DEELNAME VAN PERSONEN MET FUNCTIEBEPERKINGEN
AAN HET GEMEENTELIJKE LEVEN
Symposium - Vlaams Parlement - 20 maart 2012

met steun van de Koning Boudewijnstichting
In een inclusieve maatschappij hebben alle burgers gelijke kansen op evenwaardige
participatie aan het gemeenschapsleven. Voor een aantal bevolkingsgroepen is inclusie niet
gemakkelijk realiseerbaar. Diversiteit van taal, afkomst, leeftijd, functionele mogelijkheden
verhogen het risico op uitsluiting voor allochtonen, ouderen, personen met een
functiebeperking.
Voor deze laatste groep werden vroeger speciale voorzieningen in het leven geroepen,
aparte verenigingen, aparte tewerkstelling. Onder druk van internationale verklaringen en
mensen- rechtenbewegingen wordt nu geijverd om het recht op deelname aan de
samenleving van personen met functiebeperkingen om te zetten in de praktijk, de
maatschappij inclusief te maken.
Een belangrijke hefboom naar een inclusieve samenleving is de participatiegraad van
personen met functiebeperkingen aan het gemeentelijke leven. Toegankelijkheid van, en
betrokkenheid bij, het lokale beleid en haar instellingen zijn daarbij noodzakelijke
voorwaarden. Voor de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving is al heel wat
deskundigheid verspreid bij lokale besturen. Deelname aan het gemeentelijk leven van
personen met functiebeperkingen is evenwel ook maar mogelijk als de communicatie
toegankelijk is, de informatie begrepen wordt en het beleid vorm krijgt in betrokkenheid via
adviesraden van personen met handicap of zelfs via een politiek mandaat.
De toegankelijkheid van informatie en communicatie via ICT, van e-government, actieve
deelname aan het beleid, de arbeidsmarkt en het gemeenschapsleven zijn centrale thema's
van het symposium waar de vzw Tolbo u op uitnodigt. Het zijn ook thema's waarmee deze
nieuwe vereniging zal proberen bij lokale besturen de nog aanwezige risico's op
maatschappelijke uitsluiting weg te werken voor personen met functiebeperkingen.
Programma
9.30u - 9.55u
Onthaal en beursbezoek
9.55u - 10.00u
Verwelkoming Mark VAN ASSCHE, voorzitter TOLBO vzw
10.00u - 10.30u
Opening van het symposium - lancering van het project Kris PEETERS, Vlaams ministerpresident
10.30u - 10.55u
Lokale besturen, noodzakelijke hefbomen in de inclusieve samenleving Beno SCHRAEPEN,
Studiecentrum voor Inclusie en Enablement (Incena), Plantijn Hogeschool Antwerpen
10.55u - 11.15u
Inclusie in gemeenten: een investering in de toekomst, een blik op het heden Jean-Marie
VANHOVE, Inclusief Consulting

11.15u - 11.35u
Het juridisch kader voor gelijke rechten: de anti-discriminatiewetgeving en de VN-conventie,
relevant voor de gemeenten Isabelle DEMEESTER en An-Sofie LEENKNECHT, Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
11.35u - 11.55u
Gelijke kansen voor personen met een handicap Toegankelijkheid van gemeentelijke
websites Bart SIMONS, AnySurfer
11.55u – 12.30u
Vanuit behoeften en beleidsintenties werken aan integrale toegankelijkheid én sociale
participatie Marie-Andrée AVRAAM, toegankelijkheidsambtenaar Gent en Stefan VAN
HOVE, directeur dienst Sociale Voorzieningen stad Gent
12.30u - 13.30u
Middagpauze en beursbezoek
13.30u - 13.50u
Beleidsplan voor mensen met een beperking, een voorbeeld Annelies LAMMERTYN,
schepen, Maldegem
13.50u - 14.10u
Omdat alleen incompetentie een handicap is op het werk Samen aan de slag met Manpower
Unlimited & Manpower Publieke sector Ria VAN GUCHT, Projectcoördinator Manpower
Unlimited Belgium André AMPE, Business Developer Public Sector, Manpower Belgium
14.10u - 14.30u
Gelijke kansen op informatie, toegankelijke documenten en communicatiekanalen (o.a.
sociale media) Karel Van Isacker, PhoenixKM
14.30u - 14.50u
Universal Design. De les begint op de trappen Hubert FROYEN, M.Arch. Professor,
PHL/ArcK Research coördinator Universal Design, Universiteit Hasselt
14.50u - 15.15u
Koffie- en theepauze en beursbezoek
15.15u - 16.45u
Integrale deelname voor personen met een handicap aan het gemeentelijk leven Keuzes
maken Debat met Guy TEGENBOS (De Standaard) als moderator
Over samen leven in verscheidenheid, de vraag naar verstaanbaarheid en de blinde vlek
van het kansengroepenbeleid Bruno CRAPS, beweging voor een verstaanbare samenleving,
Toemeka
Maatschappelijke deelname voor personen met een handicap, een taak voor het sociaal
huis?
Meer info
Mark VAN ASSCHE, schepen, Londerzeel Quota voor tewerkstelling van personen met
arbeidshandicap of niet?
Tom VAN GEYSTELEN, director Key Accounts ManpowerGroup Belgium
Een adviesraad voor personen met een handicap: participatie gerealiseerd! Of toch niet?

Stefan VAN HOVE, directeur, dienst Sociale Voorzieningen, stad Gent Een toegankelijk eloket of langere openingstijden?
Jeroen BALDEWIJNS, AnySurfer
16.45u - 17.00u
Voorstelling Tolbo project
Françoise IMPENS, ondervoorzitter Tolbo v.z.w.
17.00u - 18.00u
Receptie en beursbezoek  

