-60 jaar) en ouderen (60+).  
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3 Toegankelijkheid 

3.1 Toegankelijkheid is een basisrecht voor iedereen 

Het spreekt voor zich dat iedere persoon in de samenleving evenveel toegang 

zou moeten verkrijgen tot diensten en voorzieningen, maar de realiteit ziet er 

anders uit. Sommige mensen in onze samenleving, waaronder mensen met een 

functiebeperking, worden iedere dag geconfronteerd met drempels die hen de 

toegang tot de samenleving bemoeilijken. Een toegankelijke samenleving vraagt 

veranderingen op het vlak van infrastruc-

tuur (bv. aangepaste gebouwen), maar 

het gaat veel verder dan dat. Mensen 

moeten ook toegang krijgen tot de ar-

beidsmarkt of de vrijetijdsbesteding. Dit 

vraagt vooral een andere manier van 

denken waarbij een beperking niet wordt 

beschouwd als een individueel probleem, 

maar als een verantwoordelijkheid van 

de hele samenleving. Mensen met een 

beperking moeten als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan het maat-

schappelijk leven. Dit is alleen mogelijk indien diezelfde maatschappij zichzelf 

toegankelijk maakt (M. Van Assche, persoonlijke communicatie, 15 februari 

2016). 

3.2 Integrale toegankelijkheid werkt maar als het integraal is. 

Integrale toegankelijkheid betekent dat alle facetten van de leefomgeving 

zowel bereikbaar, betreedbaar als bruikbaar moeten zijn voor iedere burger. Op 

die wijze dat iedereen er onafhankelijk en op een gelijkwaardige manier gebruik 

van kan maken. Mensen moeten dus niet alleen tot bij een gebouw geraken  

(bv. toegankelijk openbaar vervoer, rolstoelvriendelijke straten, ...), maar mensen 

moeten het gebouw zelf ook binnen geraken (bv. grotere ingang, een hellings-

vlak, ...) en op een gelijkwaardige manier gebruik kunnen maken van de verleen-

de diensten (bv. aangepast sanitair, tafels waar iedereen rond kan zitten, de no-

dige informatie, symbolen, ...). Wanneer er bijvoorbeeld een bibliotheek wordt  

gebouwd die vanbinnen toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, maar waarbij er 

geen automatische deuren zijn waardoor diezelfde personen zelfstandig binnen 

kunnen gaan, kunnen we moeilijk spreken over integrale toegankelijkheid (Bas-

tiaens, Leysen, Smets, Vankan & Van Poucke, 2012). 

Integrale toegankelijkheid is toepasbaar op de volledige leefomgeving en op de 

verschillende levensdomeinen. Denk hierbij onder meer aan sport en vrije tijd, 

gezondheid, tewerkstelling, onderwijs, … Uit respect voor iedere burger zou men 

hiermee rekening moeten houden bij het ontwerpen en optrekken van gebouwen, 

het aanleggen van  straten, het construeren van vervoersmiddelen, enz. Het 

openbaar domein moet veilig, bereikbaar en comfortabel zijn voor iedereen  

(Toegankelijkheidsbureau, 2008a).   

 

 

“We zijn ooit een keer naar de zee 

geweest, ik geloof dat het in  

Westende was, en we hebben zeven 

restaurants moeten doen voordat ik 

naar de wc kon.”  

 

Mieke, 66 j, rolstoelafhankelijk 
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3.2.1 Fysieke en mentale toegankelijkheid: beide van groot belang 

Wanneer men spreekt over “toegankelijk-

heid” heeft men het meestal over de 

fysieke toegankelijkheid die mogelijk 

wordt gemaakt door een aangepaste  

infrastructuur (roltrappen, liften, bredere 

ingang, duidelijk lettertype, voorbehouden 

parkeerplaatsen, aangepast sanitair,…). 

Toch bestaat er ook zoiets als “mentale 

toegankelijkheid” dat even belangrijk is. 

Mentale toegankelijkheid bestaat uit 

een goede communicatie, een duidelijke 

informatieverstrekking, aangepaste  

werkvormen en methodieken, klantvrien-

delijkheid en dienstverlening (Toeganke-

lijkheidsbureau, 2008a). 

 

Zonder mentale toegankelijkheid heeft fysieke toegankelijkheid weinig nut. Om 

een voorbeeld te geven: het ter beschikking stellen van een lift zonder duidelijke 

borden die deze bewegwijzeren. Hoe kunnen mensen hier dan gebruik van  

maken als ze de lift niet vinden (Toegankelijkheidsbureau, 2008a)? 

 

Het Toegankelijkheidsbureau7 (2008b) definieert “mentale toegankelijkheid” als 

volgt: “Mentale toegankelijkheid wordt hier gebruikt als een verzamelterm voor de 

toegankelijkheid van informatie, communicatie en dienstverlening. Ook hier geldt 

dat een [sic] mentale toegankelijkheid een basisvoorwaarde is voor personen 

met een handicap die baten biedt voor iedereen.” (p.3) 

 

 

 

 

                                                
7
 “Het Toegankelijkheidsbureau heeft als doel de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van wo-

nen, verkeer, (openbaar) vervoer, straatinrichting, publieke gebouwen, toerisme en vrije tijd, tewerkstelling en 

dienstverlening te vergroten voor iedereen maar in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen.”  

“In 2005 werd het Toegankelijkheidsbureau erkend als Vlaams Expertisecentrum.”  

(Toegankelijkheidsbureau, z.d.a)  

 

“Dat je kan rollen en staan waar je 

wil.” 

“Toegangelijkheid is dat je gewoon 

overal deftig binnen kunt gaan met 

uw rolstoel. Want dat is eigenlijk echt 

wel een ramp. De voetpaden echt 

wel want meestal liggen die scheef 

met stenen die uitsteken enzo. Dat is 

dan altijd wel een beetje uitkijken.” 

 

Dominique, 20j., jongeman met een  

verlamming vanaf de middel 

 

 

“Ja dat je niet zelf achter de informatie moet zoeken. 

Want er zijn mensen (...) Ik ben vier maanden geleden geopereerd en de maan-

den ervoor en de maanden erna (...) waren het alleen de mensen die mij ver-

zorgden, die ik zag en er zijn mensen die alleen zo leven, altijd. Ja, wat hebben 

die dan? Zeker als ze geen familie of vrienden hebben. Dan hebben die hele-

maal niets aan vrije tijd.” 

 

Mary-Ann,44 j., alleenstaande mama met systeemlupus 
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Mentale toegankelijkheid wordt door het Toegankelijkheidsbureau (2008b)  

opgedeeld in 4 pijlers: informeren, signaleren, klantvriendelijk onthaal en 

communiceren.  

 

 Bij het informeren van de bevolking is het van belang om de brochures, 

de websites, de brieven, enz. zo op te stellen dat de inhoud leesbaar en 

te begrijpen is door iedereen. Een aangepast lettertype voor mensen met 

een visuele beperking, een duidelijke vormgeving en taalgebruik gepast 

voor mensen met een mentale beperking,…  

 Bij het gebruik van signalisatie moet er voor gezorgd worden dat er  

gebruik wordt gemaakt van uniforme pictogrammen die groot genoeg 

staan afgebeeld. De signalisaties moeten op logische en goed waar-

neembare plaatsen worden aangebracht. Signalisatie is van groot belang 

aangezien het voor veel mensen een houvast biedt en een wegwijzer kan  

betekenen (Toegankelijkheidsbureau, 2008b). 

 

Het belang van signalisatie werd tevens aangehaald tijdens ons studiebezoek 

aan Centre for Accessible Environment te Londen. De Access and  

Sustainability Advisor, Kathryn Aedy (persoonlijke communicatie, 18 april 2016), 

haalde aan dat goede signalisatie iets is waar iedereen binnen elke levensfase  

profijt uithaalt. Weten waar je naartoe moet of waar je bepaalde diensten kan 

terugvinden (een lift, een balie, een toilet) is voor iedereen handig. Vooral omdat 

signalisatieborden voor iedereen begrijpbaar zijn, ongeacht de leeftijd of mentale 

capaciteit. 

 

 Een klantvriendelijk onthaal zorgt ervoor dat er al enkele drempels uit 

de weg worden gewerkt. Personeel aan het onthaal heeft in de eerste 

plaats een informatieve rol. Mensen moeten weten waar ze terecht kun-

nen met vragen en het personeel in kwestie moet gevormd zijn zodat zij 

weten hoe ze mensen met een beperking kunnen bijstaan.  

 Communicatie is een laatste belangrijke pijler. Wanneer men communi-

ceert met mensen met een beperking is het van groot belang om zich te 

richten tot de persoon zelf en niet tot de begeleider. Vraag steeds waar 

hulp precies nodig is, maar neem niet alles uit handen. Gebruik gebaren 

indien nodig. En belangrijk om te onthouden: eenvoudige taal is niet  

hetzelfde als kinderlijke taal (Toegankelijkheidsbureau, 2008b). 

 

 

‘Ja, als ik - als een persoon met een beperking - ergens binnenkom, dat zij weten 

hoe zij hun moeten gedragen. Want meestal hebben ze zoiets van ‘Oei, er komt 

een rolstoelgebruiker binnen, wat mag ik wel zeggen, wat mag ik niet zeggen?’ 

Het is niet alleen voor mij ongemakkelijk, maar het is gewoon in’t algemeen 

en voor iedereen. Als je voor de eerste keer iemand tegenkomt die blind is dan 

stel je jezelf ook wel de vraag hoe je met zo iemand moet omgaan.’ 

 

Kristof Steegmans, rolstoelgebruiker en oprichter van WeTravel2  
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In een onderzoek gevoerd door het Zeeuws instituut voor Sociale & Culturele 

Ontwikkeling (Tak & Verburg, 2007) naar de beleving van de toegankelijkheid 

van openbare voorzieningen bij mensen met een beperking, spreekt men niet 

over “mentale toegankelijkheid” maar over “inhoudelijke toegankelijkheid”. In 

het onderzoek wordt een heel andere betekenis gegeven aan “mentale  

toegankelijkheid”. Mentale toegankelijkheid wordt hier omschreven als de mate 

waarin mensen bepaalde voorzieningen en diensten beschouwen als zinvol of 

prettig. Het heeft dus niet zozeer te maken met het creëren van toegankelijkheid 

op zich, maar heeft wel te maken met de beleving van de mensen, het emotione-

le aspect. Het is de maatstaf die de tevredenheid van aanpassingen aangeeft.  

 

Mensen moeten zich ergens welkom voelen en het gevoel krijgen erbij te horen. 

Jonathan Morris, de oprichter van Barnet Inclusion, wees ons erop dat de 

mentale drempels vaak moeilijker te overwinnen zijn dan de fysieke drempels 

(persoonlijke communicatie, 21 april 2016). Mensen durven soms gewoon niet 

buitenkomen waardoor ze in een sociaal isolement terechtkomen. Dit gaf  

Mary-Ann, alleenstaande vrouw met systeemlupus, ook weer in haar getuigenis. 

Ze is op zoek naar een plek waar je gewoon welkom bent.  
 

3.3 Toegankelijkheid: een kwestie van iedereen 

Volgens Bastiaens, Leysen, Smets, Vankan & Van Poucke (2012) is toeganke-

lijkheid geen doelgroepenkwestie, maar een aandachtspunt waar de hele  

samenleving baat bij kan hebben. Integrale toegankelijkheid gaat over toegan-

kelijkheid op alle niveaus en vanuit alle aspecten. De aanpassingen die gedaan 

worden, komen bovendien iedereen ten goede. Wanneer er bepaalde aanpas-

singen worden uitgevoerd, gebeurt dit vaak met één bepaalde doelgroep voor 

ogen. Maar meestal zijn zulke aanpassingen evenzeer ten voordele van het rui-

mer publiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanpassing voor rolstoelgebrui-

kers waar een moeder met een kinderwagen of een bejaarde die slecht te been 

is evenzeer baat bij hebben.  

 

Wanneer men een aanpassing zou doorvoeren ten voordele van mensen met 

een beperking, zou percentueel gezien ongeveer 15% van de bevolking hier  

profijt uit halen. Toch klopt dit cijfer niet. Zulke aanpassingen zullen ook  

verdienstelijk zijn voor een grote groep andere mensen. Toegankelijkheid is een 

winst voor iedereen (AllesToegankelijk, 2013). 

 

3.4 Toegankelijkheid: economische meerwaarde 

Bij het uitvoeren van een redelijke aanpassing8 – wat bovendien een wettelijke 

plicht is - wordt de economische meerwaarde en de stijgende omzet vaak over 

het hoofd gezien. Zoals hierboven reeds aangehaald werd, is toegankelijkheid 

                                                
8
 Door het uitvoeren van redelijke aanpassingen zorg je ervoor dat bepaalde drempels worden weggenomen. 

Een onaangepaste omgeving wordt hierdoor toegankelijk gemaakt en op deze manier kan iedereen deelnemen 

aan het maatschappelijk leven. Redelijke aanpassingen moeten steeds gebeuren op vraag van personen met 

een beperking. Er zijn drie wetteksten die bepalen dat het uitvoeren van redelijke aanpassingen verplicht is: de 

federale anti-discriminatiewet, het Vlaams decreet evenredige arbeidsparticipatie en het Vlaams gelijke kansen- 

en gelijke behandelingsdecreet. (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap, z.d.) 
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een winst voor iedereen. Niet alleen voor de personen waarvoor de aanpassin-

gen worden doorgevoerd, maar ook voor diegenen die de aanpassing doorvoe-

ren. Hoe meer mensen naar buiten kunnen komen en kunnen deelnemen aan 

het maatschappelijk leven, hoe beter de lokale economie draait. Hoe meer tevre-

den klanten, hoe meer omzet. Het gaat hier dan sowieso over een win-win situ-

atie (Bastiaens, Leysen, Smets, Vankan & Van Poucke, 2012). 

 

 

De economische meerwaarde van redelijke aanpassingen werd tevens  

aangehaald tijdens een interview dat we aflegden bij een 66-jarige vrouw die na 

een hersenstamtumor in een rolstoel belandde. Zij vertelde ons het verhaal over 

een man die een brasserie uitbaatte en besloot om zijn brasserie meer toeganke-

lijk te maken. Hij zorgde ervoor dat er meer plaats kwam tussen de tafeltjes. 

Hierdoor konden er minder mensen binnen, maar toch maakte hij meer omzet 

dan voorheen. De redelijke aanpassing had ervoor gezorgd dat ook mensen met 

een rolstoel, een kinderwagen of een grote valies binnen geraakten. Hij trok een 

ander en ruimer publiek aan. Het verminderde aantal tafels zorgde op lange  

termijn voor een hogere bezettingsgraad. Bovendien konden de obers  

gebruikmaken van rolwagens, waardoor ze minder moesten zeulen met zware 

plateaus (P., persoonlijke communicatie, 4 april 2016). 

 

 

De economische meerwaarde die redelijke aanpassingen met zich meebrengen, 

wordt ook door het Toegankelijkheidsbureau (z.d. b) benadrukt: “‘Ontwerpen voor 

iedereen’ is ook een basiselement van duurzame ontwikkeling en duurzaam 

bouwen. Doordacht omgaan met ruimte en integraal ontwerpen voor meer  

mensen stelt mee de toekomst van volgende generaties veilig.” Ervoor zorgen 

dat de samenleving meer toegankelijk wordt, is een investering in de toekomst. 

Een toegankelijke samenleving resulteert in meer mensen op de arbeidsmarkt en 

heeft tot gevolg dat mensen minder begeleiding nodig hebben om dagelijkse  

activiteiten en taken uit te voeren. Met het oog op de vergrijzing van de  

samenleving spreekt het voor zich dat het investeren in redelijke aanpassingen in 

de toekomst een meerwaarde zal betekenen. Aanpassingen zullen hoe dan ook 

uitgevoerd moeten worden, en later zal dit verbonden zijn met een hoger  

prijskaartje. Indien er nu al rekening wordt gehouden met de principes van  

integrale toegankelijkheid bij het ontwerpen van openbare gebouwen en het  

aanleggen van straten, brengt dit geen meerkost met zich mee in de toekomst  

(Toegankelijkheidsbureau, z.d. b). 

Tijdens de internationale studiereis naar Londen werd het concept van “Lifetime 

Houses” meerdere keren aangehaald. Dit bouwconcept bestaat uit 16 ontwerp-

criteria die ervoor zorgen dat huizen toegankelijk zijn doorheen het hele leven, 

dit tegen een minimale kostprijs. Het concept werd ontwikkeld door onder meer 

“Habinteg Housing Association” dat toegankelijke woningen voorziet. Deze 

organisatie werkt nauw samen met “Centre for Accesible Environment” waar we 

een studiebezoek aflegden. De bedoeling is dat in de toekomst alle  

nieuwe woningen die gebouwd worden in de UK voldoen aan de criteria van “Li-

fetime Houses” waardoor mensen gedurende hun hele leven, of toch voor zo 
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Nu worden redelijke aanpassingen nog te vaak gezien als een noodzaak, terwijl 

redelijke aanpassingen, naast de wettelijke verplichting, ook een kwaliteitsstan-

daar vormen (Toegankelijkheidsbureau, 2008a). 

 

 

Opvallend is dat er wel een heleboel regelgevingen bestaan omtrent toeganke-

lijkheid of wetten die de rechten van personen met een beperking beschermen, 

maar deze worden vaak niet (naar behoren) in de praktijk omgezet. Tijdens de 

interviews met mensen die zelf drempels ervaren op het vlak van toegankelijk-

heid, werd aangehaald  dat er wel een uitgebreide wetgeving is, maar dat ze het 

gevoel hebben dat deze vaak niet degelijk  wordt uitgevoerd. Zo stelt de wetge-

ving dat elk nieuwbouwproject toegankelijk moet zijn, maar toch worden er nog 

steeds nieuwbouwappartementen gebouwd die dit niet zijn.  

 

Ook het T. Van Hemelen van het GAPH gaf een voorbeeld over de sporthal van 

Heist-op-den-Berg (persoonlijke communicatie, 28 april 2016). 

 

“In België is dat zo: wij hebben altijd de beste wetgeving, maar de toepassing, 

dat is iets anders.” 

 

Pierre, partner van Mieke die rolstoelafhankelijk is  

 

 

 

Toch is dit niet enkel een Belgisch fenomeen, ook in Londen werd aangehaald 

dat de wetgeving vaak niet in de praktijk wordt omgezet. Sue Bott, de Deputy 

Chief Executive van Disability Rights UK, vertelde ons dat er wel steeds meer 

wetten zijn die de rechten van personen met een beperking beschermen, maar er 

zijn niet genoeg mensen die deze wetten in werking laten treden of bewaken  

(S. Bott, persoonlijke communicatie, 20 april 2016).  

 

Hetzelfde werd aangehaald tijdens het studiebezoek aan Inclusion Barnet. 

Niemand controleert of de wetten naar behoren worden uitgevoerd  

(J. Morris, persoonlijke communicatie, 21 april 2016). 

 

  

lang mogelijk, in hetzelfde huis kunnen blijven wonen. Enkele van deze criteria 

zijn ruime ingangen, de aanwezigheid van een lift en aangepast sanitair  

(K. Aedy, persoonlijke communicatie, 18 april 2016). 
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3.5 De keten van toegankelijkheid 

 

Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid. (2012). De keten van toegankelijkheid. Opgevraagd via 

http://www.westkans.be/assets/files/Inspiratiebundel_toegankelijk_2013.pdf 

 

Zoals op de afbeelding te zien is, kan toegankelijkheid voorgesteld worden aan 

de hand van een keten. Integrale toegankelijkheid omvat meerdere  

levensdomeinen die allemaal met elkaar in verbinding staan. Er wordt gesproken 

over een “keten” aangezien de hele keten vastloopt indien één schakeltje  

ontbreekt. Wanneer men bepaalde aanpassingen wil uitvoeren, is het dus van 

belang om de volledige keten in beschouwing te nemen. Iemand kan misschien 

wel toegankelijke vrijetijdsbesteding hebben gevonden, maar als het openbaar 

vervoer er naartoe niet toegankelijk is of de dienstverlening ondermaats is, loopt 

de keten vast  (Bastiaens, Leysen, Smets, Vankan & Van Poucke, 2012). 

 

Toegankelijke Omgeving (z.d.), een realisatie van Enter vzw die streeft naar een 

toegankelijk publiek domein zodat iedere burger op een gelijkwaardige manier 

kan deelnemen aan het maatschappelijk leven, omschrijft het als volgt:  

“Een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel” (para. 1). Toegankelijkheid 

moet worden toegepast op elk onderdeel van het publiek domein. Het is de  

basiskwaliteit die ervoor zorgt dat iedere persoon in de samenleving een  

gelijkwaardige positie inneemt. Wanneer men bij het ontwerpen of bouwen geen 

rekening houdt met deze basiskwaliteit, zullen bepaalde mensen geen toegang 

verkrijgen en een ondergeschikte positie innemen (Toegankelijke Omgeving, 

z.d.). 

 

In deze paper leggen we de focus op het levensdomein “vrije tijd”, aangezien dit 

terugkomt in alle levensfasen. De bijdrage van vrije tijd op kwaliteit van leven 

wordt vaak onderschat. 
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Link met het filmpje 

In het filmpje willen we zeker wijzen op het bestaan van fysieke en mentale  

toegankelijkheid, want het belang van mentale toegankelijkheid wordt vaak  

vergeten. De keten van toegankelijkheid toont dan weer aan dat toegankelijkheid 

een samenspel is van verschillende levensdomeinen. Tenslotte moet ieders  

aandeel in het toegankelijkheidsverhaal vermeld worden.  

 

4 Universal Design en Inclusive Design   

 

 Universal Design Inclusive Design 

Standpunt One fit for all Respect the diversity of 

people 

Werkwijze Universal Design zorgt 

ervoor dat de omgeving 

toegankelijk wordt voor 

iedereen, ongeacht zijn 

beperking. 

Aangezien mensen zo 

verschillend zijn, is het 

onmogelijk om een aan-

passing door te voeren 

waar iedereen baat bij 

heeft. Aanpassingen 

moeten vooral flexibel en 

aanpasbaar zijn. 

 

Aanpassingen Indien Universal Design 

wordt uitgevoerd kan ie-

dereen gebruik maken 

van de desbetreffende 

voorzieningen. Aanpas-

singen moeten ervoor 

zorgen dat toegankelijk-

heid wordt gecreëerd voor 

iedereen. 

 

Niet iedereen heeft de-

zelfde aanpassingen no-

dig, en bepaalde aanpas-

singen voor de ene 

groep, kunnen een drem-

pel veroorzaken voor de 

andere groep. 

Doelgroep Iedereen 

 

Zoveel mogelijk mensen 

Welke vraag stellen? “Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat iedereen baat 

heeft bij een aanpassing?” 

“Hoeveel mensen zullen 

gebaat zijn bij de aanpas-

sing en hoeveel niet?” 

(University of Cambridge Engineering Design Centre, 2015; Vlaams Expertisecentrum 

Toegankelijkheid, z.d.). 

 

Zoals het kader hierboven duidelijk stelt, zijn beide ontwerp-benaderingen gericht 

op het creëren van een toegankelijke samenleving. Het grote verschil is echter 

dat Universal Design vertrekt vanuit het idee dat iedereen gebruik moet kunnen 

maken van diensten en voorzieningen, terwijl Inclusive Design meent dat dit  

onmogelijk is. Aanpassingen zullen altijd bepaalde mensen in- of uitsluiten. Men 

moet er vooral voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebaat zijn bij een 

aanpassing (University of Cambridge Engineering Design Centre, 2015; Vlaams 

Expertisecentrum Toegankelijkheid, z.d.). 
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Het concept van Inclusive Design werd aan ons geïntroduceerd tijdens het stu-

diebezoek aan “Centre for Accessible Environment”.  

 

 

Beide benaderingen kunnen ook gelinkt worden aan de zeven basisprincipes, 

ook wel gekend als de zeven B’s: bekendheid, bereikbaarheid, betrouwbaar-

heid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid. 

De zeven B’s werden ontwikkeld door de koepelorganisatie van de Vlaamse ge-

meentebesturen en OCMW's (VVSG). Het is een instrument waarmee de lokale  

besturen kunnen meten hoe toegankelijk ze zijn. Aan de hand van de zeven B’s  

kunnen gebreken aan het licht worden gebracht en kunnen verbeteracties opge-

start worden (KINA, 2015). 

 

Link met het filmpje 

In het filmpje willen we deze twee ontwerp-benadering eventueel toelichten zodat 

mensen weten dat het uitvoeren van redelijke aanpassingen steeds  

een en-en-verhaal blijft. Wat voor de één voordelig is, hoeft dit voor de ander niet 

te zijn. 

 

5 Transversaal beleid voeren in de weg naar toegankelijkheid 
Wekker (2002) maakt een pertinente bemerking die toegankelijkheid betreft: 

“Concentratie op telkens één set van processen doet geen recht aan de com-

plexiteit van de werkelijkheid. […] Slechts een samengesteld instrumentarium is 

in staat de complexe vragen, waarvoor wij ons gesteld zien, aan te pakken” 

(p.20).  

 

Een transversaal beleid betekent dus een beleid waarbij beleidsinitiatieven met 

betrekking tot maatschappelijke kwesties één of meer beleidsdomeinen over-

stijgen. Het zijn kwesties waarbij meerdere beleidsdomeinen zijn betrokken die  

allemaal een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan armoedebestrijding, mobili-

teitsbeleid, klimaatbeleid, … (Overheid Vlaanderen, 2014). 

 

Uitsluitingsmechanismen doen zich voor op verschillende domeinen van het 

maatschappelijk leven, en net daarom is het zo belangrijk dat er transversaal of 

beleidsdomeinoverschrijdend wordt gewerkt. Wanneer we de samenleving  

toegankelijker willen maken, is het van belang dat niet één, maar meerdere  

beleidsdomeinen hierbij worden betrokken. Alleen op deze manier kan het  

gelijkekansenperspectief in alle Vlaamse beleidsdomeinen worden  

gerealiseerd.Een transversaal beleid maakt het mogelijk verschillende instrumen-

ten in te zetten om de samenleving meer toegankelijk te maken: wetgeving,  

onderzoek, publicaties, subsidies, sensibilisatie, … (Smet, 2009). 

 

Het Vlaamse gelijkekansenbeleid stimuleert en ondersteunt beleidsmakers bij het 

uitvoeren van een transversaal beleid. Hoewel er al enkele succesvolle projecten 

en initiatieven op poten zijn gezet, blijft het vaak beperkt tot tijdelijke plannen en 

acties, uitgevoerd door een gemotiveerde enkeling. Om een transversaal beleid 
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mogelijk te maken moeten alle beleidsmakers gemotiveerd zijn en het nut ervan 

inzien (Gelijke Kansen in Vlaanderen, z.d. a).  

 

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2014) gebruikt  

volgende woorden om het belang van een transversale aanpak te benadrukken: 

“Het zou voor elke ambtenaar die een rol speelt in de diverse fases van een poli-

tieke cyclus een reflex, een automatisme, moeten worden om eerst na te gaan 

welke andere impact een politieke maatregel zou kunnen hebben [...]” (para. 5). 

 

5.1 Gelijkekansenbeleid: een belangrijke benadering vanuit de 

Vlaamse Overheid 

In 1995 kwam het Vlaamse gelijkekansenbeleid tot stand. Voor die tijd bestond er 

reeds een soortgelijk beleid, maar dit had enkel betrekking op het personeel van 

de Vlaamse Overheid. Pas in 1995 werd het gelijkekansenbeleid gericht naar alle 

burgers in de samenleving. In datzelfde jaar werd er ook een Vlaamse minister 

voor Gelijke Kansen aangesteld en werd het team Gelijke Kansen samengesteld. 

Het gelijkekansenbeleid richt zich tot mensen die omwille van bepaalde  

kenmerken (etniciteit, huidskleur, handicap, …) sneller het slachtoffer worden 

van discriminatie en uitsluiting. Het beleid moet voor deze doelgroepen een extra 

inspanning leveren zodat ook zij als volwaardige burgers kunnen deelnemen 

aan het maatschappelijk leven. Zo coördineert het team Gelijke Kansen onder 

meer het Vlaams Toegankelijkheidsbeleid, dat instaat voor een toegankelijkere 

leefomgeving (Gelijke kansen in Vlaanderen, z.d. b). 

 

Op 10 juli 2008 werd het decreet betreffende het Vlaamse gelijkekansen- en  

gelijkebehandelingsbeleid afgekondigd. Dit decreet schiep een kader voor een 

transversale werking van het reeds bestaande gelijkekansen- en gelijkebehande-

lingsbeleid. Om achterstellingsmechanismen weg te kunnen werken is een trans-

versale aanpak nodig aangezien discriminatie plaatsvindt op alle Vlaamse be-

leidsdomeinen. De opdracht van het team Gelijke Kansen bestaat erin  

om - binnen haar eigen beleidsdomeinoverschrijdende mandaat - andere Vlaam-

se beleidsdomeinen te coördineren en te stimuleren (Gelijke Kansen in Vlaande-

ren, 2014).  

 

K. Aedy van Centre for Accesible Environment wees op het bestaan van  

“Minister of State for Disabled People.” In zijn beleid legt hij de focus op toegan-

kelijkheid voor mensen met een beperking. Hij ziet erop toe dat er op andere be-

leidsdomeinen rekening wordt gehouden met zaken die personen met een be-

perking aanbelangen (persoonlijke communicatie, 18 april 2016). 

 

Het gelijkekansenbeleid wordt zowel verticaal als transversaal gerealiseerd. 

Beide assen, complementair aan elkaar, worden ingezet zodat achterstellings- en 

uitsluitingsmechanismen op de verschillende terrein van het maatschappelijk 

leven uit de weg worden gewerkt. De transversale aanpak wijst op de samen-

werking en betrokkenheid van meerdere beleidsdomeinen, terwijl een verticaal 

beleid duidt op het gebruik maken van de eigen middelen binnen een bepaald 

beleidsdomein (Smet, 2009). 



 

22 

 

5.2 Inspraak en participatie 

Enerzijds is er nood aan meer zeggenschap van personen met een beperking in 

het beleid – want alleen zij weten wat hen aanbelangt – en anderzijds moet er 

werk worden gemaakt van een transversaal participatieorgaan9 dat de stem 

van mensen met een beperking versterkt over alle beleidsdomeinen heen.  

Thema’s die personen met een beperking aanbelangen, moeten worden bespro-

ken in een transversaal overleg waarbij zowel verschillende organisaties als  

personen met een handicap en externen aanwezig zijn (Gelijke Kansen in Vlaan-

deren & NOOZO, 2012). 

 

De Commissie Diversiteit (2016) – die deel uitmaakt van de Sociaal-

Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en die de rechten van  

kansengroepen in het sociaal-economische leven vertegenwoordigt - onderlijnt 

nog eens het belang van beleidsparticipatie van kansengroepen om tot een 

transversaal beleidsplan te komen. Vanuit ervaringsdeskundigheid kan de 

regering zijn beleid zo uitwerken dat alle verschillende beleidsdomeinen erbij 

betrokken worden.  

 

Een gedragen horizontaal beleidsplan kan maar tot stand komen op basis 

van een participatief proces van overleg tussen de verschillende  

stakeholders, doelgroepen en beleidsdomeinen over de strategische en 

operationele doelstellingen, over de keuzes van de acties en indicatoren 

om deze op te volgen en te evalueren, over de afstemming tussen acties, 

over de evaluatie en nodige bijsturingen, …  (Commissie Diversiteit, 2016, 

p.6). 

 

5.3 Good practices uit de praktijk in Vlaanderen en de UK 

In het eindrapport “Niets Over Ons Zonder Ons” (Gelijke Kansen in Vlaanderen & 

NOOZO, 2012), dat voortkomt uit een samenwerking tussen Gelijke Kansen in 

Vlaanderen en het NOOZO10-project – dat beleidsparticipatie van mensen met 

een beperking garandeert - worden enkele goede praktijkvoorbeelden gegeven 

van organisaties en agentschappen die reeds een transversaal beleid hebben 

ingevoerd. Hieronder twee praktijkvoorbeelden die zich specifiek richten tot  

personen met een beperking: 

 

 Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

voert een transversaal beleid door alle gebieden, die de doelgroep aanbe-

langt, erbij te betrekken: onderwijs, tewerkstelling, vrije tijd, mobiliteit,… 

Het VAPH beschikt over een forum waarin niet alleen informatie en advies 

over zorgverlening en hulpmiddelen wordt gegeven, maar ook alle domei-

nen van het leven van personen met een beperking behandeld worden 

(Gelijke Kansen in Vlaanderen & NOOZO, 2012). 

 

 The Office for Disability Issues, een instantie in het Verenigd Koninkrijk, 

werkt samen met alle departementen van de overheid om zo de positie 

                                                
9
 Adviserend inspraakorgaan 

10
 NOOZO staat voor ‘Niet Over Ons Zonder Ons’.  
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van personen met een beperking te versterken. Samenwerken is het  

belangrijke uitgangspunt van deze overlegstructuur. Er wordt gestreefd 

naar een inclusieve regelgeving door samen te werken met zowel interne 

beleidsdepartementen als externe organisaties van en voor mensen met 

een beperking (Gelijke Kansen in Vlaanderen & NOOZO, 2012). 

 

Link met het filmpje 

Het is belangrijk dat we in het filmpje wijzen op het belang van een transversaal 

beleid aangezien we ons richten tot beleidsmakers die dit beleid mogelijk kunnen 

maken. Beleidsmakers moeten beseffen dat ze samen moeten werken om  

toegankelijkheid mogelijk te maken en dat toegankelijkheid zich niet beperkt tot 

een bepaald beleidsdomein.  

 

6 Kruispuntdenken: een kader om in- en uitsluiting onder de 

loep te nemen 
Elskens (2008) omschrijft kruispuntdenken als een andere manier van kijken en 

denken. Iemands identiteit is een complex samenspel van biologische, histori-

sche, sociaal en cultureel bepaalde factoren. Het gaat ook over de constante 

beïnvloeding tussen die verschillende deelidentiteiten of diversiteitsaspecten. De 

deelidentiteiten staan niet zomaar op zich, maar construeren elkaar. De combina-

tie van deelidentiteiten zorgt ervoor dat mensen een bepaalde maatschappelijke 

positie toebedeeld krijgen en geeft mee vorm aan de identiteit van een persoon.  

 

De Vrouwenraad11 (2005) definieert kruispuntdenken als “een theoretisch  

denkkader dat gehanteerd kan worden om de diverse wereld te benaderen” (p.1). 

Het distantieert zich van het éénzijdige verklaringsmodel om naar iemand te  

kijken. Kruispuntdenken, of intersectioneel denken, omvat de volledige  

complexiteit van iemands identiteit. De identiteit van een persoon bestaat uit 

een combinatie van deelaspecten of deelidentiteiten: gender, seksuele voorkeur, 

etniciteit, religie, enz. 

 

6.1 Discriminatie en uitsluiting 

Eerder werd reeds aangehaald dat kruispuntdenken ons helpt om de diverse 

wereld te benaderen. Diversiteit en kruispuntdenken vloeien dan ook uit elkaar 

voort.  

 

Diversiteit houdt de verscheidenheid van mensen in en impliceert de verschillen 

tussen mensen. Diversiteit omvat de volledige complexiteit van iemands  

identiteit. Diversiteit is breed aangezien iedere persoon een meervoudige  

identiteit heeft, bestaande uit een samenloop – kruispunt – van verschillende 

deelaspecten en leefwerelden (jong, vrouw, student, moeder, …). Bovendien  

bestaat er een onderlinge beïnvloeding tussen deze deelaspecten wat diversiteit 

ook gelaagd maakt. Diversiteit is meerdimensioneel omdat het over meer dan 

alleen de culturele verschillen gaat, maar ook over de biologische, de sociale, de 

                                                
11

 De Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die zich inzetten voor gendergelijk-

heid. Er wordt gestreefd naar “ […] een maatschappij […] waarin mensen niet langer geconfronteerd worden 

met achterstellingsmechanismen, stereotypering en ongelijke kansen.” – www.vrouwenraad.be 
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psychische, enz. Tenslotte is diversiteit ook machtsbeladen – de verschillende 

deelaspecten hangen samen met maatschappelijke posities die veel of weinig 

macht met zich meebrengen – en dynamisch. Je identiteit is veranderlijk en blijft 

doorheen het leven niet hetzelfde (Hoffman, 2013).  

 

Toepassing van discriminatie door combinatie van deelidentiteiten: 

 

Zo zal een blanke man in een rolstoel zijn beperking helemaal anders beleven 

dan een zwarte vrouw in een rolstoel. Omwille van het feit dat beide personen 

een lichamelijke beperking hebben, hebben ze beiden meer kans om uitgesloten 

en gediscrimineerd te worden. Toch bevindt de vrouw zich in een nog kwets-

baardere positie vanwege het feit dat ze niet alleen een vrouw is, maar ook een 

donkere huidskleur heeft (Idrissi, 2013).  

 

 
6.2 Het belang van kruispuntdenken 

Kruispuntdenken is noodzakelijk, aangezien het de complexe werkelijkheid in 

beschouwing neemt. De verschillende aspecten van iemands identiteit kunnen 

niet van elkaar worden gescheiden of los van elkaar worden gezien. Iedere  

persoon neemt meerdere maatschappelijke posities in. Sommige posities zijn 

machtiger dan andere. Bovendien zijn deze machtsverschillen vaak onzichtbaar 

en vanzelfsprekend. Dit komt doordat er steeds wordt uitgegaan van de norm en 

de uitzondering. De norm is vanzelfsprekend en hoort erbij; de uitzondering 

wordt uitgesloten doordat het afwijkt. Het is belangrijk om vanuit een intersectio-

nele bril naar discriminatie te kijken omdat dit ervoor zorgt dat niet alleen de  

verschillende discriminatiegronden op zich zichtbaar worden (huidskleur, gender, 

religie, handicap, …), maar tevens de samenhang tussen deze discriminatie-

gronden. Een vrouw die zowel een beperking heeft als lesbienne is, heeft meer 

kans om uitgesloten te worden. De combinatie van deze drie deelaspecten, 

“gender/vrouw”, “fysieke bekwaamheid/rolstoelgebruikster” en “seksuele  

voorkeur/holebi”, zorgt voor een grotere kans op uitsluiting en discriminatie (Her-

mans, 2002). 

 

Betekent dit dan dat iedereen gelijk is? Neen, helemaal niet. Iedereen gelijk voor 

de wet en iedereen op dezelfde manier beoordelen is niet haalbaar en is ook 

helemaal niet datgene waar het kruispuntdenken naartoe wilt. Verschillen  

moeten net als meerwaarde worden gezien. Verschillen moeten gewaardeerd 

worden. Het is gewoon zo dat sommige mensen extra hulp of ondersteuning  

nodig hebben. Niet iedereen heeft dezelfde behandeling nodig. Overigens wordt 

er vanuit de visie “iedereen is gelijk” nog steeds de focus gelegd op diegenen die 

achtergesteld zijn en die moeten worden bijgebeend, en niet op diegenen die 

genieten van privileges en voorrechten (Scheepers, 2015). 

 

6.3 Kruispuntdenken in het beleid 

Kruispuntdenken biedt geen wonderoplossing, wel kan het een hulpmiddel zijn 

om naar mensen te kijken in hun geheel, om al hun capaciteiten te benutten en 

ervoor te zorgen dat iedereen een volwaardige plaats kan innemen in de maat-



 

25 

 

schappij. Kruispuntdenken leidt tot vooruitgang. Kruispuntdenken speelt zich niet 

alleen af op individueel niveau en tussen kleine groepen, maar speelt evenzeer 

op het niveau van het beleid. Wanneer lokale besturen aanpassingen willen  

uitvoeren moeten zij zich niet alleen richten tot bepaalde groepen burgers, maar 

tot alle burgers. Dit vanuit de opvatting dat mensen niet onder te verdelen zijn in 

hokjes, maar dat mensen deel uit maken van diverse en uiteenlopende groepen 

en collectieven (Vrouwenraad, 2005). 

 

 

Bij het uitvoeren van aanpassingen wordt er steeds uitgegaan van de “gemiddel-

de gebruiker” waardoor er steeds mensen tussenuit vallen, waaronder personen 

met een beperking. Door een intersectionele bril op te zetten wordt de complexi-

teit van de werkelijkheid betrokken en is er minder kans dat bepaalde groepen 

uitvallen (Van Assche, 2011). 

 

 

In het huidige beleid wordt er nog te vaak uitgegaan van een “of-of-benadering”. 

Je bent of een vrouw, of een allochtoon. Het feit dat deze diversiteitsaspecten 

elkaar beïnvloeden wordt achterwege gelaten. Een aanpassing wordt gedaan, of 

voor mensen van vreemde origine, of voor mensen met een beperking, of voor 

holebi’s, …  De categorieën worden beschouwd als duidelijk afgrensbare groe-

pen die geen overlappingen kennen. Dit strookt niet met de realiteit. Zo bestaat 

er een kaderrichtlijn van de Europese Unie betreffende de gelijke behandeling in 

arbeid en beroep op gebied van godsdienst, handicap, leeftijd en seksuele voor-

keur. Aangaande etniciteit en sekse bestonden er reeds aparte regelgevingen. 

Alleen al het feit dat er verschillende regelgevingen bestaan over gelijke behan-

deling en de bestrijding van discriminatie wijst erop dat de samenhang en  

onderlinge beïnvloeding van discriminatiegronden niet wordt meegenomen. Je 

wordt gediscrimineerd, of omdat je allochtoon bent, of omdat je een handicap 

hebt (Ruygrok, 2002). 

 

Link met het filmpje 

In het filmpje zouden we kruispuntdenken kunnen aanhalen waardoor het duide-

lijk wordt dat mensen een complexe identiteit hebben en op deze manier worden 

mensen met een beperking niet alleen maar beschouwd als mensen met een 

beperking. Bovendien wordt het fenomeen van machtsrelaties naar de voorgrond 

gebracht en worden mensen bewust gemaakt van de maatschappelijke posities 

die ze zelf innemen.   

 

In het filmpje dat wij zullen maken als eindproduct van deze paper, zullen wij het 

belang van het kruispuntdenken in het achterhoofd houden. Wij zullen in het  

filmpje wijzen op het feit dat beleidsmakers bij het uitvoeren van redelijke  

aanpassingen verder moeten kijken dan alleen één bepaald deelaspect van 

mensen. Je kunt redelijke aanpassingen niet alleen uitvoeren voor de doelgroep 

“personen met een beperking”, want binnen deze groep leeft een ontzettend  

grote diversiteit.  
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7 Een leeftijdsoverschrijdende benadering van toegankelijk-

heid 
In dit gedeelte van de paper willen we dieper ingaan op het orthopedagogisch 

aspect. Om de kleine lokale besturen te sensibiliseren moeten wij ook weten wat 

de sociale noden zijn van mensen doorheen verschillende levensfasen. Om dit 

op een gestructureerde manier in kaart te brengen, hebben wij de levensfasen 

opgedeeld. Hieronder gaan we dieper in op: kinderen (0-12 jaar), jongeren 

(12-21 jaar), volwassenen (21-60 jaar) en als laatste ouderen (60’plussers). Voor 

elke levensfase hebben wij research gedaan over de sociale noden en sociale 

ontwikkeling die typerend is voor een bepaalde leeftijdsgroep. Het is van groot 

belang om de levenslooppsychologie te onderzoeken om aan de noden, die 

mensen op een bepaalde momenten in hun leven hebben, tegemoet te komen. 

Het invullen van de vrijetijd en de toegankelijkheid hiernaar is voor elke moment 

in iemands leven anders.  

 

7.1 Kinderen (0 tot 12 jaar) 

In het boek van Verhulst (2005) spreekt de psychoanalyticus Erik Erikson over 

het stadium basaal vertrouwen versus basaal wantrouwen’ tijdens de eerste 

levensjaren. Door het krijgen van een liefdevolle en een vlot lopende zorg, ont-

wikkelt het kind het gevoel van basaal vertrouwen in zowel de ouders als de na-

bije omgeving. Door het bieden van zorg en warmte kunnen ouders tegemoet 

komen aan de noden van het kind. Deze sensitief-responsieve houding naar het 

kind toe, legt een basis voor het vertrouwensgevoel. Indien men niet aan de  

noden van het kind tegemoet komt en er een ernstig tekort ontstaat in de zorg 

van het kind, kan er volgens Erikson een gevoel van basaal wantrouwen ont-

staan. Deze kinderen kunnen claimend gedrag vertonen en ze kunnen een  

relatiepatroon ontwikkelen waarin ze anderen afwijzen. Dit wantrouwen kan ook 

ontstaan als gevolg van een onveilige hechting met de ouders, voogd of  

vertrouwenspersonen (Verhulst, 2005).  

 

Als een kind veilig gehecht is, legt het gemakkelijker sociaal contact en heeft het 

adequatere probleemoplossende vaardigheden. Dit resulteert in het aangaan van 

gezonde relaties en een beter aanpassingsvermogen aan de heersende regels 

(Verhulst, 2005).  

 

Spelen met leeftijdsgenoten is een belangrijk aspect om te kunnen spreken over 

het verloop van de sociale ontwikkeling. Kinderen hebben nood aan contacten 

met leeftijdsgenootjes om van elkaar te leren en sociale vaardigheden te  

ontwikkelen. De aard van de vriendschap wordt mede bepaald door de leeftijd 

(Ploeg, 2011). 

 

Kinderen tussen 3-12 jaar gaan veel samen spelen en tijd met elkaar doorbren-

gen. Het ‘vriendje’ wordt gezien als iemand om mee te spelen. We kunnen in 

deze periode niet spreken over diepgaande vriendschappen. Wel hebben jonge 

kinderen al een voorkeur met wie ze willen spelen en met wie niet. Het komt vaak 

voor dat kinderen die in de buurt wonen sneller als mogelijke vriendjes worden  

gezien. Bij jonge kinderen zijn vriendschappen nog niet stabiel. Vriendschappen 

wisselen nog vaak. Ploeg (2011) stelt dat veel wisselingen van vriendjes goed is 
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en het ontbreken van vriendjes daarentegen een negatieve invloed kan hebben 

op de ontwikkeling.  

 

Als we kijken naar het nut van vrijetijdsbesteding merken we op dat kinderen 

niet enkel de kinderen die naar dezelfde school gaan, zien als vriendjes, maar 

ook de kinderen in de jeugdbeweging, in de buurt, in de sportclub, enz. Dit helpt 

de kinderen om meer in aanraking te komen met diversiteit en het  

bevordert bovendien de sociale ontwikkeling (Ploeg, 2011).   

 

 

Zo zien we ook dat kinderen in het buitengewoon onderwijs vaak heel ver naar 

school gaan en dus de vriendschappen die ze daar aangaan niet kunnen onder-

houden. Ploeg (2011) zegt dat kinderen gemakkelijker vriendschappen aangaan 

in de eigen buurt, maar dit is voor kinderen in het buitengewoon onderwijs niet zo 

gemakkelijk. Hier is het belangrijk dat het kind de kans krijgt om andere activitei-

ten te ondernemen in de buurt.  

“Adam speelt met vriendjes maar bij Marissya is dit moeilijker, we hebben  het 

ooit geprobeerd met Lobke, toen hoorden we waar die wonen en dacht ik, ja daar 

begin ik niet eens aan.” - Mama van twee kindjes met FAS-syndroom 

 

Naarmate kinderen ouder worden gaat vriendschap vooral over het samen  

dingen kunnen doen en het samen kunnen delen. Het delen gaat zowel over 

materiële zaken zoals speelgoed en koekjes, maar ook over immateriële zaken 

zoals geheimen, ed. Activiteiten gaan hier verder uitbreiden: kinderen gaan nu 

vooral sport- en spelactiviteiten aangaan. Ook de intensiteit van vriendschappen 

wordt dieper. Tussen de negen en de tien jaar gaan er sterkere en stabielere 

vriendschappen ontstaan die vaak al meer gebaseerd zijn op vertrouwen (Ploeg, 

2011).  

Leeftijdsgenoten, of ook wel ‘peers’ genoemd, vormen voor kinderen belangrijk 

‘oefenmateriaal’ voor de sociale ontwikkeling. Kinderen gaan bepaalde gewoon-

tes en handelingen die ze vaak waarnemen in een bepaalde omgeving, overne-

men. Leeftijdsgenoten kijken naar elkaars gedrag en passen dit gedrag soms op 

elkaar toe. Zo leren ze welk gedrag er wel hoort en welk gedrag er niet hoort in 

de groep. In de fase van de jongeren ontwikkelt de behoefte om zich te onder-

scheiden en te experimenteren met de unieke eigenheid. Peergroepen komen 

hier nog sterker naar voren (Kohnstamm, 2009). 

7.2 Jongeren (12 tot 21 jaar) 

Jongeren of adolescenten onderhouden vriendschappen die meer vertrouwelijk 

zijn en waarin de psychologische afstand tussen de vrienden klein is. We kunnen 

tijdens deze levensfase ook spreken van de middelbareschoolperiode (Ploeg, 

2011).   
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Tijdens deze periode krijgt het ontstaan van vriendschappen meer en meer een 

psychologisch aspect. Ze zijn meer gebaseerd op vertrouwen en het delen van 

gevoelens met elkaar. Als men spreekt over ‘vrienden’, moeten deze trouw zijn 

en elkaar veel zien of spreken. Er ontstaat meer diversiteit in vriendengroepen en 

de jongeren gaan ook vriendschappen aangaan buiten de schoolcontext  

(Ploeg, 2011).     

 

Tijdens de adolescentie spreekt Erik Erikson over het 

specifieke conflict: identiteit versus rolverwarring. 

Tijdens deze periode moeten er belangrijke keuzes 

worden gemaakt met betrekking tot de identiteitsvor-

ming. Deze keuzes worden gemaakt op verscheidene 

gebieden: opleiding, beroep, relatievorming, maat-

schappelijke rollen, eigen waarden, … Worden deze 

keuzes niet gemaakt of worden de verkeerde keuzes 

gemaakt, spreken we van identiteitsverwarring. De 

jongere weet niet wie hij precies is of wie hij wil zijn. 

Vrienden spelen een belangrijke rol om tot identiteits-

vorming te komen (Verhulst, 2005). 

 

In deze fase  vormen vriendschappen een belangrijk deel van het leven van de 

jongeren. Ze brengen steeds minder tijd door met ouders, en vrienden worden 

steeds belangrijker. Vaak gaan ze ook in het dagelijks leven meer activiteiten 

aangaan zoals: samen naar een jeugdbeweging, samen naar de film, enz. 

(Ploeg, 2011). Een vriendengroep heeft iets weg van een soort familie in 

deze levensfase. Het biedt een jongere zekerheid en veiligheid. Het aangaan 

van verschillende vriendschappen is belangrijk voor de verdere ontwikkeling 

(Kohnstamm, 2009). 

 

We kunnen stellen dat vriendschappen een positieve invloed hebben op de 

ontwikkeling van het kind en de jongere. Kinderen met vrienden hebben meer 

zelfvertrouwen, passen zich gemakkelijker aan bij conflicten en staan open 

voor contacten met anderen. Ook op psychisch gebied gaan ze zich minder 

snel eenzaam voelen en positiever in het leven staan. Ook kunnen sociale con-

tacten een houvast bieden en beschermend zijn: bijvoorbeeld bij jongeren en 

kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben. Omgekeerd kan het gebeuren 

dat bij jongeren zonder vrienden bepaalde gebeurtenissen in het leven harder 

aankomen dan bij anderen, omdat ze meer moeite hebben om bepaalde zaken 

te verwerken (Ploeg, 2011).  

 

Rita Kohnstamn (2009) stelt in haar boek “Kleine Ontwikkelingspsychologie” dat 

vriendschappen en vrijetijdsbesteding rechtstreeks in verbinding staan: vriend-

schappen maken het gemakkelijker om iets in je vrije tijd te doen. Omgekeerd 

kan vrijetijdsbesteding ervoor zorgen dat kinderen vriendschappen aangaan 

(Kohnstamn, 2009).  

 

Vrijetijdsbesteding is voor veel kinderen en jongeren een belangrijke bijdrage om 

te spreken over een goede kwaliteit van bestaan. Pols (2006) ziet in vrije tijd vier 

verschillende functies: het draagt bij tot autonomie, het is een ideale kans om 

 

“Ik wil graag gaan  

fitnesse maar met twee 

is leuker dan alleen.”  

 

Dominique, 20 j., jon-

geman met een  

verlamming vanaf de 

middel 
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competenties te verwerven en bij te leren, het geeft mogelijkheden om te komen 

tot talentontwikkeling en het is een belangrijke ruimte om relaties en een sociaal 

netwerk uit te bouwen. Vrije tijd komt voor een groot deel tegemoet aan de socia-

le noden van kinderen en jongeren (Pols, 2006). 

 

In het onderzoek “Vrijetijdsbesteding als handicapsituatie” (Schraepen, Maelstaf 

& Halsberghe, 2015) wordt ook aangehaald dat kinderen en jongeren met een 

beperking alsmaar in hun recht op een volwaardige vrijetijdsparticipatie worden 

bedreigd. Ze geven in hun onderzoek aan dat mensen met een beperking minder 

aan vrijetijdsactiviteiten doen en sneller geïsoleerd geraken. Het gebeurt vaak 

dat ze weinig tot geen vrienden of geen vertrouwenspersoon hebben. Hierboven 

hebben we de sociale noden van kinderen en jongeren en het nut van vriend-

schappen kort opgesomd. De meeste van deze vriendschappen of sociale con-

tacten spelen zich af in de schoolomgeving. De schoolomgeving hoort mee in het 

opvoedingsmilieu van kinderen en jongeren.  

 

Welke vrijetijdsbesteding kinderen en jongeren willen doen, wordt beïnvloed door 

een belangrijk sociaal aspect: veel hangt af van met wie ze een activiteit willen 

doen. De basis om naar een zelfstandige vrijetijdsbesteding te gaan, ligt voor 

veel kinderen bij de sociale contacten in de school. Vaak komen kinderen in 

contact met het vrijetijdsaanbod via klasgenootjes. Vriendinnetjes vragen of je 

mee wilt gaan dansen of mee naar de jeugdbeweging wilt, enz. Kinderen die 

naar een school in de buurt gaan, krijgen via de school een diverse kijk op het 

aanbod van activiteiten die ze kunnen gaan doen in hun dorp of gemeente. Zoals 

hierboven reeds vermeld, is dit voor kinderen in het buitengewoon onderwijs 

niet zo evident omdat de school zich vaak ver van de woonomgeving bevindt. 

Ook weten we dat het schoolmilieu een belangrijke plek is om vriendschappen te 

sluiten en dit is bij kinderen en jongeren met een beperking ook zo, maar het 

wordt hen wel moeilijk gemaakt om deze contacten te onderhouden. Door de 

verre afstand is het moeilijker om vriendjes uit de klas te ontmoeten buiten de 

schoolse omgeving. Kinderen die les volgen in het buitengewoon onderwijs, heb-

ben minder contacten met kinderen uit de buurt (Schraepen, Maelstaf & Hals-

berghe, 2015). 

 

7.3 Volwassenen (21 tot 60 jaar) 

Erikson stelt dat volwassenen zich tot de leeftijd van ongeveer 35 jaar in het ont-

wikkelingsstadium ‘intimiteit-isolement’ bevinden (Alles Hangt Met Alles Samen 

[AHMAS], z.d.). In deze fase staat het vormen van hechte relaties centraal. Dit 

gaat niet alleen over het aangaan van intieme (seksuele) liefdesrelaties, maar 

evenzeer over het sluiten van hechte vriendschappen (Vos, 2002). Om deze 

hechte relaties te kunnen vormen, hebben volwassenen logischerwijs sociale 

contacten nodig die men kan verdiepen. Zoals aangehaald in de vorige levensfa-

sen, is vrijetijdsbesteding een belangrijke bron van sociale contacten. Zo kunnen 

we stellen dat het hebben van een vrijetijdsbesteding de kansen vergroot om 

diepgaande relaties op te bouwen met mensen buiten het oorspronkelijke gezin.  

Kenmerkend voor deze fase is dat volwassenen in staat zijn om zich kwetsbaar 

op te stellen en betrokkenheid te voelen en zo bindingen aangaan met anderen. 
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Belangrijk hierbij is dat de zoektocht naar de identiteit tijdens de tienerjaren gere-

sulteerd is in een stabiel identiteitsbesef (AHMAS, z.d.; Vos, 2002). Indien de 

volwassene het conflict identiteit-rolverwarring niet goed heeft doorlopen, kan het 

individu problemen ondervinden met het aangaan van diepgaande relaties. Dit 

kan leiden tot sociaal isolement met gevoelens van eenzaamheid tot gevolg 

(Wiemer–Heg, 2014). Als de volwassene geen toegang heeft tot een vrijetijdsbe-

steding van welke aard ook, heeft hij bijgevolg minder kansen om hechte relaties 

uit te bouwen. Hierdoor is de kans op isolement, met afzondering en eenzaam-

heid tot gevolg, groter. Ook blijkt hieruit nogmaals het belang van sociale contac-

ten bij jongeren, die een belangrijk aandeel hebben in het conflict  

identiteit-rolverwarring. 

Bovendien worden volwassenen beïnvloed door de sociale klok, een begrip dat 

in het leven werd geroepen door Neugarten. Neugarten, in Greve en Staudinger 

(2006), beschrijft de sociale klok als een verzameling van culturele en sociaal 

aanvaarde leeftijdsnormen. Deze klok bepaalt wanneer je een specifiek doel 

moet hebben bereikt of wanneer een bepaalde levensgebeurtenis moet hebben 

plaatsgevonden (Greve en Staudinger, 2006). Denk hierbij aan het behalen van 

het diploma middelbaar onderwijs, het moment om het ouderlijk huis verlaten, de 

leeftijd om op pensioen te gaan, ... Aan de hand daarvan toetst men af of men 

voldoet aan de ‘normale’ ontwikkeling van mensen binnen de eigen cultuur (Kotre 

& Hall, 1990). Deze leeftijdsnormen zijn cultureel bepaald en worden geïnternali-

seerd. (Neugarten, 1996). Mensen die deze doelen niet of pas veel later berei-

ken, kunnen zichzelf beschouwen als iemand die niet voldoet aan de normen van 

de maatschappij waardoor een laag zelfbeeld in de hand gewerkt wordt. Hierdoor 

kunnen ze uit de boot vallen, want ze zijn niet mee met leeftijdsgenoten (Greve & 

Staudinger, 2006). Als mensen toegankelijkheidsproblemen ervaren, op eender 

welk domein, kunnen we veronderstellen dat de kans groter is dat zij deze doelen 

niet of pas laattijdig behalen. Bijgevolg lopen zij meer risico om zich een buiten-

beentje te voelen en een laag zelfbeeld te ontwikkelen, wat een negatieve in-

vloed heeft op hun algemeen  welzijn.  

 

7.4 Ouderen (60-plussers)  

Volgens Erikson begint het laatste stadium rond het 60ste levensjaar (AHMAS, 

z.d.). Hij benoemt dit stadium als ‘integriteit versus wanhoop’. Hiermee bedoelt 

hij de fase waarin ouderen gaan terugkijken op hun eigen leven (Bureau voor 

Toegepaste Sociale Gerontologie [BTSG], 2016). Als ouderen met een tevreden 

gevoel terugkijken op hun leven en het gevoel hebben dat hun leven zinvol was, 

geeft dit voldoening en rust (BTSG, 2016; Oden, 2010). Het gevoel een goed 

leven te hebben geleid, wordt ook wel ‘ego-integriteit’ genoemd (AHMAS, z.d.). 

Als men bij het terugkijken spijt ervaart vanwege gemiste kansen, niet bereikte 

 

Tegenhouden niet, denk ik. Maar ik zal altijd wel, bijvoorbeeld met dat turnen, als 

ik er nu naartoe ga, ik zal mij altijd al een beetje ambetant voelen op voorhand 

omdat ik misschien niet ga kunnen wat die anderen doen” 

 

Mary-Ann, 44 j., een alleenstaande mama met systeemlupus 
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doelen of mislukkingen in hun leven, blijft men met een gevoel van wanhoop en 

angst achter (BTSG, 2016; Oden, 2010).  

 

In deze levensfase vindt ook het moment plaats waarop mensen stoppen met 

werken. Het werk maakt een groot deel uit van iemands sociale identiteit en is 

voor heel wat mensen een deel van hun bestaansreden. Als men op pensioen 

gaat, betekent dit bijgevolg voor velen een groot verlies. Het creëert echter ook 

kansen: de verplichtingen en de eventuele negatieve aspecten van het werk val-

len weg en er is veel vrijetijd die ingevuld kan worden met dingen die men graag 

doet, zoals het terug opnemen van - of net beginnen met - een hobby, en meer 

tijd investeren in familie en vrienden (Durkin, 1995). Echter, doordat de levens-

omstandigheden veranderen (veel meer vrije tijd hebben, niet meer op de  

vroegere werkplek komen, andere interesses ontwikkelen, ...) bestaat de kans 

dat bepaalde sociale contacten veranderen of uitdoven. Hierdoor bestaat het 

risico dat ouderen geïsoleerd geraken (Allan, 2010).  

 

Ferris en Bramston in Durkin (1995) onderzochten wat ouderen als belangrijkste 

factoren aanwezen in het kader van een goede levenskwaliteit. Hieruit kwamen 

relaties, het hebben van een sociaal netwerk en een goede gezondheid als be-

langrijkste aspecten naar voren (Durkin, 1995). 

 

Verder blijkt ook dat het hebben van relaties en sociale contacten de draagkracht 

van ouderen (en mensen in het algemeen) vergroot. Ze hebben meer het gevoel 

van zelfcontrole en kunnen beter om met dagdagelijkse problemen. Doordat  

ouderen stilaan achteruit gaan, zowel op fysiek als cognitief vlak, lopen zij echter 

het risico om geïsoleerd te geraken aangezien zij weinig tot geen sociale  

contacten (meer kunnen) leggen (Hansson & Carpenter, 1994).  

 

Vanuit bovenstaande elementen kunnen we afleiden dat sociale contacten zeer 

belangrijk zijn voor het welbevinden van ouderen, en dat sociaal isolement een 

gevaar vormt. Sociale isolatie kan leiden tot depressieve gevoelens en een nega-

tief zelfbeeld. Deze mensen hebben vaak niet de (mentale) kracht en/of de  

motivatie om veranderingen aan te brengen in hun leven, waardoor men niet uit 

deze negatieve spiraal geraakt (Hansson & Carpenter, 1994).  

 

 

“Zo belangrijk om de eenzaamheid te doorbreken. Echt heel belangrijk, want 

eenzaamheid op zich kan ziek maken. (…) Het leven is te schoon daarvoor.” 

 

Mary-Ann, 44 j., een alleenstaande mama met systeemlupus 

 

 

Link met het filmpje.  

In het filmpje zijn de levensfasen de rode draad. Omdat we willen aantonen dat 

toegankelijkheidsproblemen op elke leeftijd en in alle vormen kunnen voorkomen. 

We willen ook duidelijk maken dat vrije tijd voor iedereen doorheen alle  

levensfasen van groot belang is en bijdraagt tot een goede kwaliteit van leven.   

De literatuur over de sociale noden is een ondersteunende insteek om onze tool 
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te onderbouwen. Per levensfase geven we aan wat de noden kunnen zijn en dit 

onderbouwen we met een qoute vanuit de diepte-interviews. Ook geven we  

enkele good practices mee die we kunnen linken met de verschillende levensfa-

sen. Zo laten we zien dat er al bestaande oplossingen bestaan en deze soms 

niet te ver gezocht moet worden. Verder willen we wijzen op het belang van het 

samenwerken met de burgers, omdat zij vanuit hun ervaringen kunnen vertellen 

over toegankelijke vrije tijd.  

 

8 Lokale besturen: Beleidsmakers naar toegankelijke vrije 

tijd voor groot en klein 
Het doel van ons product is het sensibiliseren van lokale besturen. Om deze te 

kunnen sensibiliseren moeten we ons eerst enkele vragen stellen zoals: Wie zijn 

ze? Wat doen ze? Wat zijn hun bevoegdheden? 

 

Een lokaal bestuur is het bestuur waar burgers als eerste mee in contact komen. 

Het staat als het ware het dichtst bij de bevolking (Vereniging  van Vlaamse 

Steden en Gemeenten, z.d. a.). Een gemeentebestuur bestaat uit een gemeente-

raad en het college van schepenen en burgemeester. Een burgemeester is het 

hoofd van de gemeente. Een gemeenteraad is een beleidsorgaan dat instaat 

voor de toekomst van de lokale ontwikkelingen. Het heeft een controleopdracht, 

namelijk toezien op het college. De gemeenteraad heeft ook een beslissende 

functie, tenzij dit anders is opgelegd door de wet. Een deel van de opdrachten is 

opgelegd en wettelijk bepaald, voor een ander deel van de opdrachten is er ruim-

te voor eigen invulling (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten, 2012).  

 

 

Vrije tijd is een veelomvattend begrip. Deze bevoegdheid wordt in de praktijk 

vaak onderverdeeld in verschillende beleidsdomeinen. Een lokaal bestuur heeft  

beslissingsrecht over de benaming die ze geven aan schepenen en voor welk 

beleidsdomein hij of zij verantwoordelijk is (T. Van Hemelen, persoonlijke  

communicatie, 25 april 2016). 

 

 

Een gemeenteraad houdt zich bezig met alles wat van gemeentelijk belang is. 

Het college van schepenen en de burgemeester zijn het dagelijks politieke be-

stuur van de gemeente. Het college is verantwoordelijk voor processen van be-

leidsontwikkelingen en de controle ervan en het toezicht erop. Het is een collegi-

aal orgaan. Elke schepen heeft zijn eigen domein en heeft in de praktijk een 

doorslaggevende stem, maar een schepen kan nergens alleen over beslissen. 

Het college is tevens een uitvoerend orgaan. Ze voeren taken uit van algemeen 

belang -  zoals bijvoorbeeld het controleren of de rijksregisters in orde zijn - maar 

ze hebben ook taken van gemeentelijk belang (Vereniging van Vlaamse steden 

en gemeenten, 2012). 

 

Een gemeentebestuur moet renderen als dienstverlener. Het levert diensten en 

producten aan burgers, bedrijven en organisaties. Vaak heeft het een monopo-

liepositie: soms is het de enige aanbieder van een soort dienst of product, 

bijvoorbeeld het aanbieden van sociale koop- of huurwoningen. Het gaat om es-
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sentiële diensten in het leven van mensen. Hiernaast heeft het gemeentebestuur 

ook een bevoegd gezag. Het kan bindende beslissingen nemen over rechten en 

plichten van instanties en burgers, bijvoorbeeld een nieuw lokaal geven aan een 

jeugdclub. Als laatste is het gemeentebestuur ook regisseur van maatschappe-

lijke ontwikkelingen. Hierin ligt de kans om de rol van het gemeentebestuur in 

de samenleving te veranderen. Het gemeentebestuur is een organisator, beden-

ker, bemiddelaar, coördinator en initiator van activiteiten in de lokale samenleving 

(Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten, 2010). 

 

In het gemeentedecreet staat vermeld dat gemeenten beogen om op het lokale 

niveau bij te dragen tot duurzame ontwikkeling van het gebied en het welzijn 

van de burgers. Het gemeentedecreet van 2005 luidt als volgt: “De gemeenten  

verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige  

uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo 

veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur” (Vlaamse Co-

dex, 2005). In het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt er ook gesproken 

over openheid van bestuur en het zo veel mogelijk betrekken van inwoners bij 

hun beleid (Vlaamse Codex, 2005). Een concrete toepassing hiervan is het in-

voegen van een toegankelijkheidsraad of een adviesraad.  

 

Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap in Heist-op-den-

Berg is een goed voorbeeld. Het is een adviesraad voor personen met een  

beperking. Deze is ontstaan vanuit een initiatief van een medewerker van het 

gemeentehuis. Ze waken over de toegankelijkheid in hun gemeente. Ze geven 

advies over toegankelijkheid en geven jaarlijkse lezingen om mensen te sensibi-

liseren (T. Van Hemelen, persoonlijke communicatie, 25 april 2016).  

 

8.1 Het sociaal huis als aanspreekpunt 

Elke gemeente heeft een eigen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

(OCMW) (Belgium, z.d.). Het instellen van een OCMW is door de wet verplicht 

om te zorgen dat zijn burgers een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dit doet 

het OCMW door maatschappelijke diensten te verlenen (e-Justice, z.d. a). Het 

OCMW van je gewoonlijke verblijfplaats is bevoegd voor het toekennen van  

dienstverlening. Je gewoonlijke verblijfplaats is de plaats waar je je thuis voelt 

(Kruispunt Migratie-Integratie, z.d.).  

 

Het sociaal huis is een centrale plaats dat rendeert als een aanspreek- en  

informatiepunt. Het zorgt ervoor dat iedereen beroep kan doen op de dienstver-

lening van het OCMW, de gemeente en verenigingen (Vereniging voor Vlaamse 

Steden en Gemeenten, z.d. b.).  

 

8.1.1 Hervorming tegen 2019? 

In het Vlaamse regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 (Vlaamse 

Regering, 2014) staat dat de OCMW’s volledig worden geïntegreerd in de  

gemeentebesturen tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode, nl. in 

2019. Dit decreet vervangt het huidige gemeentedecreet, bestaande uit het 

OCMW-decreet en het decreet van intergemeentelijke samenwerking (Leroy, 

2015). Met deze bestuurlijke hervorming doelt men op een sterker sociaal beleid. 
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Het is een taak van het lokale bestuur om ervoor te zorgen dat mensen een 

menswaardig bestaan kunnen leiden. Dit heeft betrekking op kwetsbare groepen: 

mensen die op zoek zijn naar begeleiding voor het oplossen van hun problemen 

op sociaal en/of financieel domein. Het betreft een burgernabije en toegankelijke 

zorg. Dit gaat dus ook over het creëren van ontmoetingsplaatsen, de inrichting 

van publieke plaatsen, betrokkenheid en participatie aan de samenleving en de 

gemeenschap (Vereniging Vlaamse Steden en gemeenten, 2015). 

 

Bij ons bezoek aan het GAPH te Heist-op-den-Berg hebben we meer vernomen 

over de rol van de OCMW-ambtenaar in deze raad. In de statuten staat zij  

vermeld als secretaris en maakt de verslagen op van de vergaderingen. Maar in 

de praktijk heeft ze ook een verbindende functie. Zij zorgt ervoor dat de informa-

tie van de adviesraad wordt doorgegeven aan de juiste oren. Ze vertaalt ook de 

werking van het lokaal bestuur naar de leden van het GAPH, waardoor er echt 

sprake was van een samenwerking (GAPH, persoonlijke communicatie, 28 april 

2016). 

 

Link met filmpje  

Het doel van onze tool is de lokale besturen motiveren om te werken aan toe-

gankelijkheid op vlak van vrije tijd. Het is dus noodzakelijk om te weten wie we 

moeten aanspreken en op welke manier. We moeten benadrukken dat zij  

hiervoor verantwoordelijk zijn. We gebruiken een filmpje omdat een beeld vaak 

meer zegt dan duizend woorden. We maken gebruik van good practices om te 

tonen dat het wél kan.  

 

Tijdens de internationale studiereis vroegen we de bezochte organisaties hoe zij 

lokale besturen proberen te overtuigen om werk te maken van toegankelijkheid 

en op welke manier wij dit het beste aanpakken. Zij kwamen allemaal overeen 

over het feit dat je dit best doet vanuit een positieve invalshoek. Positieve verha-

len of stappen in de goede richting leiden tot meer succesverhalen, terwijl  

negatieve ervaringen kunnen leiden tot demotivatie. Kathryn Aedy, de Access 

and Sustainability Advisor van Centre for Accessible Environment gaf ons het 

voorbeeld van Mencap, een organisatie die mensen met een mentale beperking 

een stem geeft. Mencap brengt positieve verhalen van mensen naar de voor-

grond. Op deze manier sensibiliseren ze gemakkelijker anderen, aangezien dit 

mensen de motivatie geeft om nog meer good practices op poten te zetten (per-

soonlijke communicatie, 18 april 2016). Ook Jonathan Morris, de oprichter van 

Inclusion Barnet (een centrum voor zelfstandig leven), wees er meerdere keren 

op dat je met positiviteit meer bereikt dan met negativiteit. Het gaat er ook over 

kleine stappen te nemen, want kleine veranderingen kunnen soms op lange  

termijn veel verschil maken. Blijven sensibiliseren en acties op poten zetten (hoe 

kleinschalig ook), is dus de boodschap. Tenslotte wees Jonathan er ook op dat 

lokale besturen vaak bezig zijn met de fincanciële kant van het toegankelijk-

heidsverhaal. Wijzen op het feit dat redelijke aanpassingen en een toegankelijke 

samenleving een economische meerwaarde kunnen betekenen, is dus cruciaal 

(persoonlijke communicatie, 21 april 2016). 
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9 Opbouw filmpje 

9.1 Waarom kiezen voor een filmpje op sociale media? 

Bij het zoeken naar een tool ter informering en sensibilisering dachten we eerst 

aan een brochure. Maar bij de uitwerking hiervan vonden we dat wij niet over 

genoeg kennis beschikten om een verspreidbare brochure, mooi grafisch vorm te 

geven. 

 

We zochten verder naar andere media. Zo botsten we op Powtoon. Een gratis 

webapp dat een tool biedt voor het maken van marketing filmpjes 

(www.PowToon.com). Bij aanmelden kan je gratis gebruik maken van verschil-

lende sjablonen en kan je een filmpje maken tot 5 minuten lang. Nadien is deze 

ook gratis verspreidbaar via YouTube.  

 

Dit gaf ons de kans om zonder enige grafische kennis toch een aantrekkelijk 

filmpje te maken dat slechts een klik van de muis vraagt van de kijker. Bovendien 

is het door de publicatie op YouTube makkelijk verspreidbaar via sociale media.  

 

9.2 Brainstorm voor de inhoud 
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10 Besluit 

Wanneer men spreekt over toegankelijkheid wordt heel veel, maar ook heel wei-

nig gezegd. Dit is een ruim begrip waar ieder van ons een andere betekenis aan 

geeft. Door gebruik te maken van integrale toegankelijkheid daarentegen, zeg je 

dat er aandacht is besteed aan alle levensdomeinen omdat die als ketens met 

elkaar in verbinding staan. Elke schakel heeft invloed op elke andere schakel.  

 

Deze toepassing van integrale toegankelijkheid vraagt een transversaal beleid 

van lokale besturen. Zij zijn namelijk de regisseurs van maatschappelijke ontwik-

kelingen en in onze huidige samenleving zijn toegankelijkheid en inclusie niet 

meer weg te denken. We maken wel even de volgende bedenking: het VAPH 

behandelt alle levensdomeinen met betrekking tot personen met een beperking, 

maar ziet de realiteit er ook zo uit? Uit de interviews is gebleken dat er wel een 

aangepast vrijetijdsaanbod is, maar dat mensen deze niet kunnen bereiken om-

wille van ontoegankelijke straten of openbaar vervoer.  

 

Een schepen van toegankelijkheid of een adviesraad met ervaringsdeskundigen 

zou een oplossing kunnen bieden. De schepen van toegankelijkheid dient als 

een bruggenbouwer tussen de verschillende beleidsdomeinen. Een adviesraad 

draagt bij tot betrokkenheid en actief burgerschap. De combinatie van de twee 

zou alleen de samenwerking versterken tussen het lokaal bestuur en haar  

burgers. Bij ons bezoek in Londen stelden we wel de vraag of beleidsstructuren 

en visies wel altijd in maatschappelijke realisaties kunnen resulteren. Mensen 

met een beperking betrekken bij het beleid wordt o.a. belemmerd door persoon-

lijke, interpersoonlijke en intrapersoonlijke aspecten. 

 

Ons filmpje is niet alleen een oproep aan de lokale besturen om te zorgen voor 

zijn burgers, maar ook aan ieder van ons om hier verandering in te brengen. De 

kruispuntbenadering toont aan dat elk individu een vervlechting is van verschil-

lende deelidentiteiten en dat elke deelidentiteit een machtsverhouding definieert. 

Die machtsverhouding kan leiden tot uitsluiting of discriminatie. Maar is een 

vrouw soms ook niet een moeder? Is een jongen in een rolstoel soms ook niet 

een sportman? We kunnen besluiten dat iedereen, in elke leeftijdsfase dezelfde 

sociale noden heeft, en bijgevolg even veel kansen verdient om aan deze noden 

te voldoen. 

 

We willen zeker nog benadrukken dat het belangrijk is dat een kleine moeite, 

bijgekruid met wat geduld, kan resulteren in een grote verandering waar ieder 

van ons baat bij heeft.  

 

Verandering heeft tijd nodig. Het gaat vooral over het nemen van de juiste 

stappen in de juiste richting. Hoe klein die stappen ook mogen zijn. 

 

Voor een uitgebreider artikel over onze kritische bedenkingen nodigen wij u uit 

om bijlage 11.5 op p.50 te lezen.  
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12 Bijlagen 

12.1 Motivatie deelvraag 1.2 

Onze tweede deelvraag omvat veel termen die verduidelijkt dienen te worden. 

We beperken ons tot verschillende kernthema’s om het onderzoek te begrenzen. 

In deze bijlage lichten  we de motivatie van de vragen toe.  

 

1.2. Wat betekent een transversale samenleving in het licht van het informe-

ren en sensibiliseren van lokale besturen bij het toegankelijk maken van 

hun leefomgeving naar vrije tijd toe? 

1.2.1. Wat is de betekenis van transversaal en hoe wordt dit toegepast 

binnen de toegankelijke samenleving? 

‘Een transversaal beleid’ is een term die veel wordt gebruikt door politici. Ook 

voor ons is het belangrijk om even toe te lichten wat dit juist betekent en hoe dit  

concreet kan gemaakt worden. Dit is een beschrijvende onderzoeksvraag waar-

voor wij verschillende bronnen hebben geraadpleegd. 

 

1.2.2. Welke rol speelt kruispuntdenken in onze toegankelijke samenle-

ving? 

Kruispuntbenadering vertrekt niet alleen vanuit de verschillende identiteiten die 

wij als persoon met ons meedragen, maar ook de gelijkenissen en de machtsge-

ladenheid die elke deelidentiteit met zich meebrengt. Dit is een belangrijke visie 

omdat het een rol speelt in hoe wij met elkaar omgaan en naar elkaar kijken. We 

vinden het een meerwaarde om ons te verdiepen in dit begrip door gebruik te 

maken van verschillende bronnen.  

 

1.2.3. Welke sociale noden onderscheiden we per levensfasen betref-

fende vrijetijdsbesteding? 

Om het orthopedagogisch aspect in het licht te zetten en om structuur te bieden, 

vertrekken wij vanuit de sociale noden per levensfasen. We toetsten theorie en 

praktijk aan elkaar af door ook hier de resultaten van het diepte-interview te  

vervlechten. In ons filmpje kunnen we dan weergeven dat wij allemaal sociale 

noden hebben die vervuld dienen te worden, ook zij met een functiebeperking 

zijn hier niet anders in. 

 

1.2.4. Welke ervaringen hebben burgers in verschillende levensfasen in 

het levensdomein vrije tijd met betrekking tot toegankelijkheid in hun 

eigen gemeente? 

Hoe kan je beter iemand aanzetten om te werken rond toegankelijkheid dan de 

stem van zij die het hoogst nodig hebben te laten spreken? We kiezen hier voor 

diepte-interviews die zich focussen op de betekenisgeving van de getuigen over 

de toegang tot vrije tijd. Het is niet alleen wat ze tegenkomen dat belangrijk is, 

maar ook hoe zij dat ervaren. We willen hier een vergrootglas werpen op de klei-

ne burger – want een lokaal bestuur moet zorgen voor iedere burger van zijn  

gemeente. Deze diepte-interviews worden gefragmenteerd, gelabeld en  

gecategoriseerd  om doorheen heel het onderzoek te kunnen implementeren.  
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We halen hier ook quotes uit, die kracht geven aan ons motiverend en sensibili-

serend filmpje.   
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12.2 Een greep uit onze analyse van de diepte-interviews 

 

Voor de analyse van de diepte-interviews hebben we vanuit topics, labels opgesteld. Zo konden we de tekst fragmenteren en hier labels aan toe kennen. 

Onze labels waren: fysieke toegankelijkheid, emotionele toegankelijkheid, informatie toegankelijk, inclusie (pro of contra), ervaringen met het lokale be-

stuur, good practices en drempels. 

 

 

  

Kinderen 

 

Jongere 

 

Volwassene 

 

Oudere 

 

 

Emo-

Toegankelijkheid 

P: Als je ergens binnen komt, 

kun je daar functioneren binnen 

zo’n groep. Marissya die had dat 

hier bijvoorbeeld op het lager 

onderwijs. Ze komt die klas bin-

nen, ze komt tussen de andere 

kindjes maar ze raakte finaal in 

de stress omdat het te druk was. 

Het onoverzichtelijke, en dat is 

natuurlijk het verschil met het 

Zonnebos. Ze kent daar de 

structuren en dat vind ik ook 

toegankelijkheid                                                                                                                              

M:Kun je in die omgeving functi-

oneren, en kan degene die daar 

staat ook met jou omgaan. Want 

dat is natuurlijk ook nog een 

deel toegankelijkheid(p3) 

 

P: nee en bijvoorbeeld met 

adam, er worden stickertjes op 

geplakt en dertig jaar geleden 

was hij gewoon een lastig kind 

D: Nu op deze moment niet… 

Maar ik zou wel graag terug 

gaan fitnessen dat wel… Maar 

da is ook weer iets, dat zou ik 

precies niet echt alleen willen 

gaan doen. Dan wil ik da echt 

wel samen met iemand doen. 

Da’s ook wel plezanter dan 

uiteindelijk. (p5 – emotioneel / 

beeldvorming)  

 

D: De mensen uit zichzelf gaan 

niks, alé niet veel doen. Er zijn 

wel enkelingen maar de mees-

ten die doen eigenlijk niks. Maar 

als je het gaat vragen toch wel 

99% dat die u wel mee komen 

helpen (p12 – hulp vragen) 

 

Ja, nee dat gaat niet over dieje 

cultuur. Ik weet het niet. Ik voel mij 

daar nie tot aangesproken. Dat 

komt niet dor de term cultuur maar 

gewoon door mijn ziekte. (p3 – zich 

niet welkom voelen of tot de doel-

groep) 

 

Goh, de prijs dat er aan hangt, de 

plaats, de doelgroep, .. (p4 – ver-

zameling van ontoegankelijkheid)  

 

Bijvoorbeeld Yoga binnen mijn (…) 

grenzen, ja. (p 5 ) 

 

Daar “zijn” en mij nuttig voelen. 

Daar heb ik dan ook een beetje 

kunnen helpen, binnen mijn perken 

(p5 – nuttig voelen) 

Hetgeen wat ik zo lastig vind, is 

dat je altijd moet plannen. Dat is 

storend. (p6 – optie is er)  

 

P: Ja, ja … Dat is geen probleem 

nee. Maar wat je wel ziet dat is 

dat, vanaf dat ze in de rolstoel 

geraakt is, dat er wel bepaalde 

mensen afgehaakt hebben.  

M: Ja, één keer komen ze, maar 

geen tweede keer meer.  

P: Ook omdat de meeste mensen 

zich geen houding weten te ge-

ven. (p7 – vrije tijd binnenshuis)  

 

(…) in de KBC in Brussel aan de 

Helihavenlaan, dat was een voor-

stelling van het nieuwe seizoen 

(van Hart voor Handicap), ik ge-

loof dat het over toerisme ging of 

ik weet iet wat ... En de mensen 

die in een rolstoel zaten, zaten 
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en dat voor stickertjes hadden 

we niet ja en hij is snel afgeleid 

ja, dus ik zie daar het bericht in 

de chiro niet echt als een nood-

zaak. Kijk nou straks in augustus 

als ie tien dagen op kamp gaat 

dan is het mischien wel even 

raadzaam om met die mensen 

aan tafel te gaan zitten.(p3) 

 

M:Met joshua, die kunnen naast 

elkaar spelen. Ze rennen achter 

elkaar aan.                                      

P: Jij hebt dan ook veel contact 

met die moeder.(p5) 

 

M: Ja zolang dat het inderdaad 

iets is, ik denk niet dat ze bij 

sporten zoals je zegt bijvoor-

beeld voetbal, dat ze daarin 

terecht zou kunnen. Ik denk dat 

die teveel gericht zijn op het 

winnen en partijtjes en daarom 

denk ik dat ze daar niet mee in 

kan gaan.(p12) 

 

M: Ja dan zit je natuurlijk ook 

met die hechting van haar altijd. 

Dat is het probleem(p10) 

(…) 

beneden voor de receptie, en de 

andere mensen zaten boven. 

(lacht) Dan zeg je, alee, sorry! 

(p8)  

 

E: Eigenlijk bent u zich constant 

aan het aanpassen terwijl het 

eigenlijk omgekeerd zou moeten 

zijn? 

P & M: Ja, inderdaad.  

P: Dat wordt een gewoonte en ik 

hoor dat van iedereen. (p5 – 

emotioneel) (…)  
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Kinderen 

 

 

Jongere 

 

Volwassene 

 

Oudere 

 

 

Inclusie 

L: Zou die zonder u nog inclusief 

zijn                                                                                                   

G: De yoga beweging staat of 

valt met u hé? U bent de opricht-

ster en docent dan?                           

M: Ja ik ben alleen.  

L: Als u er nu niet zou zijn dan... 

M: Als ik kijk naar mijn collega 

dan denk ik dat ie een aantal 

zullen openstaan en aantal niet. 

Maar dat heeft ook te maken in 

hoeverre deze met kinderen 

kunnen omgaan. (…) Maar ik 

denk wel dat daar mensen voor 

open staan. Je moet dan wel 

weten wie je daarvoor moet aan-

spreken. 

L: Moet aanspreken (aanvullend) 

M: er zijn meerdere kinderyoga’s 

meer richting Antwerpen, die 

daar mee voor openstaan. Als je 

websites gaat lezen die staan 

daar meer voor open. Maar ik 

heb zelf ook. Want je praat over 

beperkingen en noemde het nou 

Inktvis? 

G: het aanbod van Brecht zelf? 

Ja kris de inktvis 

M: precies, die hebben mij be-

 

L: (…) Het skiën dat gij doet: is 

dat een inclusief aanbod? Is da 

zowel met mensen met een be-

perking als zonder een beper-

king… Of is dat apart?  

D: Beiden… 

L: Het is echt inclusief dan? 

D: Ja… 

L: Dus je kan dat ook met uw 

vrienden doen? 

D: Uhu… Zoals nu de zaterdag 

ga ik met een paar kameraden 

skiën in Landgraaf… (p4-5 / 

inclusief indoor skien ) 

 

M: Waar je u welkom voelt en 

dat je uitgenodigd wordt.   

 

Houd je dat tegen dat er mensen 

zijn met andere beperkingen of 

zonder beperking? 

 

Tegenhouden niet, denk ik. Maar 

ik zal altijd wel, bijvoorbeeld met 

dat turnen, als ik er nu naartoe 

ga, ik zal mij altijd al een beetje 

ambetant voelen op voorhand 

omdat ik misschien niet ga kun-

nen wat die anderen doen (p6 – 

inclusie of niet?) 

 

Neen. Maar ik zou het ook niet 

erg vinden als er... moesten er in 

de buurt lotgenoten zijn. (p6 – 

liever doelgroep specifiek) 

 

P: Dat is eigenlijk heel toevallig 

geweest: mijn broer die had 

kaarten en die kon dan zelf niet 

gaan, en die vroeg dan of wij 

geen zin hadden om te gaan. En 

dan zijn we daar geweest en dan 

dachten we: ‘potverdorie, je kan 

hier wel schoon binnen’. En er 

zijn –ik geloof- 20 plaatsen voor-

zien voor mensen met een rol-

stoel. En zij gaat gratis en ik 

betaal. Voor de rest zijn het de-

mocratische prijzen, en als je het 

aanbod ziet, dat is echt goed. 

Als je dan naar die grote concer-

ten gaat, dat is soms al wat 

moeilijker. Ik ga met mijn zoon 

regelmatig naar het Sportpaleis 

of zo, ja … 

M: Dan moet je weer apart gaan 

zitten. 

P: Hier zit je gewoon tussen het 

publiek, en ik vraag me dan af: 

waarom moeten die met een 

rolstoel of … dan apart gaan 

zitten? Dan zeggen ze: ‘dat is uit 

veiligheid’! (lacht) (p10 – liever 

tussen het publiek)  
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naderd, ik heb er op nee gezegd. 

(Kris de inktvis is het overkoepe-

lende  buitengewoon sportief 

aanbod van Brecht) 

Ik heb wel zoiets van yoga is 

voor iedereen, daar ben ik het 

helemaal mee eens en vind ik 

heel fijn maar ik had zoiets van 

Neen, even niet. Ik heb veel 

kinderen zoiezo al 

 

P: Ze heeft ook twee pleegkind-

jes 

M: Ja ik heb ook twee pleegkind-

jes in mijn groep zitten, en nog 

een paar kindjes. Eentje met 

autisme, eentje met motorische 

beperkingen. Die mensen komen 

toch wel, wat mij dan tegenstond 

met name, dat ik dan les moest 

geven in eerste instantie daar. 

Dat wil ik niet, ik wil dit in mijn 

eigen omgeving.                                                                                                          

G: In principe zijn dus kinderen 

met een beperking welkom maar 

kinderen zonder ook. 

(…) 

P: (…) Het mooiste voorbeeld 

dat ik ooit op een beurs gekre-

gen heb, dat was iemand die 

een brasserie had en hij had zijn 

brasserie toegankelijk gemaakt 

en die had meer omzet en min-

der zieke obers (lacht). Dat is 

heel logisch eh: hij had zijn bras-

serie volgeduwd, en dan zat je 

bijna aan het bord van die per-

soon naast u, en jij gaat ook 

liever eten als uw buur niet mee 

ziet in uw bord he. Dus hij had 

meer plaats gemaakt, en bijge-

volg kwamen mensen met een 

kinderwagen binnen, mensen 

met een zware valies kwamen 

binnen, mensen met een rolstoel 

kwamen binnen, en bijgevolg 

trok hij ook een ander publiek 

aan. Maar doordat hij minder 

tafels had, was zijn bezettings-

graad hoger en had hij uiteinde-

lijk meer omzet. En dat zijn 

obers minder ziek waren, dat 

was gewoon in plaats van die 

zware plateau’s gebruikten zijn 

obers nu van die rolwagens.  

(…) 
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12.3 Een uitgebreid besluit over de resultaten van de diepte-

interviews 

 

Bij de vraag over welke betekenis mensen geven aan toegankelijkheid, spraken 

de meesten direct over fysieke toegankelijkheid, nl. het kunnen bereiken van 

en het binnen geraken in gebouwen. De fysieke drempels die aan bod kwamen 

tijdens de interviews waren bv. de bereikbaarheid van plaatsen (vanwege slechte 

voetpaden, vele drempeltjes, het op voorhand aanvragen van hulp bij het open-

baar vervoer, …), het niet beschikbaar zijn van speciale voorzieningen (zoals een 

toegankelijke wc), geen aangepast materiaal ter beschikking hebben, het afhan-

kelijk zijn van een tweede persoon om ergens te geraken, enzovoort. Er kwamen 

gedurende de interviews echter nog een aantal andere soorten drempels naar 

boven. Zo waren er verschillende voorbeelden van financiële drempels, zoals 

het huren van speciaal materiaal om aan vrijetijdsbesteding te kunnen doen, de 

aankoop van een grote auto vanwege een rolstoel, het betalen van  

inkom/deelnameprijs (voor zij die het financieel moeilijk hebben), … Verder wer-

den er verschillende emotionele drempels aangehaald, zoals het zich niet wel-

kom voelen, het zich anders voelen of buiten de groep voelen, het ergens alleen 

naartoe moeten gaan, het steeds op voorhand moeten plannen omdat niet alles 

fysiek toegankelijk is, etc. …  

Als laatste kwam ook het gebrek aan duidelijke toegankelijke informatie als 

drempel naar boven. Meerderen gaven aan dat ze zelf bij de gemeente op zoek 

moesten gaan naar informatie, en dat deze niet werd toegestuurd of niet snel te 

vinden was op het internet. Hier hoort bovendien een emotionele drempel bij, 

want velen durven of kunnen de stap niet zetten om zelf naar de gemeente te 

gaan om informatie te vragen.  

 

Wat betreft het al dan niet inclusief organiseren van het vrijetijdsaanbod waren 

de meningen verdeeld. Twee van de vier gaven aan dat dit geen must is, maar 

dat het vaak wel aangenaam is. Eén persoon vond dit niet noodzakelijk bij de 

dagbesteding. Wat ze wel allemaal belangrijker achtten, was dat het dagelijkse 

leven ‘inclusief’ moet zijn, met andere woorden, dat ze op een volwaardige en 

zelfstandige manier kunnen deelnemen aan de samenleving en dat openbare 

plaatsen toegankelijk zijn (parkings, restaurants, cafés, culturele centra, vervoer, 

…). Eén geïnterviewde gaf aan dat ze zoveel mogelijk inclusief wou werken maar 

ook wel begreep dat dit niet in elke sport mogelijk is.  

 

Uit de interviews bleek dat er relatief weinig contact was met lokale besturen. 

Eén iemand wist wel wat af van besturen, en gaf aan dat er in grote steden vaak 

een persoon wordt aangewezen die zich met toegankelijkheid moet bezig hou-

den, maar dat dit in kleine steden vaak niet het geval is omdat er andere prioritei-

ten zijn. Het zou volgens hem echter wel een meerwaarde zijn, moesten kleinere 

lokale besturen inzetten op toegangelijkheid.  

 

Er kwamen ook een aantal positieve praktijkvoorbeelden uit de interviews. Deze 

werden opgenomen in de lijst met andere good practices, en vindt u terug in de 

bijlage van deze paper (Bijlage 12.4: Good Practices). 
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12.4 Good Practices 

België 

WeTravel2 

Adres: Herenthoutseweg 31, 2222 Heist-op-den-Berg 

Mail: info@wetravel2.eu 

Website: wetravel2.eu/ 

 

To Walk Again 

Adres: Geneinde 2 - 2260 Tongerlo (Westerlo) 

Mail: info@towalkagain.be 

Website: www.towalkagain.be/ 

 

Onafhankelijk Leven 

Adres: Groot Begijnhof 31, 9040 Gent 

Mail: info@onafhankelijkleven.be 

Mail: Website: onafhankelijkleven.be/ 

 

Minder Mobielen Centrales 

Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 65b, 9000 Gent 

Mail: mmc@taxistop.be 

Website: www.mindermobielencentrale.be/ 

 

Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw 

Adres: Provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw 

Website: http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-

cultuur/provinciedomeinen/het-vinne-zoutleeuw/index.jsp 

 

Anysurfer 

Adres: Kunstlaan 24, bus 21, 1000 Brussel 

Mail: info@anysurfer.be 

Website: www.anysurfer.be/ 

 

Toegankelijke routes Toerisme Vlaanderen 

Website: http://www.toerismevlaamsbrabant.be/info/route-info/recreatieve-

routes/toegankelijke-routes/index.jsp 

 

Speelplein Joepla  

Adres: Jeugddienst Lochristi, Koning-Albertlaan 29B, 9080 Lochristi 

Mail: speelpleinjoepla@lochristi.be 

Website: http://www.speelpleinjoepla.be/ 

 

Dienstencentrum De Lindeboom 

Adres: Kerklei 18 A, 2960 Brecht 

Mail: delindeboom@ocmwbrecht.be 

Website: https://www.brecht.be/node/787 

 

Madosa VZW 

Adres: Haantjeslei 213, 2018 Antwerpen 

Mail: info@madosavzw.be 
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Website: http://www.madosavzw.be/ 

 

Cultuurcentrum Scherpenheuvel Den Egger 

Adres: August Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel 3270 

Mail: roeland.vangorp@denegger.be 

Website: www.denegger.be/ 

 

Kris De Inktvis (Buitengewoon Sportief) 

Adres: Dienst Welzijn Gemeentehuis (gelijkvloers) Gemeentepark 1, 2960 

Brecht 

Mail: kris.vandijck@brecht.be 

Website: https://www.brecht.be/vrije-tijd/toegankelijk-

vrijetijdsaanbod/buitengewoon-sportief 

 

Internationaal (UK) 

Centre for Accessible Environment 

Adres: Fourth Floor, Holyer House, 20 – 21 Red Lion Court, London 

EC4A 3EB 

Mail: kathryn.Aedy@cae.org.uk 

Website: http://cae.org.uk/ 

 

Disability Rights UK 

Adres: CAN Mezzanine, 49-51 East Road, London N1 6AH 

Mail: Sue.bott@disabilityrightsuk.org 

Website: www.disabilityrightsuk.org/ 

 

Laburnum Boat Club 

Adres: Laburnum Street, London E2 8BH 

Mail: clare.justice@laburnumboatclub.com 

Website: http://laburnumboatclub.com/ 

 

Pedal Power Cycling Club 

Adres: Finsbury Park, Tottenham, Greater London N4 4  

Mail: info@pedalpowercc.org 

Website: www.pedalpowercc.org/ 

 

Inclusion Barnet 

Adres: The Concourse, Grahame Park, London NW9 5UX   

Mail: jonathan@barnetcil.org.uk 

Website: www.barnetcil.org.uk/ 

 

Lifetime Homes 

Adres: Holyer House 20-21 Red Lion Court London EC4A 3EB 

Website: http://www.lifetimehomes.org.uk/ 

 

Blue Assist:  

Adres: Kerkhofstraat 1, 8200 Sint-Andries Brugge 

Mail: info@blueassist.eu 

Website: www.blueassist.eu/ 
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12.5 Kritische bedenkingen 

 

ritische  

bedenkingen 
 

Met z’n vijven zijn we 

dit project gestart met een enorme 

motivatie om iets te betekenen voor 

de maatschappij. Maar die motivatie 

maakte ons niet blind, integendeel: 

we hebben onze blikken verruimd en 

zijn onszelf in vraag blijven stellen. 

Zitten wij wel in de goede richting? 

 

Vanaf de eerste stagedag die we als 

Bachelor Orthopedagogie mochten 

ervaren, werd de klemtoon steeds 

gelegd op het kritisch durven kijken 

naar de realiteit. Er wordt van op-

voeders meer en meer verwacht dat 

ze niet alleen een rol spelen in het 

leven van de cliënten, maar dat ze 

ook invloed uitoefenen op het net-

werk en de samenleving waarin zij 

vertoeven. Wij willen in dit artikel dan 

ook weergeven welke kronkels zich 

in ons hoofd hebben genesteld  

doorheen dit laatste semester. 

 

Tot nu toe weten we dat er al ver-

schillende vorderingen gemaakt 

zijn op vlak van toegankelijkheid. Op 

wettelijk niveau heeft België al een 

kader geïmplementeerd rond nieuwe 

gebouwen en op vlak van toeganke-

lijk toerisme.   

.  

De fysieke toegankelijkheid zou 

bijgevolg moeten worden bewaakt 

door deze wetten. Nu,  die wetten 

zijn er wel, maar er lijkt ons weinig 

tot geen toezicht op de uitvoering 

ervan. Dit kwam zowel aan bod  

tijdens de diepte-interviews als de 

bezoeken aan leden van het lokaal 

bestuur.  

 

 

 

“Maar de wetgeving […]  Ik ga u eer-

lijk zeggen, de wetgeving in België is 

perfect. Want de wetgeving stelt dat 

[…] Maar het wordt gewoon niet uit-

gevoerd. Wij hebben altijd de beste 

wetgeving, maar de toepassing, dat 

is iets anders.”  
 

Pierre, partner van Mieke die rol-

stoelafhankelijk is 

 

Dit maakt dus dat de verantwoorde-

lijkheid wat betreft toegankelijkheid 

zich voor een groot deel situeert op 

het beleid – die voorziet de budget-

ten die nodig zijn om te investeren in 

toegankelijkheid. Deze budgetten 

laten het toe om zowel aanpassin-

gen uit te voeren binnen reeds be-

staande projecten, als nieuwe pro-

jecten.  

 

Op lokaal niveau zou het implemen-

teren van een adviesraad met erva-

ringsdeskundigen of een schepen 

van toegankelijkheid stappen zijn 

in de goede richting. Een lokaal be-

stuur heeft namelijk keuzevrijheid bij 

de invulling van de beleidsdomeinen 

voor de schepenen. Een adviesraad 

verhoogt het actief burgerschap en 

de participatie van elk lid van de 

gemeente. Zij zijn diegenen die elke 

dag ontoegankelijkheid ervaren en 

weten beter dan wie dan ook wat 

hen aanbelangt. Ook speelt toegan-

kelijkheid zich af over alle beleids-

domeinen heen, dus als er een 

schepen aangesteld wordt voor toe-

gankelijkheid, kan hij dienen als een 

bruggenbouwer tussen alle be-

leidsdomeinen. Het is dus een win-

win-situatie! Wat maakt juist dat 

toch niet elke gemeente zich hier 

voor inzet? Er moeten mensen en 

organisaties zijn die de meerwaarde 

van deze investering aantonen want 

K 
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dit zou een bijdrage kunnen leveren 

aan het kwaliteit van bestaan van 

een aanzienlijk aantal mensen. 

 

Twee jaar geleden kondigde Minis-

ter Homans12 aan dat er tegen 2017 

geen provinciale initiatieven mo-

gen zijn op vlak van cultuur, welzijn, 

sport en jeugd en tegen 2019 de 

OCMW’s  zullen verdwijnen. We 

zien voor- en nadelen in dit regeer-

akkoord. Het afslanken van de pro-

vincies wordt aangemoedigd door 

vrijwillige fusies tussen gemeenten – 

om lokale besturen te versterken. 

Het zou ervoor kunnen zorgen de 

kwaliteit van deze dienstverlening 

kunnen verhogen omdat het lokaal 

bestuur toch dichter bij zijn bevolking 

staat. Maar aan de andere kant ma-

ken we ook wel de bedenking dat dit 

de transversale werking in de weg 

kan staan. Sommige provinciale or-

ganisaties van nu dienen in onze 

ogen als overkoepelend orgaan. De 

integratie van de OCMW’s in het 

lokaal bestuur heeft als voordeel om 

de samenwerking te versterken en 

zo de kwaliteit te kunnen verhogen. 

Maar dit regeerakkoord staat nog 

niet op punt dus momenteel is de 

verdwijning ervan de enige zeker-

heid die we over de zaak hebben. 

 

Toegankelijkheid betekent niet al-

leen dat je ergens binnen kunt. Deze 

overkoepelende term omvat zoveel 

meer. Het gaat ook over je ergens 

welkom voelen, keuzes kunnen  

maken, het gevoel hebben erbij te 

horen,… Dit zorgt er wel voor dat 

‘toegankelijk voor iedereen’ een 

soort dilemma omvat. Wat voor de 

één toegankelijk is, is dat voor een 

ander niet. Om een voorbeeld te 

geven dat we hebben verkregen 

vanuit de internationale studiereis: 

                                                
12

 Vlaams regeerakkoord 2014-2019 

fellere straatverlichting ondersteunt 

slechtzienden, maar zorgt tegelijker-

tijd voor ongemak bij zij die kampen 

met epilepsie. Elk individu ervaart 

zijn of haar beperking ook anders en 

geen enkele situatie is identiek. 

Hier  aansluitend komen we ook 

meteen bij een nieuw inzicht dat wij 

hebben verworven:  Inclusive  

Design13.  

 

In onze ogen  zet Inclusive Design 

de uniekheid van elke persoon meer 

in het licht – dit in tegenstelling tot 

Universal Design dat een ‘one fit for 

all’-karakter heeft. Dit kader heeft 

nogmaals het dilemma bevestigd dat 

schuilt achter de krachtige slogan: 

“Toegankelijkheid voor iedereen”. 

 

Ook hier gaan wij er vanuit dat we 

niet zomaar bepaalde denkwijzen 

moeten overnemen – aan elke me-

daille is nu eenmaal een keerzijde. 

We zien krachten in beide kaders en 

geloven erin dat ze elkaar kunnen 

aanvullen en zelfs versterken.  

 

Tijdens de internationale reis 

bracht nog iets ons in beweging. We 

hebben verschillende organisaties 

bezocht die actief waren in verschil-

lende lagen van de maatschappij. 

Maar de mensen die we ontmoetten, 

hadden allen één kenmerk ge-

meenschappelijk: een soort van 

                                                
13

 Dit kader hebben we meegekregen bij onze 

ontmoeting met Kathryn van Centre for Accessible 

Environments in London. De verdieping van dit 

kader vind je terug op p.16 van de paper.  

Om een voorbeeld te geven dat 

we hebben verkregen vanuit de 

internationale studiereis: fellere 

straatverlichting ondersteunt 

slechtzienden, maar zorgt tegelij-

kertijd voor ongemak bij zij die 

kampen met epilepsie  
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energie,  een vuur, een passie… 

Het zorgde voor verfrissende ideeën. 

Deze positiviteit was enorm inspire-

rend!  

 

Eén van deze motiverende personen 

was Jim van de Laburnum Boat 

Club14. Jim is de oprichter van deze 

kayakclub. Gezellig op een bankje 

onder de warmte van de zon deed 

hij zijn verhaal over een club waar hij 

zo trots op is. Doordat het broertje 

van één van zijn leden niet mee 

kwam doen, stelde hij zichzelf de 

vraag wat de achterliggende reden 

kon zijn. Hij had namelijk het gevoel 

dat het broetje wel interesse toonde. 

Het jongetje bleek de diagnose van 

ASS te hebben, maar dit kon voor 

Jim niet de oorzaak zijn dat hij niet 

deelnam. Neen, Jim stelde zichzelf 

de vraag wat hij beter kon doen op-

dat iedereen zich welkom voelde. 

We konden de bootclub vergelijken 

met een jeugdhuis, waar kinderen op 

een veilige manier hun eigen gren-

zen kunnen aftasten; dit via water-

sport. Specifiek voor ASS, kunnen 

de jongeren daar stapsgewijs wer-

ken aan hun sociale vaardigheden15.  

 

De club wordt voornamelijk gefinan-

cierd door giften, dus kent de term 

‘iedereen’ ook zijn grenzen. Maar 

Jim gaf aan dat hij zich bewust is 

van deze grenzen, en dat hij deze 

ook aanvaardt. Zo kunnen zij bij-

voorbeeld geen jongeren met een 

zware fysieke beperking ontvangen. 

Jammer genoeg heeft hij er de  

                                                
14

 http://laburnumboatclub.com/ 

15
 Laburnum Boat Club heeft 2 klassen met ver-

schillende ‘inclusieratio’s’. Het verschil zit in hoe-

veel ondersteuning er  is per jongeren. Clare, de 

‘Inclusion Officer’ van de club, heeft ons vertelt dat 

er zoveel mogelijk gestimuleerd wordt om het met 

minder begeleiding te doen. 

 

middelen niet voor. De bijdrage die 

hij vraagt voor het lidmaatschap is 

verwaarloosbaar en dat wilt hij zo 

houden. Hij geeft aan dat hij mis-

schien niet iedereen kan helpen, 

maar dat hij blij is met de stappen 

die hij kan zetten en al gezet heeft. 

Wat deze ene persoon bij ons heeft 

teweeg gebracht, willen we ook 

doorgeven aan anderen.  

 

Het was voor ons duidelijk dat positi-

viteit aanstekelijk is en een sneeuw-

bal-effect heeft. Er is slechts een 

enkele vonk nodig die zichzelf blijft 

aanwakkeren.
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12.6 Bezochte organisaties te Londen 

 

Studiebezoek (naam van organisatie) Laburnum Boat Club 

 

Contactpersoon: Clare Justice 

Adres: Laburnum Street, London E2 8BH 

Telefoonnummer: +44 (0) 20 7729 2915 

E-mailadres: clare.justice@laburnumboatclub.com 

 

Aanwezigen 

 

Contactpersoon:  Justice Clare 

Studenten: Andries Lien, Balcaen Els, , PuiYee Lam, Verbuggen Anaïs en Verhaegen Gwenn  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Het is belangrijk om steeds je eigen grenzen en 

capaciteiten te respecteren we zetten de deuren 

open voor iedereen, maar beseft zelf ook dat 

bepaalde noden te hoog zijn en dat we hier nog 

niet aan kunnen voldoen” (Clare,2016) 

 

“We zijn blij met wat we nu al kunnen realiseren” 

(Jim, 2016) 

 

Omschrijving studiebezoek: 

 

Laburnum Boat Club kwam tot stand in de jaren 90 toen Jim, zelf een fervente kajakker, besloot om een boot-

club op te starten voor de mensen uit de buurt. Later werd er besloten om een inclusieve groep bij te voegen, 

nadat Jim zich realiseerde dat bepaalde kinderen in de buurt geen toegang kregen/vonden tot de club. Ieder-

een is welkom in Laburnum Boat Club en kan deelnemen aan de activiteiten. Er zijn verscheidende groepen: 

“youth club”, “inclusion” (een inclusieve groep jongeren), “family club” en een club voor volwassenen. De 

hoofdactiviteit bestaat uit watersport (kajakken en kanoën), maar er worden ook andere activiteiten georgani-

seerd zoals knutselen, muurklimmen en uitstapjes naar de stad. Kinderen kunnen zelf bepalen waar ze zin in 

hebben, zo wordt niets een verplichting. Hun focus ligt op de krachten van de kinderen. In de vakanties wor-

den er ook activiteiten georganiseerd, de “short breaks”. De kinderen kunnen zich amuseren en de ouders 

worden even ontlast van de verzorging. Voordat kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten wordt er een 

kennismakingsgesprek georganiseerd. Er wordt specifiek gevraagd naar de individuele noden van de kinderen 

zodat de teamleden weten waarop ze moeten letten. Het team bestaat uit zowel vrijwilligers als professionals. 

Alle teamleden krijgen regelmatig opleidingen zodat ze weten hoe ze moeten omgaan met bepaalde beperkin-

gen of gedrag. Kenmerkend is dat vrijwilligers ook vaak jongeren of ouders zijn die in de club hebben gezeten. 

Laburnum Boat Club ontvangt subsidies van “Children in Need”, een liefdadigheidsorganisatie van de BBC. 

Daarnaast organiseren ze jaarlijks een fundraising event en krijgen ze geld binnen via de activiteiten (het be-

drag dat kinderen moeten betalen is zeer laag). Kinderen kunnen zelf de activiteit bekostigen via hun “personal 

support budget” of de “short break funding” (een bedrag dat ouders jaarlijks ontvangen om even ontlast te 

worden van de verzorging voor hun kind). Het bedrag dat men moeten betalen ligt echter laag: voor 40 pond 

per jaar kunnen de kinderen onbeperkt deelnemen aan de activiteiten. De club werkt samen met de school, 

met een psychiatrisch ziekenhuis uit de buurt zodat ook volwassenen met een psychiatrische aandoening 

kunnen deelnemen aan de activiteiten en met “Forest Road Hub”. Dit is een gemeenschapsproject in Hackney 

voor jongeren tot 25 jaar, die niet meer kunnen deelnemen aan de jongerenactiviteiten in Laburnum Boat Club 

omdat ze te oud zijn. 
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Studiebezoek (naam van organisatie):  Pedal Power Cycling Club 

 

Contactpersoon: Jo Roach  

Adres: Podium Gate G at the Emirates Arsenal Football Stadium, Hornsey Road, London N7 

7AJ 

Telefoonnummer: +44 (0) 7428718101 

E-mailadres: info@pedalpowercc.org / jo4cakes@hotmail.com 

 

Aanwezigen 

 

Contactpersoon: Roach Jo 

Studenten: Verbruggen Anaïs en Verhaegen Gwenn 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Omschrijving studiebezoek: 

 

Pedal Power is een fietsclub voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking. Het is opgericht door 

Jo Roach. Jo is moeder van een dochter met een beperking en is professionele fietstrainer. Haar dochter 

vond fietsen heel leuk. Toen Jo op zoek was naar een fietsclub voor haar dochter kon ze nergens terecht 

omdat haar dochter een mentale beperking heeft. Door haar ervaring is Pedal Power Cycling Club ont-

staan. Jo werkt samen met een gedragspecialiste en met London Sport Forum – een organisatie die in-

staat voor mensen met een beperking om een aansluitende vrijetijdsbesteding te zoeken. Ze zijn gestart 

in 2004 met twee leden: een vriendin van haar dochter en haar dochter. Ondertussen in 2016 hebben ze 

meer dan duizend leden. Hun hoofddoel is mensen met één of meerdere beperkingen in een veilige om-

geving te leren fietsen of te doen fietsen. Ze doen dit op plaatsen ín de samenleving waar het ruim is en 

veilig om te fietsen. Zo komen de leden in contact met andere mensen en komt de samenleving in con-

tact met hen. De club heeft een divers publiek omdat er geen leeftijd staat op het lidmaatschap ook is hun 

fietsclub inclusief. Jo verspreidt het bestaan van haar club door middel van e-mails omdat er geen geld is 

om te flyeren. Wel hangt ze posters op in parken. Als je lid wil worden van Pedal Power moet je gewoon 

langsgaan. Je hoeft geen lidmaatschap te betalen. Iedereen met een beperking is welkom. Leeftijd, ge-

slacht, beperking is geen reden tot exclusie. Er wordt met het team gekeken naar hun mogelijkheden en 

er wordt gezocht naar een gepaste fiets. Eventueel worden er ook fietslessen gegeven. Pedal Power 

wordt gesponsord door drie wijken; ze worden dus gedeeltelijk gefinancieerd door de overheid. Dit is 

echter wel een minimum budget. Voor de rest moeten ze het zien te redden met vrijwilligers en sponso-

ring op andere manieren. Hiervoor organiseren ze vaak activiteiten zoals: cake bakken en verkopen, 

wedstrijden doen, … om zo geld in te zamelen. Af en toe krijgen ze gevonden fietsen van de politie. 

Soms knappen ze deze op en verkopen ze later. Een andere mogelijkheid is dat ze deze dan verbouwen 

naar een ander soort fiets.  Er zijn enkele mensen die vast werken bij Pedal Power waaronder Jo zelf en 

twee kwalitatieve fietstrainers. De vrijwilligers zijn zowel mensen met beperking als mensen zonder. Veel 

ouders van leden bieden zich ook aan als vrijwilliger.  

 

Hun motto is: “Cycling is one of 

the few activities that anyone can 

shine at, given the right bike“. 

 

We zetten in op de krachten van 

mensen, hoe verschillend deze 

ook zijn”(Jo Roach, 2016). 
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Studiebezoek (naam van organisatie) Barnet Inclusion 

 

Contactpersoon: Jonathan Morris 

Adres: The Concourse, Grahame Park, London NW9 5UX   

Telefoonnummer: +44 (0) 20 8359 2444 

E-mailadres: jonathan@barnetcil.org.uk 

 

Aanwezigen 

 

Contactpersoon: Morris Jonathan 

Studenten: Verbruggen Anaïs en Verhaegen Gwenn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“Changing takes time. It is all about taking 

the right steps in the right direction” (Jona-

than Morris,2016). 

 

“De mentale drempels zijn vaak nog moeilij-

ker te overwinnen dan fysieke drempels” 

(Jonathan Morris, 2016). 

 

 

 

Omschrijving studiebezoek: 

 

Barnet Inclusion ontstond in 2011 doordat Jonathan een oude vriend tegenkwam die hem het inzicht gaf 

dat de raad van iemand die in een soortgelijke situatie zit, heel veel kan betekenen en dat die de juiste 

raad kan geven.  Barnet Inclusion is een centrum voor zelfstandig leven. Ze organiseren verschillende 

projecten die mensen adviseren over hun rechten, die mensen laten opkomen voor zichzelf en hen 

stimuleren het heft in eigen handen te nemen (zelfregie). Ze gaan in dialoog met de cliënt na welke 

drempels er worden ervaren en hoe deze kunnen weggewerkt worden. Ze gaan samen op zoek naar 

eventuele oplossingen of een aangepaste woning, vrijetijdsbesteding,… Inclusion Barnet tracht ook de 

samenleving te sensibiliseren om meer werk te maken van toegankelijkheid. Kortom, Barnet Inclusion 

geeft personen met een beperking een stem en gaat te werk vanuit een empowerende visie. Als men-

sen aankloppen bij Barnet Inclusion gebeurt er eerst een intakegesprek en na vier maanden vindt er 

een evaluatie plaats. Een belangrijk aspect is het feit dat Barnet Inclusion een “peer led” organisatie is. 

De mensen die werken in de organisatie hebben zelf ervaring met een beperking. Ze worden “disabled 

coaches” genoemd. Normaal gezien is het de sociaal werker die voor de persoon vastlegt wat er pre-

cies moet gebeuren, maar hier gebeurt alles in samenspraak met de persoon zelf. Binnen Barnet Inclu-

sion lopen enkele projecten: People’s Choice, Speaking Up, … Vooral “IntoSport” sloot aan bij ons pro-

ject ivm. vrije tijd. Dit project zet personen met een beperking aan om meer te bewegen en laat hen 

inzien dat bewegen niet per se intensief sporten betekent; ook gaan wandelen of tuinieren is bewegen. 

Dit alles verloopt via een buddywerking, waarbij iemand een “buddy” krijgt toegewezen die samen met 

de persoon in kwestie op zoek gaat naar een mogelijkheid om te sporten. Ze bieden ook speciaal en 

aangepast sportmateriaal aan en sporen sportcentra- en faciliteiten aan om meer toegankelijk te zijn. 
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Studiebezoek (naam van organisatie)  Disability Rights UK 

 

Contactpersoon: Sue Bott  

Adres: CAN Mezzanine, 49-51 East Road, London N1 6AH 

Telefoonnummer: +44 (0) 20 7250 8194 

E-mailadres: Sue.bott@disabilityrightsuk.org 

 

Aanwezigen 

 

Contactpersoon: Bott Sue 

Studenten: Gwenn Verhaegen, PuiYee Lam, Anaïs Verbruggen, Els Balcaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Mensen blijven informeren en u blijven inzetten 

om op te komen voor de rechten is belangrijk”(Sue, 

2016). 

 

‘It’s important to keep educating people”(Sue, 

2016). 

Omschrijving studiebezoek: 

 

Disability Rights UK is een organisatie die door mensen met een beperking wordt geleid, vóór mensen 

met een beperking. Minstens 75% van hun medewerkers zijn ervaringsdeskundigen, ze willen dat de 

stem van PmH worden gehoord. Het is opgericht na een fusering van 3 verschillende centra: Disability 

Alliance, RADAR en National Centre for Independent Living. Met meer sta je sterker. Ze hebben drie 

pijlers in hun activiteiten: onafhankelijk leven, toegankelijkheid van onderwijs en werk, ‘public attitude’: 

het sensibiliseren over het taboe dat er heerst rond personen met een beperking. Zo voeren ze vaak 

campagne over het opkomen voor hun rechten, ze bieden hulplijnen aan voor studenten met een be-

perking en geven advies aan mensen over hoe ze met hun ‘persoonsgebonden’ budget moeten om-

gaan (hierover hebben ze ook een handboek gepubliceerd), … Ook op macroniveau zijn ze actief. Ze 

dragen bij tot veranderingen in de wetten. Ze krijgen slechts weinig subsidies van de overheid en het 

grootste deel van de inkomsten komt uit de verkoop van de handboeken en van sponsors. Rond vrije 

tijd hebben ze nu een lopend project genaamd ‘Get Yourself Active’. Ze werken samen met Sport 

England en het doel is vooral om mensen met een beperking te doen bewegen, zonder de competitie-

drang. Dit omdat sport en beweging een goede invloed heeft op verschillende vlakken van het leven. 

Het kan bijdragen tot een daling van medicatie of het maakt mensen ook onafhankelijker (met de fiets 

eigen boodschappen gaan doen, ...) Het project wordt gesponsord door de Nationale Loterij van UK. 

Sue wijst er echter wel op dat er de laatste jaren terug een daling is van het werken rond personen 

met een beperking. De ‘access groups’ waar we eerder ook van hoorden via CAE (zie volgende stu-

diebezoek) zijn er wel, maar minder en minder. De taxi’s in Londen zijn wel rolstoeltoegankelijk maar 

enkel de duurste. Ook al zijn er meer wetten om de rechten van personen met een beperking te be-

schermen, er zijn niet genoeg ‘law enforcers’ – mensen die deze wet in werking laten treden en bewa-

ken.  

 



 

60 

 

 

Studiebezoek: Centre for Accessible Environment  

 

Contactpersoon: Kathryn Aedy (Access and Sustainability Advisor) 

Adres: Holyer House, 20 – 21 Red Lion Court, London EC4A 3EB 

Telefoonnummer: +44 (0) 20 7822 8232 

E-mailadres: kathryn.Aedy@cae.org.uk 

 

Aanwezigen 

 

Contactpersoon: Aedy Kathryn 

Studenten: Andries Lien, Balcaen Els, Lam PuiYee, Verbruggen Anaïs en Gwenn Verhaegen 

 

 

„Samen staan we sterker en kunnen we meer invloed 

uitoefenen op de overheid om te streven naar veran-

dering en een toegankelijkere samenleving”(Kathryn, 

2016). 

 

“Some people want it to happen, some wish it would 

happen, others make it happen” (Kathryn, 2016). 

 

Omschrijving studiebezoek: 

 

CAE is 40 jaar geleden ontstaan en opgericht door een architect die zelf in aanraking kwam met drempels wat 

betreft toegankelijkheid. Hij ging op eigen initiatief adviezen formuleren aan mensen en organisaties over het 

zelfstandig kunnen wonen.  Na verloop van tijd is CAE uitgebreid en gaan samenwerken met Habinteg, dat 

instaat voor toegankelijke woonvormen en zelfstandig leven. Ook heeft CAE een netwerk uitgebouwd met 

partnerorganisaties. In Londen gebeuren aanpassingen voor een toegankelijke samenleving momenteel veel-

eer op lokaal terrein, maar ze willen meer en meer inspelen op de verantwoordelijkheid die de federale over-

heid heeft. CAE wordt niet gesubsidieerd door de overheid, maar hun organisatie wordt voornamelijk gefinan-

cierd door de dienstverlening: trainingen, publicaties van brochures, lidgeld, ...  Kathryn sprak over Inclusive 

Design, dit houdt in dat zoveel mogelijk mensen kunnen participeren aan de samenleving, maar dat iedereen 

dit kan doen op zijn manier. Elke persoon is uniek en moet in zijn eigen waardigheid kunnen blijven. Eén van 

de belangrijke pijlers is hier dat we flexibel moeten zijn naar ieders noden. In Londen en Canada zit dit al in-

geworteld in het systeem. Door deze nieuwe informatie kunnen we kritisch terugblikken op het Universal De-

sign waar we in België naar streven. Universal Design gaat uit van het idee: “one fit for all”. Het biedt ons weer 

een andere bril om door te kijken.  Kathryn vertelde ons ook over “access associations” of “access group mee-

tings”. Dit is een nationaal netwerk van verschillende individuen die zich inzetten voor een inclusieve samenle-

ving. Allen streven ze naar Inclusive Design. Het is ontstaan door een groep toegewijde professionals die aan 

het werk waren in een lokaal bestuur. Zij vormden de “Access Officers Association”. Na verloop van tijd groe i-

de het lidmaatschap landelijk uit en opende het team haar deuren voor iedereen met interesse in toegankelijk-

heid. Het werd ”Access Association”.  Deze raden organiseren verschillende bijeenkomsten die je kan vergelij-
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ken met “face to face meetings”. Hier worden problemen aangebracht bij de lokale besturen, maar er kunnen 

ook andere mensen komen luisteren. In Londen is er een minister voor personen met een beperking, nl. Justin 

Tomlinson. Hij heeft de bevoegdheid voor alles wat te maken heeft met betrekking tot mensen met een beper-

king. Hij heeft toegankelijkheid als prioriteit gezet in zijn lokaal beleid.  


