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TOLBOnieuwsbrief 

De nieuwsbrief in een nieuw jasje 
Het is al enige tijd geleden dat 
jullie een nieuwsbrief van onze 
vzw hebben ontvangen. Toch 
hebben wij in de afgelopen 
maanden niet stil gezeten, in-
tegendeel. 
 
Zij die ons al geliked hebben 
en/of lid zijn van de ‘Tolbo-
vrienden’ op facebook zullen 
dit zeker kunnen beamen. Wil 
je dus snel geïnformeerd wor-
den over ons doen en laten, 
ga dan regelmatig kijken op 
onze facebook-pagina en/of 
sluit je aan bij onze facebook-
groep ‘tolbovrienden’. 
 
Omdat wij echter ook de com-
municatie met andere ‘Tolbo-
vrienden’, beleidsmakers, pro-
fessionele en/of individuele 
burgers niet uit het oog willen 
verliezen houden wij eraan om 

ook jullie via deze nieuwsbrief 
te informeren over onze werk-
zaamheden van de afgelopen 
maanden, alsook onze nabije 
en verdere toekomstplannen. 
 
Vernoemenswaardig is zeker 
en vast het feit dat we recen-
telijk het goede nieuws ont-
vangen dat onze vzw TolBo 
fiscale attesten mag afleveren 
voor giften boven €40. 
 
Verder in de nieuwsbrief vindt 
u twee artikels: Hart voor 
Handicap en enkele resultaten 
van studies uitgevoerd door 
enkele enthousiaste studenten 
in opdracht van vzw TolBo. 
 
Alvast veel leesplezier. 
 

Mark Van Assche 
Voorzitter vzw Tolbo 



Hart voor  
Handicap 
 

De belangrijkste activiteit van de voorbije maanden 

was voor TolBo de deelname aan de actie Hart voor 

Handicap, een samenwerkingsverband van De 

Standaard, Cera en Konekt, project 2014: “Mobiel 

door lokale netwerken”. 

Hart voor Handicap wil meer kansen creëren voor 

mensen met een handicap en streven naar een in-

clusieve samenleving. In 2013-2014 richt de actie 

zich op toegankelijkheid en mobiliteit.  Het samen-

werkingsverband deed een beroep op de deskun-

digheid van TolBo.  

 

In eerste instantie werkte Tolbo een studie uit over 

de (on)toegankelijkheid van het openbaar vervoer 

voor personen met functiebeperkingen en over het 

beleid terzake. Gebruikers en professionelen bogen 

zich over de besluiten van deze studie. TolBo distil-

leerde er een 10-puntenplan uit waarover in de ko-

mende weken overleg zal worden gepleegd met de 

aanbieders van vervoer en met de beleidsmakers. 

Daarnaast was de voorzitter lid van een jury die uit 

76 inzendingen 5 projecten selecteerde voor finan-

ciële ondersteuning.  

 

In de komende maanden zal Tolbo de barrières 

voor personen met een functiebeperking in het 

openbaar vervoer in kaart brengen, een actieplan 

opstellen en de stakeholders, de bedrijven die het 

openbaar vervoer organiseren en de politiek bewe-

gen tot actie.  Tolbo zal zich daarbij focussen op 

lokale situaties; gemeenten waar reeds contact 

mee is, worden uitgenodigd om met een lokaal net-

werk een lokaal actieplan uit te werken. 

Meer info op: www.hartvoorhandicap.be 

 

Toegankelijkheid 
van de lokale 
samenleving 
door de ogen 
van studenten 
 

TolBo vindt het belangrijk om de academische we-

reld te betrekken bij de inclusie van mensen met 

een functiebeperking in de lokale samenleving. In 

het voorbije academiejaar werden voor Tolbo twee 

interessante projecten uitgevoerd resp. bij Univer-

siteit Antwerpen (UA) en Artesis Plantijn Hoge-

school Antwerpen (AP). 

 

1. In het kader van hun bachelorproef voerden 

drie studenten Handelsingenieur aan de UA een 

onderzoek uit naar de toegankelijkheid van lo-

kale besturen in Vlaanderen. 

2. Studenten Orthopedagogiek van AP voerden 

samen met Tolbo een onderzoek uit naar de 

toegankelijkheid van de nieuwe campus Spoor 

Noord en van het traject campus-Centraal sta-

tion. Nagegaan werd of de “keten van toegan-

kelijkheid” gesloten is. 

 

De bevindingen van de studenten worden hierna in 

resp. Artikel 4 en Artikel 5 samengevat.  

http://www.hartvoorhandicap.be


Recent werd er door drie studenten handelsingenieur aan de Universiteit Antwerpen een onderzoek uitge-

voerd naar het algemene beleid inzake toegankelijkheid van lokale besturen in Vlaanderen. Specifiek werden 

de toegankelijkheid van de openbare gebouwen, jeugdwerking en websites in kaart gebracht. De Vlaamse 

gemeenten werden opgedeeld volgens sociaaleconomische factoren (Belfius) en werden daarnaast ingedeeld 

per provincie. De online enquête werd ingevuld door 47 gemeenten. 

 

Het valt op dat de meeste ge-

meenten geen algemeen, over-

koepelend beleid hebben op 

vlak van toegankelijkheid. De 

drie domeinen die onderzocht 

werden, vielen vaak onder de 

verantwoordelijkheid van ver-

schillende diensten. De jeugd-

werking ziet toe op de toegan-

kelijkheid van de jeugdactivi-

teiten. Het aanpassen van de 

website voor mensen met een 

beperking gebeurt door de ICT

-dienst. Het toezicht op de toe-

gankelijkheid van openbare 

gebouwen is de verantwoorde-

lijkheid van de technische 

dienst of de stedenbouwkundi-

ge dienst. De sociale diensten 

of welzijnsdiensten worden 

vaak niet betrokken in het toe-

gankelijkheidsbeleid. 

  

In de enquête werd verder 

doorgevraagd naar het gebruik 

van scans of checklists voor 

het controleren van de toegan-

kelijkheid. Het hoge percentage (49 procent) van gemeenten dat geen scan gebruikt die de toegankelijkheid 

controleert, geeft een negatieve indruk van de huidige toegankelijkheid van lokale besturen in Vlaanderen. 

Ondanks dat er verschillende toegankelijkheidsscans worden aangeboden door VVSG en provinciale initiatie-

ven, blijft het voor vele gemeenten een grote stap om deze scan op hun lokaal bestuur toe te passen. Indien 

het lokaal bestuur effectief gebruik maakt van een scan, blijkt deze meestal provinciaal te zijn. De meeste 

samenwerkingsverbanden vinden dan ook plaats op het regionale en provinciale niveau.  

— Brent Paeshuys, Lena Claes, Emilie Gysels 

1. Toegankelijkheidsstudie 



Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor inclusie. Het maakt de deelname aan het vereni-

gingsleven mogelijk en faciliteert de communicatie met maatschappelijke diensten. Derdejaarsstudenten aan 

AP wilden nagaan hoe het gesteld is met de toegankelijkheid in Vlaanderen en ook een blik over de grens 

met Nederland werpen. De onderwijsinstelling zelf werd getest op toegankelijkheid voor personen met een 

fysieke functiebeperking. Zowel materiële toegankelijkheid als fysieke functiebeperkingen zijn heel zichtbaar; 

verondersteld werd dat dit aanleiding zou geven tot toegenomen aandacht en zorg voor toegankelijkheid. Uit 

dit onderzoek bleek het belang van gerichte informatie en aandacht voor menselijke noden.  

 

Het bleek dat bewustwording belangrijk is om open te staan voor alternatieven. Het beleid kan daarbij een 

grote rol spelen door aangepaste wetgeving. In Vlaanderen is de bevoegdheid over toegankelijkheid sterk 

versnipperd wat de bewustmaking niet ten goede komt. De huidige wettelijke bepalingen inzake toegan-

kelijkheid van openbare gebouwen zijn onvoldoende en soms in strijd met brandveiligheid: een gebouw is 

soms ofwel brandveilig ofwel toegankelijk. Nederland hanteert een deregulerende werkwijze wat architecten 

ruimte biedt; hoe toegankelijk een gebouw is, hangt dan van hen af. 

 

Hoe toegankelijk is Campus Spoor Noord dan? Gezien de campus nog in de ruwbouwfase was, werd de toe-

gankelijkheid geëvalueerd a.d.h.v. plannen en interviews met architect en opdrachtgever. Tijdens het on-

twerp werd rekening gehouden met inclusie en toegankelijkheidsregelgeving. Aan wettelijke voorwaarden 

werd voldaan. Van de inclusieve visie, benadrukt door de opleiding Orthopedagogie, was geen spoor te 

vinden. 

 

Dit is een duidelijk signaal. Professionelen die streven naar inclusie en toegankelijkheid vinden dat wettelijke 

bepalingen wel een deel van de problemen opvangen, maar dat ze onvoldoende zijn. Ontwerpers vinden dat 

wettelijke bepalingen volstaan. Niettemin wilden de ontwerpers en de architect van de campus wel rekening 

houden met de toegankelijkheid, ondanks de geringe kans op controle. Het is dus een kwestie van bewust-

making om ontwerpers te laten ervaren wat integrale toegankelijkheid is. Hiervoor bestaan heel wat organi-

saties, o.a. de Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT). In de architectenopleiding dient er volgens dit 

onderzoek meer aandacht te gaan naar toegankelijkheid, m.n. naar Universal Design d.w.z. ontwerp gericht 

op een zo groot mogelijk segment van de populatie. 

 

Dit onderzoek besluit dat inclusie een relatief nieuwe visie is die in Vlaanderen vooral wordt gedragen door 

wie er bij betrokken is. Om inclusie te realiseren, dient iedereen er voor open te staan. Om mensen te over-

tuigen van de nood aan een toegankelijke samenleving kan een confrontatie met toegankelijkheidsproblemen 

zinvol zijn. Lokale besturen en de overheid zijn belangrijk: door hun invloed kunnen ze veel realiseren. Or-

ganisaties die toegankelijkheidsadvies kunnen geven, verdienen groter bekendheid.  

— Boonen Lotje, Hoorens Liesbeth, Peeters Leen, Van der Straete Eva, Roxana van de Velde, Vergauwen Sean 

2. Inclusie vanuit toegankelijkheid 



Koken kost geld 
 
Tolbo richt zich specifiek naar toegankelijkheid van 

de lokale samenleving en wenst: 

 

1. De individuele burger met functiebeperking te 

helpen bij inclusie in de maatschappij.  

2. Het lokale bestuur (gemeente en OCMW) ener-

zijds te wijzen op hun verantwoordelijkheid en 

anderzijds d.m.v. goede voorbeelden, bestaan-

de literatuur, een uitgebreid aanbod aan links 

met gespecialiseerde sites… te helpen om deze 

verantwoordelijkheid op te nemen.  

 

Toegankelijkheid is deel van een ‘inclusief concept’. 

Het is niet alleen belangrijk voor personen met een 

functiebeperking, maar ook voor jonge moeders 

met een buggy, voor senioren... Kortom: inclusie 

geldt voor iedereen. Daarom wil Tolbo volgende 

onderwerpen nadrukkelijk onder de aandacht bren-

gen van lokale beleidsmakers: 

 

1. Hoe kan ik als individuele burger optimaal deel-

nemen aan de samenleving en wie kan mij hier 

bij helpen? 

2. Fysieke toegankelijkheid realiseren, voor wie en 

hoe? 

3. Toegankelijke communicatie niet altijd een evi-

dentie? 

4. Tewerkstelling voor personen met een handicap 

5. Maatschappelijke deelname van personen met 

een handicap 

6. Evenementen voor iedereen 

7. Toegankelijkheid van de samenleving is een 

gezamenlijke opdracht van de gemeente, het 

OCMW, het Sociaal Huis. 

 
 

 

 

 

 

TolBo kan u, als gemeen-

te, helpen door de toe-

gankelijkheid te inventa-

riseren, een actieplan op 

te stellen en de realisatie 

ervan te begeleiden. Uw 

gemeente kan dat onder de aandacht brengen van 

de burgers door ‘Tolbo-gemeente’ te worden. Mits 

een jaarlijkse bijdrage van 300 euro krijgt u online 

ondersteuning via een directe link met de site van 

TolBo en toegang tot een digitaal netwerk van 

hulpverlenende organisaties en instellingen. Vorm 

u een beeld en surf naar www.tolbovzw.be  

 

Wenst u meer informatie over deze mogelijkheden 

dan kan u ons steeds contacteren via onderstaande 

gegevens.   

 

 

 

BELANGRIJK 

 

Individuele burgers die ons project genegen zijn 

kunnen voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest 

bekomen. 

 

Rekeningnummer : BE95 7310 2368 6058 

 

Tolbo vzw dankt iedereen voor de hulp. 

 

1 september 2014 

 

 

http://www.tolbovzw.be

