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Voorwoord
In maart 2012 kwam onze vriendin Charlotte Claes, tevens studente aan de faculteit TEW,
tijdens een skivakantie zeer ongelukkig ten val. Aangezien haar ruggenmerg schade opliep,
verplaatst Charlotte zich sinds de val in een rolstoel. In 2013 was Charlotte voldoende
gerecupereerd om haar studies te hervatten. Dit bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Eigenlijk is de universiteit niet echt voorzien op mensen die in een rolstoel zitten. Zo geraakt
Charlotte niet in alle lokalen. De deuropeningen zijn erg smal en dus dient ze met haar
elektronische rolstoel enorm veel te manouveren om het leslokaal te betreden. De borduren
in de straten rond de universiteit zijn absoluut niet aangepast aan rolstoelgebruikers, wat al
vaak gevaarlijke situaties opleverde. De sociale dienst begeleidt Charlotte goed, toch zijn er
gewoon praktische dingen waar wij, valide mensen, niet echt rekening mee houden. Denk
maar aan niet-automatische deuren, lokalen die enkel via een opstapje te bereiken zijn enz.
Wij vinden het enorm belangrijk dat Charlotte, ondanks haar mobiele beperking, aan zoveel
mogelijk activiteiten kan deelnemen opdat ze niet uitgesloten wordt.
Toen de onderwerpen van de bachelorproef verdeeld werden, waren wij enorm blij dat we
mochten samenwerken met vzw TolBo. Wij delen immers dezelfde waarden en normen,
namelijk dat mensen met een beperking in de maatschappij dienen opgenomen te worden.
Iedere Vlaamse gemeente dient een TolBo-gemeente te worden, dit is een gemeente die
zich focust op de mogelijkheden van zijn mindervalide inwoners in plaats van op de
gebreken en die actief inzet op inclusie van iedereen.
Hopelijk kunnen we met ons werkstuk de toegankelijkheidsproblematiek aankaarten en
hopen we dat iedere gemeente haar steentje bijdraagt om een TolBo-gemeente te worden.
Enkele mensen hebben meegeholpen aan de totstandkoming van deze bachelorproef. Wij
zouden graag van deze gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken voor hun steun,
hulp en inzet.
Eerst en vooral zouden we onze promotor Prof. Dr. Johan Braet en onze co-promotor Jelle
Van Camp willen bedanken. Professor Braet gaf ons duidelijke instructies voor het schrijven
van een bachelorproef. Jelle Van Camp willen we bedanken voor de uitstekende begeleiding
tijdens het onderzoek en het opstellen van de bachelorproef. Hij speelde een belangrijke rol
in het schematiseren en uitklaren van de responsen. Ook voor de meer praktische zaken
zoals de indeling van dit werk werd op zijn kennis als doctoraatstudent beroep gedaan.
Daarnaast zouden we Mark Van Assche willen bedanken voor de opvolging van ons
onderzoek. Zijn expertise in het onderzoeksdomein heeft ons ver vooruit geholpen.
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1 Inleiding
Mensen met een beperking worden dagelijks geconfronteerd met allerlei problemen. Zo zijn
rolstoelgebruikers vaak de dupe van te hoge borduren of de afwezigheid van een lift in een
gebouw. Personen met een visuele beperking hebben het vaak erg moeilijk wanneer zij
surfen op het internet. Niet alle websites zijn immers aangepast aan de noden van mensen
met een beperking. Wat met de plaatselijke jeugdwerking die jongeren met
functiebeperkingen moet weigeren aangezien de infrastructuur niet op hen voorzien is?
Hoewel deze problemen vaak van praktische aard zijn en dus vermeden zouden kunnen
worden, gebeurt dit in de praktijk te weinig. Nog steeds houdt onze moderne maatschappij
te weinig rekening met mensen met een beperking en dreigt sociale uitsluiting. Volgens
cijfers van de Europese Unie hebben ongeveer 80 miljoen Europeanen een beperking.
Aangezien mindervaliden niet altijd van dezelfde opleidingskansen hebben kunnen genieten
als hun valide medeburgers, zijn ze volgens Europa minder gegeerd op de arbeidsmarkt. Dit
kan een oorzaak zijn voor het feit dat meer dan 70 procent van de Europese inwoners met
een beperking onder de armoedegrens leeft. (European Commission, 2014)
De Europese Mindervalidenstrategie zorgt ervoor dat alle lidstaten subsidies krijgen om
bepaalde hindernissen, die mindervaliden ondervinden, te elimineren. Het Europese beleid,
dat rekening houdt met het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap, is
de afgelopen jaren enorm verbeterd. Toch is de doorvertaling naar de afzonderlijke
lidstaten, en verder naar de lokale overheden nog een hele klus. (European Commission,
2014)
Wij zijn van mening dat de diensten, die lokale overheden aanbieden, voor iedere inwoner
toegankelijk zouden moeten zijn. Hoewel alle gemeenten op de hoogte zijn van de
problemen die mensen met een beperking kunnen ondervinden, worden er te vaak
afzonderlijk beslissingen genomen en gebruiken de Vlaamse gemeenten verschillende
criteria om te testen of hun diensten al dan niet voldoen. Het is immers de morele plicht van
de lokale overheden om ervoor te zorgen dat mensen met functiebeperkingen actief kunnen
deelnemen in de maatschappij opdat sociale inclusie bereikt wordt.
Graag zouden wij met onze studie onderzoeken of er een eenduidig beleid is van lokale
besturen inzake de toegankelijkheidsproblematiek . De impact van het beleid op mensen
met een beperking wordt in deze studie niet behandeld, maar kan een interessant
aanknopingspunt zijn in verdere onderzoeken.
Deze bachelorproef zal handelen over drie domeinen, namelijk de toegankelijkheid van
gebouwen, die van de lokale jeugdwerking en als laatste de websitetoegankelijkheid. Meer
informatie over de domeinen, kan worden teruggevonden in de sectie ‘scope’.
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2 Doelstellingen
Vaak voert iedere Vlaamse gemeente een individueel beleid met betrekking tot de
toegankelijkheid van hun diensten. Deze versnippering zorgt ervoor dat nog steeds niet alle
gemeenten een doordachte toegankelijkheidsvisie hebben en ze dus geen gebruik maken
van best practices die terug te vinden zijn bij andere gemeenten. Met deze studie wordt
getracht het beleid van verschillende lokale overheden in kaart te brengen. Aangezien
gemeenten in het merendeel van de gevallen scans/checklists gebruiken om hun beleid
inzake toegankelijkheid te controleren, te ondersteunen en verder te sturen, geven deze een
eerste idee van het beleid dat door het lokale bestuur aangehouden wordt.
De eerste doelstelling van het project is het verzamelen van verschillende checklists of scans
die lokale overheden gebruiken om toegankelijkheid te testen. Werden deze scans door de
gemeente zelf opgesteld of worden er scans gebruikt die op regionaal of provinciaal niveau
werden opgesteld?
De tweede doelstelling van deze studie en tevens ook de belangrijkste is de doorvertaling
naar het beleid van de lokale overheden. Er wordt nagegaan of de gemeenten een actief
beleid aannemen en of de diensten die ze aanbieden toegankelijk zijn voor alle inwoners.
Naar alle Vlaamse gemeenten zal nadien een mail verstuurd worden met de bevindingen van
dit onderzoek opdat iedere gemeente het beleid inzake toegankelijkheid op punt kan stellen
en in de toekomst een TolBo gemeente kan worden. We hopen bovendien de algemene
awareness voor de problematiek te verhogen.
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3 Scope
Deze studie behandelt het thema ‘toegankelijkheid voor mensen met een beperking’. De
term ‘beperking’ is een zeer ruim begrip. ‘Een beperking is de vermindering van
mogelijkheden ten aanzien van gedrag of activiteiten’ (Mens en samenleving, 2014). Dit
onderzoek spitst zich toe op mensen met een functiebeperking. ‘Met een functiebeperking
wordt elke langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperking bedoeld die
je in wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet
van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving’ (Onderwijs Vlaanderen, 2014).
Personen in armoede, laaggeletterden, personen van vreemde origine, die ook risico lopen
op uitsluiting, worden niet opgenomen in de studie.
Toegankelijkheid van lokale besturen betreft veel verschillende domeinen. Alle diensten die
een gemeente aanbiedt, zouden immers voor alle mensen, met of zonder beperking,
toegankelijk moeten zijn. Bovendien heeft de gemeente ook invloed op diensten
aangeboden door externe leveranciers die beschikbaar zijn in de gemeente zoals het
openbaar vervoer en handelszaken. Dit onderzoek beperkt zich tot toegankelijkheid in drie
domeinen namelijk gebouwen, jeugdwerking en websites. Deze keuze werd gemaakt in
samenspraak met de begeleiders, Mark van Assche en Jelle Van Camp.
De toegankelijkheid van openbare gebouwen omvat enerzijds de gebouwen waar inwoners
terecht kunnen voor diensten van de gemeente (gemeentehuis, ocmw…) en anderzijds
handelszaken. Hier omtrent bestaat een wetgeving die voorschrijft aan welke eisen een
gebouw moet voldoen opdat het toegankelijk is. Het is de verantwoordelijkheid van de
dienst Ruimtelijke ordening om er op toe te zien dat plannen van een nieuwbouw of
renovatie de wetgeving respecteren. (Toegankelijk gebouw, 2014)
De toegankelijkheid van de jeugdwerking duidt op het al dan niet mogelijk zijn voor jongeren
met een functiebeperking om deel te nemen aan jeugdactiviteiten. Hier kan een onderscheid
gemaakt worden tussen het organiseren van specifieke activiteiten, gericht op jongeren met
een beperking, en de jeugdactiviteiten zo inrichten dat deze jongeren ook kunnen
deelnemen. Wanneer jongeren met een beperking deelnemen aan de ‘gewone’ activiteiten,
maken ze deel uit van het maatschappelijk leven, wat de inclusie bevordert.
Tenslotte wordt de toegankelijkheid van websites behandeld. Webtoegankelijkheid betekent
dat niemand problemen ondervindt om een site te bezoeken of een digitaal document te
lezen. De mogelijke problemen zijn voor elke doelgroep verschillend. Er bestaat reeds een
uniforme Belgische scan om deze toegankelijkheid te testen namelijk het AnySurfer label.
(AnySurfer, 2014)
Het onderzoek beperkt zich tot gemeenten in Vlaanderen. Ook wordt er alleen gebruik
gemaakt van Nederlandstalige literatuur.
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4 Schets van de actoren in het landschap
4.1 Vzw TolBo
Vzw TolBo (Toegankelijkheid Lokale besturen en Overheidsorganisaties) is een vereniging
van mensen die samen concreet iets willen doen aan toegankelijkheid.
TolBo wil een referentiekader bieden voor lokale besturen om niet alleen de fysieke
toegankelijkheid te verbeteren, maar zich ook meer en meer te richten op een inclusief
beleid. Het is voor mensen met een functiebeperking essentieel om deel uit te maken van
een sociaal netwerk, wat niet anders is dan voor mensen zonder beperkingen. Het is dan ook
niet voldoende om fysieke toegang te hebben tot openbare gebouwen; participatie en
inclusie gaan nog een stap verder.
TolBo wil duidelijk maken dat een toegankelijke samenleving een opdracht voor allen is. De
gemeente kan hierbij een belangrijke facilitator zijn. Het moet vanzelfsprekend zijn dat
mensen met een functiebeperking gewoon lid kunnen zijn van alle verenigingen. (vzw Tolbo,
2014)

4.2 VVSG
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de
lokale besturen. Hieronder vallen steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome
gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere
interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn
dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en
visieontwikkeling over het lokale bestuur.
Als professionele dienstverlenende organisatie biedt de VVSG informatie, advies, vorming en
begeleiding aan voor politieke bestuurders en personeelsleden. Vanuit deze visie werd een
scan ontwikkeld die de lokale besturen toelaat de integrale toegankelijkheid van de diensten hulpverlening zelf te evalueren. Door het ondertekenen van een charter met de
belangrijkste principes, kan een lokaal bestuur zijn engagement ten opzichte van de burgers
tonen en er specifieke verbeteracties aan koppelen.
De charterverklaring bestaat uit tien punten waar het lokaal bestuur zich voor engageert en
is gebaseerd op de zeven B’s: bekendheid, bereikbaarheid, betrouwbaarheid,
beschikbaarheid, betaalbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid.
Het charter is niet specifiek gericht op personen met een functiebeperking. Het is een
engagement naar elke burger toe en vooral gericht op de kwaliteit van de dienstverlening
van het lokaal bestuur.
De toegankelijkheidsscan bestaat uit drie delen, eveneens gebaseerd op de zeven B’s:
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1. Beschikbaarheid, bruikbaarheid en betaalbaarheid van de dienst- en hulpverlening
‘Vragen over doelstelling, aanbod en aanbieders, doelgroep, behoeften en bereik’
2. Bereikbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid en betrouwbaarheid van de diensten hulpverlening
‘Vragen over bereikbaarheid van loketten en over onthaal-, intake-, doorverwijzingsen dienstverleningsprocedures’
3. Begrijpbaarheid, bekendheid en betrouwbaarheid van de dienst- en hulpverlening
‘Vragen over communicatiebeleid en –organisatie’
Per deel wordt er gevraagd naar de feiten, de evaluatoren beoordelen deze feiten en er
worden eventuele bijkomende acties of onderzoeken voorgesteld. Het is een vrij uitgebreide
scan met vele deelvragen die ook specifiek gericht zijn op mensen met een functiebeperking.
Bovendien kan men de doelgroep van de toegankelijkheidsscan specificeren als ‘personen
met een beperking’.
(VVSG, 2014)

4.3 Westkans
Op 10 oktober 2001 besloot de provincie West-Vlaanderen om de expertise uit alle
organisaties die werken rond gelijke kansen en toegankelijkheid onder te brengen in een
nieuwe organisatie, Westkans. Deze organisatie wil net zoals vzw TolBo bijdragen tot ‘de
realisatie van een integraal toegankelijke omgeving en meer gelijke kansen voor iedereen’
(Westkans, 2014). Westkans verleent advies over de wettelijke bepalingen inzake
toegankelijkheid. Ook doen ze aan screening van publieke gebouwen en aan
informatieverstrekking via de gebruikelijke kanalen. Westkans tracht advies te verlenen aan
zoveel mogelijk instanties. De vzw Westkans opereert op provinciaal niveau, vzw TolBo
behandelt de toegankelijkheidsproblematiek op Vlaams niveau. (Westkans, 2014; vzw TolBo,
2014)

4.4 AnySurfer label
AnySurfer is een nationaal project dat opgericht werd door Blindenzorg Licht en Liefde vzw 1.
Dit project heeft tot doel iedere website toegankelijk te maken voor elke bezoeker. Zo
zouden websites kunnen aangepast worden naar de noden van blinden en slechtzienden
zonder dat dit storend is voor een normale gebruiker. Deze organisatie stelt checklists ter
beschikking waarmee men kan rekening houden bij de constructie van websites. Ook bieden
ze opleidingen aan en werken nauw samen met webdesignbedrijven. Ten slotte doen ze ook
aan sensibiliseringsacties. Er zijn drie mogelijkheden om het AnySurfer label te bekomen. Zo
heeft een website die geconstrueerd werd door een erkend webdesign bedrijf steeds het
1

Blindenzorg Licht en Liefde is een dienstverlenende organisatie voor blinde en slechtziende personen.
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label. Ten tweede wordt begeleidingstraject aangeboden bij de constructie van een nieuwe
site. Als laatste kan een bestaande site het label behalen, vaak dienen er wel grondige
aanpassingen te gebeuren alvorens het label behaald wordt. (AnySurfer, 2014)
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5 Onderzoeksmethode
Deze bachelorproef is een verkennende studie die via een kleine vragenlijst een indruk
probeert te krijgen van hoe het met het Vlaamse beleid in zake toegankelijkheid gesteld is.
Een lege projectfiche die ons bezorgd werd, gaf een eerste indruk van de structuur en
methodologie. Het was de basis voor deze studie (zie bijlage 1).Informatie werd aan de hand
van drie bronnen verzameld. De Vlaamse gemeenten werden volgens sociaaleconomische
clusters en vervolgens per provincie vergeleken.

5.1 Vrij interview
Aan de hand van een eerste gesprek met de externe opdrachtgever, Mark Van Assche, werd
het onderzoeksdomein afgebakend. Mark Van Assche is voorzitter van de vzw Tolbo en heeft
al jarenlang ervaring in de toegankelijkheidsproblematiek. Hij maakte duidelijk wat zijn
verwachtingen waren. Hier hebben we dan onze doelstellingen en later ook de enquête op
gebaseerd. Ook tijdens het onderzoek kon er steeds gerekend worden op de expertise van
Mark van Assche. Het bestuderen van de gemeenten volgens de sociaaleconomische clusters
van Belfius was zijn idee.

5.2 Enquête
We stuurden naar verschillende Vlaamse gemeenten een e-mail (zie bijlage 2) met de vraag
of ze bereid waren een enquête in te vullen. De internetenquête werd verkozen daar het
noodzakelijk is de gemeente gerichte vragen te laten beantwoorden en dus de
antwoordmogelijkheden sterk in te korten. Aan de hand van de responsen konden we zo het
beleid van de Vlaamse gemeenten in kaart brengen. De enquête werd gemaakt met google
drive en bevat zowel open als gesloten vragen. Tussen 23 maart en 19 april 2014 konden de
respondenten de enquête invullen. De e-mail werd verstuurd naar 205 gemeenten waarvan
34 gemeenten de enquête invulden na de eerste mailing. Op 8 april werd er een
herinneringsmail gestuurd. Zo konden we de het aantal respondenten verhogen tot 47. De
steekproef bevatte willekeurig gekozen gemeenten uit alle clusters van de indeling volgens
sociaaleconomische factoren (zie paragraaf 5.4). Een response rate van 23 procent biedt de
mogelijkheid om een duidelijk beeld te krijgen van het beleid. De enquête werd opgedeeld
volgens de te bestuderen domeinen.
Het eerste deel van de enquête peilt naar de algemene toegankelijkheidsvisie van de
gemeente. Zo werd gevraagd of de gemeente beschikt over een toegankelijkheidsraad, of er
algemene checklists gebruikt worden en vervolgens ook of ze vertrouwd zijn met de
doelstellingen van de vzw TolBo.
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Daarna gaat de enquête dieper in op het domein gebouwen. Heeft de gemeente aandacht
voor de toegankelijkheid van de openbare handelszaken en wordt de wetgeving
gecontroleerd? Ook of de gemeente gebruikt maakt van checklists om de toegankelijkheid
van gebouwen te controleren, werd hier bevraagd.
Het derde aspect behandelt het domein jeugdwerking. Er werd getest of de gemeente
streeft naar inclusie van jongeren met beperkingen. En wie er verantwoordelijk is voor de
toegankelijkheid van de jeugdwerking.
Het laatste deel van de enquête gaat over de toegankelijkheid van de gemeentelijke
websites. Zijn zij vertrouwd met het AnySurfer label? Worden er nog andere scans gebruikt
om de toegankelijkheid te testen? En wie is hier verantwoordelijk voor ?
De enquête werd als bijlage 3 toegevoegd aan het einde van deze studie.
Aan de hand van de resultaten trachten we een beeld te krijgen van de mate waarin
gemeenten in Vlaanderen streven naar de inclusie van mensen met een beperking. De
analyse werd uitgevoerd per vraag en per subgroep. De antwoorden op de meerkeuze- en
vooral op de ja-neevragen uit het eerste algemene deel geven een eerste indruk van de
hoeveelheid aandacht die er aan wordt geschonken en of de toegankelijkheid enigszins
getest wordt met een scan. De drie andere delen geven meer informatie over hoe het er
intern in een gemeente aan toe gaat en of het globaal beleid doorgetrokken wordt naar de
verschillende domeinen. De toevoegingen uit de open vragen bieden meer inzicht om zo de
juiste conclusies te trekken.

5.3 Literatuurstudie
Ten eerste hebben we inzicht gekregen in de materie door documenten die ons zijn
aangereikt door vzw TolBo. Deze documenten omvatten zowel bestaande scans, charters als
beleidsplannen. Verder hebben we zelf een online onderzoek gedaan naar informatie
omtrent de stad van zaken in Vlaanderen. Aan de hand van rapporten van reeds gemaakte
studies kregen we hier een goed beeld van. Dit was ons vertrekpunt om de problematiek te
kaderen. Bovendien hadden we ook de studie over het inclusiebeleid van Vlaamse
gemeenten, gemaakt door andere studenten Handelsingenieur van de Universiteit
Antwerpen, ter beschikking.

5.4 Indeling
5.4.1 Sociaaleconomische factoren
Voor een opdeling van Vlaanderen op basis van sociaaleconomische factoren wordt de
clusteropdeling van Belfius gebruikt. De 308 gemeenten in Vlaanderen werden opgedeeld in
16 clusters waarbij de gemeenten geclassificeerd werden door middel van factoranalyse van
14

tien sociaaleconomische factoren zoals onder andere verstedelijking, levensstandaard,
aantrekkingskracht, of werkgelegenheid. De verschillende clusters werden ondergebracht in
zes subgroepen volgens hun dominante kenmerken en gelijkenissen. Wegens het beperkt
aantal respondenten hebben we de responsgemeenten enkel onderverdeeld volgens de
subgroep waartoe ze behoren. Hieronder volgt een korte beschrijving van elke subgroep.
1. Woongemeenten
De subgroep woongemeenten bestaat uit vier clusters die als gemeenschappelijk
punt hebben dat het inkomstenniveau hoger ligt dan het regionale gemiddelde
en de gemeenten van de clusters een lage centrumfunctie hebben. Deze
subgroep bevat onder andere de gemeenten Merelbeke, Keerbergen en
Edegem.
2. Landelijke gemeenten
De subgroep landelijke gemeenten bevat drie clusters met als kenmerk een erg
lage verstedelijking zowel op morfologisch als functioneel vlak. Hoegaarden,
Stekene en Maaseik zijn bijvoorbeeld landelijke gemeenten.
3. Gemeenten met een concentratie van economische activiteit
Deze subgroep bundelt drie clusters die hoofdzakelijk gekenmerkt worden door
een grote economische, vooral industriële activiteit. Lummen, Malle en Beveren
zijn gemeenten die tot deze subgroep behoren.
4. Semistedelijke gemeenten(of agglomeratiegemeenten)
Deze subgroep bestaat uit twee clusters die als gemeenschappelijk punt hebben
dat ze een stedelijk of semistedelijk karakter hebben, maar een lage
centrumfunctie en economische activiteit en een inkomensniveau dat onder het
regionale gemiddelde ligt. Stabroek, Maasmechelen en Harelbeke zijn
bijvoorbeeld semistedelijke gemeenten.
5. Centrumgemeenten
In deze subgroep zitten de drie clusters die zich onderscheiden door hun grote
aantrekkingskracht en centrumfunctie. Tot deze subgroep behoren onder
andere Gent, Lier en Tienen.
6. Toeristische gemeenten
Deze subgroep omvat alleen de cluster kustgemeenten. De kustgemeenten
scoren niet alleen erg goed op het gebied van toerisme en vastgoedevolutie, ze
vallen ook op door hun sterke aantrekkingskracht. Blankenberge, Nieuwpoort
en Koksijde zijn bijvoorbeeld toeristische gemeenten.
(Belfius, 2014)
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5.4.2 Geografische ligging
Om verdere verbanden te onderzoeken werden de gemeenten ook ingedeeld volgens de
Vlaamse provincie waartoe ze behoren. Zo ontstaan er vijf subgroepen: Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.
In tabel 1 wordt weergegeven hoeveel mails uitgestuurd en ontvangen werden. Op de
horizontale as gebeurt een opdeling per provincie, op de verticale as worden de
uitgestuurde en ontvangen mails opgedeeld volgens de subgroep.
Tabel 1: Uitgestuurde en ontvangen mails naar subgroep en provincie
Antwerpen Limburg
OostWestVlaanderen Vlaanderen
Woongemeenten
Uitgestuurd 17
0
6
1
Ontvangen 5
0
1
0
Landelijke gemeenten
Uitgestuurd 11
12
6
10
Ontvangen 0
3
1
1
Gemeenten met een
Uitgestuurd 14
6
5
8
concentratie van
Ontvangen 1
2
1
0
economische activiteit
Semi-stedelijke of
Uitgestuurd 9
3
16
6
agglomeratiegemeenten Ontvangen 1
1
3
2
Centrumgemeenten
Uitgestuurd 7
5
9
10
Ontvangen 3
1
3
7
Toeristische gemeenten
Uitgestuurd 0
0
0
8
Ontvangen 0
0
0
4
Bron: eigen samenstelling

VlaamsBrabant
20
3
7
2
0
0
3
1
6
1
0
0
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6 Resultaten
6.1 Algemeen beleid
De enquête werd door 47 gemeenten beantwoord. De gemeenten, die aan de enquête
hebben deelgenomen, zijn terug te vinden in de responsielijst in bijlagen 4 en 5. Wanneer er
de functie van de respondent en de functie van de verantwoordelijke in de gemeente
worden vergeleken, blijkt dat 40 procent van de respondenten ook effectief
verantwoordelijk is voor toegankelijkheid. Mensen werkzaam in het departement OCMW,
dienst welzijn en het sociaal huis zijn in meerdere gevallen verantwoordelijk voor de
algemene toegankelijkheid. De e-mails zijn immers zo gericht mogelijk verstuurd.
Meteen valt op te merken dat de algemene toegankelijkheid geen speerpunt is voor de
bevraagde gemeenten. Van de ondervraagde gemeenten heeft immers 70 procent geen
toegankelijkheidsraad. Van de 47 respondenten geven er acht aan dat er geen persoon of
dienst verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid. Deze lokale besturen beschikken
bovendien ook niet over een toegankelijkheidsraad.
Een kleine 50 procent van al de respondenten geeft toe dat het betreffende lokale bestuur
geen scans of checklists hanteert. Vijfentwintig procent van de gemeenten maakt gebruik
van een provinciale scan. Vooral de scan van Westkans wordt vaak gebruikt. De VVSG-scan
wordt slechts door vijf lokale besturen gehanteerd.
Zeer opmerkelijk is het feit dat slecht 15 procent van de ondervraagde gemeenten
vertrouwd zijn met de doelstellingen van vzw TolBo. Slechts één gemeente (Alken) heeft
reeds samengewerkt met deze vzw.

6.2 Toegankelijkheid van openbare gebouwen
6.2.1 Algemeen
In de enquête werd gepeild naar de toegankelijkheid van de openbare gebouwen die
eigendom zijn van de gemeente zelf, maar ook naar de toegankelijkheid van handelszaken in
de gemeenten. Er werd gevraagd naar de controles op de toegankelijkheid en of er een
actief beleid is opgesteld vanuit het lokaal bestuur.

17

Figuur 1: Controle van openbare gebouwen Figuur 2: Actief beleid voor
toegankelijkheid handelszaken

Ja, op
regelmatige
basis.

47%
53%

Neen, er wordt
zelden
gecontroleerd.

Bron: eigen samenstelling op basis van resultaten

32%
Ja
Neen
68%

Bron: eigen samenstelling op basis van resultaten

Meer dan de helft van de gemeenten geeft aan dat men regelmatig controleert of de
toegankelijkheid van de openbare gebouwen in overeenstemming is met de wetgeving. Bij
deze controles wordt vooral gebruik gemaakt van algemene, bestaande scans of checklists.
Het opstellen van een eigen scan gebeurt zelden. Vijftien gemeenten hebben een actief
beleid om de toegankelijkheid van handelszaken te verbeteren. Het gaat hier bijvoorbeeld
om projecten die de toegankelijkheid aanmoedigen of prijzen voor de meest toegankelijke
handelszaken. Het valt op dat er dus meer passieve controles zijn, dan dat er een actief
beleid op dit vlak bestaat.
Wanneer er verder wordt gekeken naar de dienst die verantwoordelijk is voor de
toegankelijkheid van openbare gebouwen, wordt duidelijk dat vooral de technische diensten
en de stedenbouwkundige diensten verantwoordelijk zijn. Dit kan verklaren waarom er
vooral passief gecontroleerd wordt. Slechts in een klein aantal gevallen (vijf gemeenten) is
het een overkoepelende dienst zoals het OCMW of de dienst welzijn die de controles
uitvoert. Er kan hier dus vastgesteld worden dat er geen overkoepelend beleid wordt
uitgewerkt met één verantwoordelijke dienst voor de toegankelijkheid.
Om verdere verbanden te onderzoeken, wordt de indeling naar subgroep en vervolgens naar
geografische ligging gebruikt.

6.2.2 Verbanden op niveau van de subgroepen
 Woongemeenten
Zeven van de negen woongemeenten geven aan zelden controles uit te voeren. Een grote
meerderheid beschikt dan ook niet over een scan om deze controles uit te voeren.
Bovendien heeft slechts één gemeente een actief beleid om de toegankelijkheid van
handelszaken te verbeteren. Het valt op dat hier steeds een technische dienst
verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de openbare gebouwen.
18

 Landelijke gemeenten (of verstedelijkte plattelandsgemeenten)
Bij de landelijke gemeenten voert eveneens een meerderheid zelden controles uit. Drie van
de zeven gemeenten hebben een actief beleid voor het verbeteren van de toegankelijkheid.
De gemeenten die wel controles uitvoeren, beschikken dan weer niet over een scan om zich
op te baseren, wat tegenstrijdig lijkt te zijn. Ook in deze subgroep valt de toegankelijkheid
van openbare gebouwen onder de bevoegdheid van de technische diensten.
 Gemeenten met een concentratie van economische activiteit
De vier respondenten voeren allen regelmatig controles uit, maar slechts de helft heeft ook
echt een actief beleid om de toegankelijkheid te verbeteren. Bijna alle gemeenten geven ook
aan gebruik te maken van scans om de controles uit te voeren. De verantwoordelijkheid
voor de toegankelijkheid ligt hier niet alleen bij de technische diensten, maar ook het OCMW
wordt hierbij betrokken.
 Semi-stedelijke of agglomeratiegemeenten
Meer dan de helft van deze gemeenten voert slechts zelden controles uit. Zes van de acht
respondenten beschikken hiervoor ook niet over een specifieke scan. Wel geven vier
gemeenten aan dat er een actief beleid werd opgesteld. De verantwoordelijkheid ligt
voornamelijk bij de diensten van openbare werken en gebouwen voor de meerderheid van
de gemeenten.
 Centrumgemeenten
Bij deze subgroep is er een grotere groep van respondenten (15). Het valt op dat maar drie
gemeenten hier een actief beleid hebben, hoewel tien gemeenten wel regelmatig
controleren. Voor deze controles beschikken slechts twee gemeenten ook effectief over een
scan. Binnen deze subgroep is er een grotere verdeeldheid in de diensten die
verantwoordelijk zijn voor de toegankelijkheid. De ‘welzijnsdiensten’ krijgen bevoegdheden
(naast de technische en stedenbouwkundige diensten), terwijl er ook gemeenten zijn waar
niemand verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van de gebouwen.
 Toeristische gemeenten
Deze cluster scoort het beste in dit domein. Bijna alle respondenten voeren controles uit,
hebben hiervoor een scan ter beschikking en hebben bovendien een actief beleid gericht op
de toegankelijkheid van gebouwen. Vaak zijn hier de sociale diensten voor verantwoordelijk
en is het niet alleen een technische aangelegenheid. Voor toeristische gemeenten is het dan
ook belangrijk dat ook de handelszaken en de horeca voorzien zijn op mensen met een
beperking, elke toerist moet toegang hebben. Hier speelt dus ook een economisch belang.
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6.2.3 Verbanden op provinciaal niveau
 Antwerpen
De provincie Antwerpen scoort eerder zwak op vlak van controles op toegankelijkheid van
gebouwen. Slechts drie van de tien gemeenten voeren regelmatig controles uit en slechts
één respondent geeft aan dat de gemeente een actief beleid heeft voor het verbeteren van
de toegankelijkheid van handelszaken. Er zijn dan ook maar twee gemeenten die een scan
ter beschikking hebben. In de meeste gemeenten is de toegankelijkheid van de gebouwen
een bevoegdheid van de technische en stedenbouwkundige diensten, maar in sommige
gevallen valt deze toegankelijkheid onder de verantwoordelijkheid van overkoepelende
welzijnsdiensten. Slechts twee gemeenten werken samen met het Centrum voor
Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen (CTPA).
 Limburg
In de provincie Limburg wordt de toegankelijkheid van gebouwen vaker gecontroleerd, 70%
van de gemeenten voert regelmatig controles uit. Vier van de zeven gemeenten heeft dan
ook een specifieke scan voor deze controles. Het percentage van gemeenten die een actief
beleid heeft, is opnieuw lager; in minder dan 30% van de gemeenten werd dergelijk beleid
opgesteld. Drie gemeenten werken samen met vzw Toegankelijkheidsbureau en vragen hen
om advies bij bouwprojecten.
 Oost-Vlaanderen
In Oost-Vlaanderen voeren vier van de negen gemeenten regelmatig controles uit. De
gemeenten die regelmatig controles houden, hebben ook een scan en actief beleid
betreffende toegankelijkheid van gebouwen. De gemeenten geven geen provinciaal
raadpleegpunt aan waar ze advies of informatie kunnen inwinnen bij bouwprojecten. Het
Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Oost-Vlaanderen is in de provincie misschien nog
niet bekend voor alle gemeenten.
 West-Vlaanderen
West-Vlaanderen scoort eerder sterk in dit domein. De meerderheid controleert de
openbare gebouwen op toegankelijkheid en ook de helft van de gemeenten heeft een actief
beleid om de toegankelijkheid van handelszaken te verbeteren. Vaak ligt hiervoor de
bevoegdheid bij de technische en stedenbouwkundige diensten. Deze diensten werken
samen met Westkans in drie gemeenten. De samenwerking met dit provinciaal adviesbureau
gebeurt voornamelijk in de kustgemeenten. Deze gemeenten hebben er ook economisch
belang bij om de toegankelijkheid van de openbare gebouwen te verzekeren.
 Vlaams-Brabant
Bijna de helft van de gemeenten controleert regelmatig de openbare gebouwen en beschikt
over een scan om dit te doen. Slechts één gemeente (van de zeven respondenten) heeft een
actief beleid om de toegankelijkheid van handelszaken te verbeteren. In de provincie
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Vlaams-Brabant ligt de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van gebouwen steeds
bij de technische diensten. Slechts één gemeente geeft aan samen te werken met het
provinciaal steunpunt voor toegankelijkheid van Vlaams-Brabant.

6.3 Jeugdwerking
6.3.1 Algemeen
De enquêtevragen in verband met de toegankelijkheid van de jeugdwerking voor jongeren
met een beperking peilden vooral naar de mate waarin er inclusie optreedt bij
jeugdactiviteiten. Met Jeugdactiviteiten wordt bijvoorbeeld speelpleinwerking, grabbelpas
bedoeld.
Ten eerste valt op dat de meeste gemeenten in dit domein meer inspanningen leveren om
de toegankelijkheid te verbeteren dan in de twee andere domeinen. Zesendertig van de
zevenenveertig respondenten, dit is zevenenzeventig procent, geven immers aan dat
jongeren met een beperking de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan
jeugdactiviteiten, aangeboden door de gemeente. In 78 percent van deze gemeenten gaat
het over een gemengde werking waarbij de activiteiten voorzien zijn op participatie van
zowel jongeren met als zonder een beperking. Dit lijkt een zeer positief resultaat te zijn wat
betreft de inclusie. ’Inclusie impliceert dat meerderheids- en minderheidsgroepen open
staan voor elkaar, elkaar willen leren kennen en elkaar respecteren’(Scouts en Gidsen
Vlaanderen, 2014). Echter kan hier de vraag worden gesteld vanaf wanneer er van ‘voorzien’
wordt gesproken. Het is namelijk snel gezegd dat een bepaalde activiteit voorzien is op
jongeren met een beperking. Deze jongeren krijgen hoogstwaarschijnlijk de toelating om
deel te nemen maar men kan zich afvragen of er sprake is van effectieve participatie of dat
enkel hun aanwezigheid als voldoende wordt beschouwd.
Figuur 2: Activiteiten jeugdwerking
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Specifieke activiteiten,
gericht op jongeren met
een beperking

Bron: eigen samenstelling op basis van resultaten

Ten tweede kan opgemerkt worden dat in de meeste gemeenten de sociale gemeentelijke
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diensten zoals het OCMW, de dienst Welzijn… niet betrokken worden bij het toegankelijk
maken van de jeugdactiviteiten. Bij 36 van de 47 gemeenten is alleen de jeugddienst
verantwoordelijk. Bij zes van de zevenenveertig gemeenten is er geen enkele dienst
verantwoordelijk. Er treedt samenwerking op met een sociale dienst in slechts vijf
gemeenten. Uit de toevoegingen blijkt dat jongeren met een beperkingen in vele gevallen
worden verwezen naar regionale initiatieven meestal uitgaande van een vzw.
Het hebben van een toegankelijkheidsraad lijkt een positieve invloed te hebben op de
toegankelijkheid van de jeugdwerking. In 73 procent van de gemeenten met
toegankelijkheidsraad is er immers een gemengde werking. Dit kan er op wijzen dat de
toegankelijkheidsraad erin slaagt om zijn stempel te drukken op het toegankelijkheidsbeleid
in een gemeente inzake jeugdwerking.
Opnieuw wordt de indeling naar subgroep en vervolgens naar geografische ligging gebruikt
om verdere verbanden te onderzoeken.

6.3.2 Verbanden op niveau van de subgroepen
Figuur 3: Jeugdwerking volgens indeling sociaaleconomische factoren
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 Woongemeenten
Uit de resultaten blijkt dat woongemeenten voldoende aandacht schenken aan de
toegankelijkheid van de jeugdwerking. De meerderheid van deze gemeenten (67 procent)
voorziet jeugdactiviteiten die voor zowel met als zonder beperking toegankelijk zijn. Deze
gemeenten focussen immers op het ontwikkelen van een omgeving die aangenaam is om te
wonen en die voldoende faciliteiten aanbiedt. Een kenmerk van een woongemeente is
bovendien dat het inkomstenniveau hoger ligt dan het regionale gemiddelde met als gevolg
dat de inwoners mogelijk hogere verwachtingen hebben, waarop men wil inspelen.
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 Landelijke gemeenten (of verstedelijkte plattelandsgemeenten)
De resultaten van de enquête tonen aan dat de landelijke gemeenten minder toegankelijk
zijn in vergelijking met de andere subgroepen wat betreft de jeugdwerking. Bijna de helft
van de responsgemeenten is op geen enkele manier voorzien op jongeren met een
beperking. Hier is zeker verbetering mogelijk. Het fenomeen zou kunnen verklaard worden
doordat de zeer lage verstedelijking van de landelijke gemeenten ook een lage
uitrustingsgraad impliceert. Bovendien hebben deze gemeenten een lagere
bevolkingsdichtheid en bevat deze subgroep vooral gemeenten met een laag inwonersaantal
wat de vraag naar toegankelijke jeugdwerking op een laag niveau houdt.
 Gemeenten met een concentratie van economische activiteit
De subgroep van ‘gemeenten met een concentratie van economische activiteit’ springt eruit
met een percentage van 100 procent van gemeenten met een gemengde jeugdwerking. Dit
is de ideale situatie. Toch moeten we hier de reeds gemaakte bedenking in verband met
‘voorzien zijn’ voor ogen houden. Bijkomend voegden twee van de vier respondenten
voegden toe dat ze zowel specifieke activiteiten ontwikkelen voor jongeren met een
beperking als activiteiten, die voor iedereen toegankelijk zijn.
 Semi-stedelijke gemeenten of agglomeratiegemeenten
De resultaten van de enquête tonen aan dat de helft van de gemeenten die tot deze
subgroep behoren, jeugdactiviteiten organiseren die ook toegankelijk zijn voor jongeren met
een beperking. Een vierde van de gemeenten organiseert specifiek ontwikkelde activiteiten
en in een vierde is jeugdwerking niet voorzien op jongeren met een beperking. Ondanks het
feit dat geen enkele gemeente over een toegankelijkheidsraad beschikt, is dit toch een
behoorlijke score.
 Centrumgemeenten
Het onderzoek toont aan dat centrumgemeenten, of met andere woorden steden, reeds
behoorlijk ver staan inzake een toegankelijke jeugdwerking. Slechts 13 procent van deze
gemeenten geeft aan niet voorzien te zijn. De gemeenten waar er specifieke activiteiten
georganiseerd worden, bevinden zich vooral bij de subgroep centrumgemeenten. Een stad
biedt wellicht meer opportuniteiten en middelen om dergelijke activiteiten te ontwikkelen.
Bovendien heeft een centrumgemeente een hoger inwonersaantal en bijgevolg meer
kinderen die mogelijk nood hebben aan een toegankelijke jeugdwerking. Kenmerkend voor
een stad is zeker het streven naar een sterke aantrekkingskracht. Een jeugdwerking voor
iedereen is een positieve bijdrage voor een onderscheiden, bijvoorbeeld sociaal, imago.
 Toeristische gemeenten
Uit de resultaten blijkt dat de toeristische gemeenten ook inzake jeugdwerking
toegankelijkheid als een speerpunt beschouwen. Drie van de vier gemeenten hebben een
toegankelijke jeugdwerking waarbij er gemengde activiteiten worden georganiseerd. Deze
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drie gemeenten hebben allen een toegankelijkheidsraad. Opnieuw is het De Panne die
ondermaats presteert en niet voorzien is op jongeren met een beperking.

6.3.3 Verbanden op provinciaal niveau
Figuur 4: Jeugdwerking per provincie
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 Antwerpen
De provincie Antwerpen lijkt zeer veel aandacht te schenken aan de inclusie van jongeren
met een beperking. Negentig procent van de gemeenten voorziet jeugdactiviteiten die voor
iedereen toegankelijk zijn. De gemeente Kalmthout heeft toegevoegd dat er een project
lopende is in samenwerking met de provincie. De steun vanuit de provincie zou het positieve
resultaat in Antwerpen kunnen verklaren.
 Limburg
De provincie Limburg scoort eerder matig op dit onderdeel. In 57 procent van de gemeenten
worden er gemengde jeugdactiviteiten georganiseerd. Veertien procent geeft aan specifieke
activiteiten te ontwikkelen. In 28 procent van de gemeenten is de jeugdwerking op geen
enkele manier voorzien.
 Oost-Vlaanderen
De gemeenten in de provincie Oost-Vlaanderen hechten zeer veel belang aan een
toegankelijke jeugdwerking. Geen enkele gemeente geeft aan niet voorzien te zijn, een zeer
positief signaal. Jongeren met een beperking kunnen dus in elke gemeente terecht voor
jeugdactiviteiten. Het grootste deel van deze activiteiten wordt voorzien door een
jeugdwerking waar kinderen met en zonder beperking worden gemengd.
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 West-Vlaanderen
De West-Vlaamse gemeenten hebben een matig beleid wat betreft de inclusie van jongeren
met een beperking. Negenentwintig procent van de gemeenten is helemaal niet voorzien op
deze jongeren. Opvallend is dat de gemeenten waar aparte jeugdactiviteiten zijn ontwikkeld,
zich vooral bevinden in de provincie West-Vlaanderen. Een mogelijke verklaring is dat er in
de provincie meer regionale initiatieven aanwezig zijn, waarmee de gemeente een
samenwerking kan aangaan om zulke specifieke activiteiten te organiseren.
 Vlaams-Brabant
De gemeenten gelegen in Vlaams-Brabant hechten weinig waarde aan de toegankelijkheid
van de jeugdwerking. Maar liefst 57 procent is op geen enkele manier voorzien op jongeren
met een beperking. Hier is dus zeker verbetering mogelijk . Dit zou kunnen duiden op een
gebrek aan regionale of provinciale steun.

6.4 Websites
6.4.1 Algemeen
In het laatste deel van de enquête werd gepeild naar het beleid ten aanzien van de
toegankelijkheid van de gemeentelijke websites.
Slechts vijf gemeenten van de in totaal 47 ondervraagde gemeenten hebben daadwerkelijk
het AnySurfer label verworven. Vijfentwintig van de respondenten kennen het label, maar
dit label behalen is geen doelstelling voor hen. Voor vier gemeenten is het behalen van dit
toegankelijkheidslabel een doelstelling. Zeer opmerkelijk is het feit dat 13 gemeenten totaal
onbekend zijn met het AnySurfer label.
Figuur 5: AnySurfer label
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Uit de resultaten van het onderzoek dat de lokale overheden weinig aandacht besteden aan
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de gemeentelijke websites. Slechts 20 procent van de Vlaamse gemeenten heeft het
AnySurfer label, of heeft het behalen van dit label tot doelstelling. Meer dan één gemeente
op vier weet niet wat het AnySurfer label is. Ook bij de vraag of de gemeenten extra
scans/checklists gebruiken om deze vorm van toegankelijkheid te testen, gaven de
respondenten vaak een negatief antwoord. Met andere woorden, vele gemeenten gaan niet
na of iedere burger wel in staat is om hun website te lezen. Dit kan voor de nodige
problemen zorgen, wetende dat de lokale besturen steeds meer informatie aan hun
inwoners verstrekken via het internet.
Er is geen één op één verband tussen het hebben van een toegankelijkheidsraad en het
verworven hebben van het AnySurfer label. Zo hebben vier van de vijf gemeenten geen
toegankelijkheidsraad, maar hebben wel het label. Echter is het opmerkelijk dat bij de
gemeenten die graag het label zouden willen behalen, vier hiervan beschikken over een
toegankelijkheidsraad. Van de 15 gemeenten die beschikken over een toegankelijkheidsraad,
is er slechts één gemeente die nog nooit van het AnySurfer label gehoord heeft.
In vele gemeenten (meer dan 35 procent) is de cel communicatie verantwoordelijk voor het
beheer van de websites. Uit de resultaten blijkt duidelijk dat niet enkel het departement
communicatie, maar ook het IT departement zouden moeten samenwerken opdat iedere
inwoner de gemeentelijke website kan raadplegen. Dit gebeurt in de praktijk nog te weinig.
Vervolgens worden de verschillende parameters met elkaar in verband gebracht op
sociaaleconomische niveau-volgens de clusters van Belfius-en op provinciaal (geografische)
niveau.
Daar de websitetoegankelijkheid slechts door één variabele, het AnySurfer label, getest
werd, is het gepast de resultaten kritisch te bekijken.

6.4.2 Verbanden op niveau van de subgroepen
 Woongemeenten
Uit de resultaten blijkt dat de woongemeenten het ook op vlak van toegankelijkheid van
websites niet goed doen. Slechts één gemeente van de negen woongemeenten, die onze
enquête ingevuld hebben, heeft het AnySurfer label verworven. Ook maar bij één gemeente
is het behalen van dit label een doelstelling. Drie gemeenten hebben nog nooit van het label
gehoord en vier kennen dit label, maar hebben het behalen van dit label niet tot doelstelling.
De gemeente die het label verworven heeft, Edegem, beschikt niet over een
toegankelijkheidsraad. Bij meer dan 50 procent van de woongemeenten is de
communicatiedienst verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de website.
 Landelijke gemeenten (of verstedelijkte plattelandsgemeenten)
De landelijke gemeenten blijken het minst begaan met hun websitetoegankelijkheid. Geen
enkele gemeente heeft het AnySurfer label verworven, of heeft dit als doel om te behalen.
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Vier van de zeven gemeenten kennen het label niet. Er zijn weinig verbanden te leggen
tussen het hebben van een toegankelijkheidsraad en het AnySurfer label. Ook na zelf de sites
gecontroleerd te hebben, blijkt dat de meeste websites mits kleine aanpassingen
toegankelijk zouden kunnen gemaakt worden.
 Gemeenten met een concentratie van economische activiteit
Deze gemeenten kunnen we sterk vergelijken met de landelijke gemeenten, aangezien geen
enkele gemeente het AnySurfer label heeft verworven of dit wil bereiken.
 Semi-stedelijke gemeenten of agglomeratiegemeenten
Enkel de gemeente Stabroek heeft uit de acht gemeenten die de enquête beantwoord
hebben het AnySurfer label verworven. Voor de zeven andere gemeenten is dit ook geen
doel. Het label is voor drie lokale overheden onbekend. In het merendeel van de gevallen is
ook hier de communicatiedienst verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de website.
Zes van de zeven gemeenten gebruiken ook geen checklists om te meten of hun informatie
voor iedereen leesbaar is. Zoals reeds vermeld werd, heeft geen enkel lokaal bestuur een
toegankelijkheidsraad.
 Centrumgemeenten
De centrumgemeenten, die grote steden zoals Gent bevatten, doen het al ietwat beter. Toch
is er maar een beperkt aantal gemeenten (2/15) die effectief het label behaald hebben. De
stad Gent maakt gebruik van een scan WCAG22 om de toegankelijkheid te verifiëren.
Opmerkelijk is het feit dat de zeven centrumgemeenten, die een toegankelijkheidsraad
hebben, niet beschikken over het AnySurfer label. Sommige gemeenten geven ook aan dat
de criteria die nodig zijn om het AnySurfer label te behalen te hoog gegrepen zijn en dat ze
daarom proberen de websites op hun eigen manier zo toegankelijk mogelijk te maken.
 Toeristische gemeenten
Positief om op te merken is het feit dat iedere responsgemeente het AnySurfer label kent.
Vijfentwintig procent van de ondervraagde gemeenten hebben het AnySurfer label behaald
en vijftig procent heeft het behalen van dit label tot doelstelling. Deze gemeenten doen het
dus opmerkelijk beter dan de vorige, een mogelijke verklaring valt te lezen bij het besluit.

6.4.3 Verbanden op provinciaal niveau
 Antwerpen
De provincie Antwerpen doet het volgens de enquête op vlak van webtoegankelijkheid matig
tot goed. Slechts 20 procent van de gemeenten kent het label niet. Bij tien procent is het
behalen van dit label een doelstelling en dertig procent heeft het reeds behaald. Al de

2
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gemeenten die een toegankelijkheidsraad hebben, kennen het label, wat dus enigszins in dit
domein het nut van een toegankelijkheidsraad bewijst.
 Limburg
De provincie Limburg lijkt weinig met websitetoegankelijkheid begaan te zijn. Bij 40 procent
van de gemeenten is het label niet bekend. Geen enkele gemeente uit de provincie Limburg
heeft het label behaald, of heeft het behalen van dit label tot doelstelling.
 Oost-Vlaanderen
Negenentachtig procent van de Oost-Vlaamse gemeenten zijn bekend met het AnySurfer
label, echter geen enkele gemeente heeft dit behaald, of heeft dit tot doelstelling. Zoals
reeds hierboven vermeld werd, werd door Gent de WCAG scan gebruikt. De gemeenten die
beschikken over een toegankelijkheidsraad zijn allen bekend met dit label.
 West-Vlaanderen
Een kleine 15 procent van de West-Vlaamse gemeenten heeft het label verworven.
Eénentwintig procent heeft het behalen tot doelstelling. Toch is één gemeente op vijf niet
vertrouwd met AnySurfer. Er kan geconcludeerd worden dat het vooral de kustgemeenten
zijn die focussen op toegankelijkheid. In West-Vlaanderen blijken vooral de kustgemeenten
het goed te doen op vlak van toegankelijkheid.
 Vlaams-Brabant
De Vlaams-Brabantse gemeenten hechten weinig tot geen belang aan de toegankelijkheid
van hun websites. Zevenenvijftig procent van de respondenten kent het
toegankelijkheidslabel niet. Geen enkele gemeente heeft het label behaald, of zou dit willen
behalen.
Ter conclusie werden twee samenvattende matrixen geconstrueerd. Op basis van de
resultaten kreeg iedere provincie of cluster in een bepaald domein een kleurencode
toegewezen. Logischerwijs staat groen voor een goede score in dit domein. Oranje betekent
dat er een beperkte mate van toegankelijkheid is en in dit domein dus nog meer
inspanningen vereist. Rood werd gegeven aan provincies of clusters die slecht scoren op
toegankelijkheid.
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Tabel 2: Resultaten van 3 domeinen per subgroep
Gebouwen
Jeugdwerking
Woongemeenten

Websites

Landelijke
gemeenten
Gemeenten met een
concentratie van
econ. activiteit
Semi-stedelijke
gemeenten
Centrumgemeenten

Toeristische
gemeenten
Bron: eigen samenstelling op basis van resultaten

Tabel 3: Resultaten 3 domeinen per provincie
Gebouwen
Jeugdwerking
Antwerpen

Websites

Limburg

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Bron: eigen samenstelling op basis van resultaten
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7 Conclusie
Het hoge percentage (49 procent) van gemeenten dat geen scan gebruikt, geeft een eerste
negatieve indruk van de huidige toegankelijkheid van lokale besturen in Vlaanderen.
Ondanks dat er verschillende toegankelijkheidsscans worden aangeboden door de VVSG en
provinciale initiatieven, blijft het voor vele gemeenten toch een grote stap om deze scan op
hun lokaal bestuur toe te passen.
Het valt op dat de meeste gemeenten geen algemeen, overkoepelend beleid hebben op vlak
van toegankelijkheid. De drie domeinen die onderzocht werden, vielen vaak onder de
verantwoordelijkheid van verschillende diensten. De jeugdwerking ziet toe op de
toegankelijkheid van de jeugdactiviteiten. Het aanpassen van de website voor mensen met
een beperking gebeurt door de ICT-dienst. Het toezicht op de toegankelijkheid van openbare
gebouwen is de verantwoordelijkheid van de technische dienst of de stedenbouwkundige
dienst. De sociale diensten of welzijnsdiensten worden vaak niet betrokken in het
toegankelijkheidsbeleid.
We moeten dan ook met enige voorzichtigheid conclusies trekken uit de enquêtes. De
personen die de vragenlijst beantwoordden, zijn niet altijd op de hoogte van de werking van
de andere diensten.
Deze versnippering kan dan ook teruggevonden worden bij het vergelijken van de resultaten
van de drie domeinen. Er is geen algemene trend doorheen de bestudeerde domeinen. Een
goede jeugdwerking is geen garantie op een actief beleid wat betreft de toegankelijkheid
van gebouwen of websites en omgekeerd. Een voorbeeld hiervan is de provincie Antwerpen
waar de gemeenten zeer slecht scoren op de toegankelijkheid van gebouwen maar waar
anderzijds 90 procent van de gemeenten een toegankelijke jeugdwerking heeft. Op de
toegankelijkheid van websites scoort de provincie dan weer matig. In vergelijking met de
jeugdwerking, kan geconcludeerd worden dat zowel de toegankelijkheid van gebouwen als
van websites in vele gemeenten nog niet op punt staat.
Vooral binnen de subgroepen werden weinig consistente verbanden teruggevonden. De
mate waarin er door een lokaal bestuur aandacht wordt besteed aan toegankelijkheid kan
dus niet echt worden gekoppeld aan de sociaaleconomische factoren. De subgroep
‘toeristische gemeenten’ is de enige subgroep die een constante score haalt op het
algemeen beleid en de drie domeinen. Behalve De Panne, schenken de kustgemeenten zeer
veel aandacht aan de toegankelijkheid. Drie van de vier gemeenten hebben een
toegankelijkheidsraad en die lijkt zijn werking te hebben. Bij het bezoeken van hun websites
springt meteen het icoon van toegankelijkheid in het oog, dat je doorverwijst naar de pagina
met meer concrete informatie hieromtrent. De kustgemeenten hebben immers het doel om
zo veel mogelijk toeristen aan trekken, ook toeristen met een beperking. Deze gemeenten
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worden hierbij gestuurd door Westkans, die veel invloed lijkt te hebben op de West-Vlaamse
gemeenten.
Geografisch is er meer consistentie terug te vinden. Wanneer er wordt samengewerkt
tussen gemeenten, is dit meestal op provinciaal niveau. Vijfentwintig procent van de
gemeenten geeft dan ook aan een provinciale scan te gebruiken om de toegankelijkheid van
het lokaal bestuur te meten. Het is belangrijk dat deze provinciale steunpunten hun
expertise en advies overbrengen naar de gemeenten en hen aanzetten de toegankelijkheid
te verbeteren.
Het domein waar in het algemeen het slechtst op gescoord wordt, is de toegankelijkheid van
de websites van gemeenten. Het AnySurfer label werd slechts door vijf gemeenten uit onze
steekproef verworven. De zwakke score wordt niet zozeer veroorzaakt door een gebrek aan
naambekendheid, maar door de strenge vereisten van het label. Enkele respondenten
stellen dat hun websites weldegelijk toegankelijk zijn voor iedereen en slechts enkele
tekortkomingen hebben die ervoor zorgen dat het AnySurfer label niet behaald wordt.
Bovendien dienen de resultaten wel enigszins genuanceerd te worden, aangezien het
AnySurfer label als enige proxyvariabele gekozen werd om de toegankelijkheid van websites
te meten. De resultaten betreffende het AnySurfer label blijken overeen te komen met de
resultaten uit een eerdere studie over het inclusiebeleid van Vlaamse gemeenten. Bij de
vorige studie had geen enkele lokale overheid van de 26 responsiegemeenten het label
verworven. Ons onderzoek toont aan dat vijf van de zevenenveertig gemeenten het label
verkregen hebben, wat nog steeds een lage score is. Ook het feit dat de eisen om het
AnySurfer label te behalen zeer hoog zijn, werden door beide studies aangetoond. (Bats, T.,
Biltjes M., Gelijkens X., & Van Erck, A., 2013)
Verder kan er geconcludeerd worden dat er te weinig gemeenten verwant zijn met vzw
TolBo. Om te beginnen kan aan vzw TolBo worden aangeraden om meer naambekendheid te
verwerven. Dit kan verwezenlijkt worden door nog meer actie te ondernemen door middel
van workshops, persoonlijk contact met de gemeenten… Deze bekendheid zal bijdragen tot
de evolutie naar de volgende stap namelijk een effectieve samenwerking tussen de
gemeenten en vzw TolBo.
De aanwezigheid van een toegankelijkheidsraad blijkt geen garantie te zijn voor een
algemeen uitgewerkt beleid inzake toegankelijkheid over de drie domeinen heen. De
samenstelling, werking en invulling van deze raad is niet vastgesteld en kan verschillen van
gemeente tot gemeente. Het lijkt ons nuttig om de Vlaamse gemeenten te verplichten een
toegankelijkheidsraad op te richten en de invulling van deze raad vast te leggen. Zo kan deze
raad een orgaan worden dat waakt over een algemeen en overkoepelend beleid omtrent
toegankelijkheid over alle departementen van het lokaal bestuur heen.
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8 Logboek


12/02/’14
De eerste infosessie vond plaats onder leiding van onze promotor Johan Braet. We
kregen, samen met de andere groepjes, een algemene uitleg over de structuur van het
werk. Ook kregen we informatie over het tijdsverloop van het onderzoek en over de
gestelde deadlines voor het indienen en presenteren van de uiteindelijke bachelorproef.
Er werd onderling beslist dat Emilie Gysels verantwoordelijk zou zijn voor de
communicatie met de begeleiders.



19/02/’14
Tijdens de tweede infosessie kregen we van professor Johan Braet meer informatie over
de onderzoeksmethodologie. Hij legde ons uit welke soort van vragen te stellen bij een
steekproef en hoe deze te analyseren met de juiste, statistische methode. Op het einde
van de infosessie kregen we de kans een eerste contact te leggen met onze co-promotor,
Jelle Van Camp. Hij gaf ons een lege projectfiche om hiervan al een eerste versie uit te
werken.



20/02/’14
Als voorbereiding op het interview met Mark Van Assche, de externe opdrachtgever,
zochten we naar bronnen in verband met het thema toegankelijkheid. Bovendien namen
we de documenten door die Mark Van Assche via Jelle Van Camp naar ons had
doorgespeeld. We stelden ook een eerste projectfiche op. In onze eigen woorden
definieerden we het thema en formuleerden we onze verwachtingen.



25/02/’14
Tijdens het vrije interview met Mark Van Assche, onze opdrachtgever, werd de
doelstelling van de bachelorproef duidelijk toegelicht en werd de scope afgebakend.
Informatie en nuttige tips werden uitgewisseld. In samenspraak werd besloten dat er
een steekproef uitgevoerd diende te worden bij verschillende gemeenten. Tijdens de
vergadering werden er afspraken gemaakt over verdere contactmomenten. Zo zou er
tweewekelijks contact via mail zijn tussen de studenten en de begeleider. Er werd
bovendien afgesproken om uiterlijk woensdag 5 maart de projectfiche van de
bachelorproef door te sturen.



5/03/’14
Op basis van het interview pasten we de projectfiche aan. De doelstellingen en de scope
van het onderzoek konden nu duidelijk geformuleerd worden. Ook werden een
taakverdeling en bijhorende deadlines opgesteld.



10/03/’14
Met het oog op de steekproef via e-mail verzamelden we e-mailadressen van 205
gemeenten. De gemeenten werden opgesplitst in 3 groepen om zo het werk wat te
verdelen. We vonden deze adressen op de website van de gemeente of op een
specifiekere website van het Sociaal Huis of OCMW.
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12/03/’14
Tijdens een overlegmoment met Jelle Van Camp werd besloten om een enquête op te
stellen. Naar de reeds verzamelde e-mailadressen zou dan een e-mail gestuurd worden
met een link naar deze enquête. Er werd beslist deze vragenlijst op te delen volgens de
te bestuderen domeinen. We spraken af een voorbeeld van de vragenlijst en de inhoud
van de e-mail door te sturen.



13/03/’14
Nadat we alle drie hadden nagedacht over de opbouw en vragen van de enquête, legden
we onze verschillende ideeën samen en maakten er een één enquête van. Ook stelden
we de mail op die de geadresseerden moest overtuigen om de enquête in te vullen. We
stuurden beide door naar onze begeleiders om zo feedback te krijgen.



20/03/’14
Om snel antwoord te krijgen, belde Brent Paeshuys Mark Van Assche op. Een korte tijd
hierna ontvingen we zijn positieve feedback per e-mail.



24/03/’14
We pasten de enquête en de mail aan aan de opmerkingen van Jelle Van Camp en Mark
Van Assche. De 205 e-mails konden nu verstuurd worden.



25/03/’14
We keken een eerste keer naar de reeds ingevulde enquêtes en kregen een eerste indruk
van de resultaten. De tekst die we al konden schrijven, zoals inleiding, doelstelling en
scope, verdeelden we onderling.



8/04/’14
Tijdens een vergadering met Jelle Van Camp toonden we de voorlopige resultaten van
het onderzoek. Hij legde ons methodes uit om verbanden te zoeken. We spraken af om
over 2 weken nog eens samen te zitten om onze eventuele conclusies of gevonden
patronen te tonen. Ook zouden we een herinneringsmail sturen naar de gemeenten die
nog niet geantwoord hadden.



21/04/’14
Tijdens een bespreking, maakten we een poster met alle resultaten opgedeeld volgens
de subgroepen van de Belfiusindeling. Aan de hand van deze voorstelling konden we
gemakkelijker patronen zien.



22/04/’14
Op deze dag vond de laatste samenkomst met Jelle Van Camp plaats vóór de definitieve
uitwerking van de bachelorproef. We toonden hem onze poster en de al dan niet
gevonden patronen. Samen stippelden we de concrete structuur van het werk uit. We
kregen de raad om ook eens met een andere indeling te werken bijvoorbeeld volgens
provincie.



12/05/’14
We gingen langs bij Jelle Van Camp om het gehele werk nog eens te overlopen. Hij gaf
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ons opmerkingen en tips die zeer nuttig waren voor het op punt stellen van onze
bachelorproef. Na dit gesprek stelden we een takenlijst op voor de laatste aanpassingen.


14/05/’14
Nu de inhoud van onze bachelorproef definitief was, kon de poster gemaakt worden.
Emilie en Lena werkten de structuur eerst uit op papier. Vervolgens zetten ze deze
structuur om naar de vereiste indeling in Microsoft Powerpoint.
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Bijlagen
Bijlage 1: Projectfiche MVO
< Projectnaam
<Naam Organisatie>
<Adres en contactgegevens>

<Naam Contactpersoon Organisatie>
<Contactgegevens>

Kort overzicht van het project
Vat het project in eigen woorden samen.

Doelstelling van het project

Scope van het project

Wat zijn de doelstellingen van dit project?

Wat zal onderzocht worden (en wat niet) gegeven tijd en

-

middelen?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projectmedewerkers
Lijst je teamgenoten op, inclusief contactgegevens. Duid aan wie de teamleider zal zijn die communiceert.
-

Definitie van succes
Wat moet er opgeleverd worden opdat iedereen tevreden is?

- voor de organisatie:
- voor UAntwerpen:
1
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- voor het team:

Communicatie met de organisatie
Spreek duidelijk de frequentie en het medium van communiceren af: maandelijkse update via mail, een tweemaandelijkse
presentatie…

Projectmanagement
Geef een overzicht van de voorgestelde methodologie en duidt de nodige kritische mijlpalen aan.

Work breakdown
Lijst de werkpakketten op in onderstaande table, identificeer een eindverantwoordelijke voor dat onderdeel, een tastbaar
resultaat en een deadline. Gebruik de tijdsas voor een eenvoudige visuele referentie (denk Gantt-chart) maak gebruik van Table
tools > Layout om het visuele aspect van de tabellen aan te passen (kolom- en rijbreedte, …).

Werkpakket

Verantwoordelijke

Deliverable

Timing

t
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Handtekening van de betrokken partijen
Aantal pagina’s: <#>
Teamleider
Naam:____________________________________

Handtekening:

Functie :__________________________________
Plaats :___________________________________
Datum:__________________________________

Contactpersoon organisatie
Naam:____________________________________

Handtekening:

Functie :__________________________________
Plaats :___________________________________
Datum:___________________________________

Contactpersoon UAntwerpen
Naam:____________________________________

Handtekening:

Functie :__________________________________
Plaats :___________________________________
Datum:________________________________

Ondersteunende documenten:
Achtergrondinformatie, beschikbare richtlijnen, voorbereidend werk, extra duiding. Dit kan via copy-paste
of via het toevoegen van één of meerdere bijlagen. Indien hier geen gebruik van gemaakt wordt, gelieve
deze pagina te verwijderen en paginanummering aan te passen.

3

Bijlage 2: Mail naar gemeenten
Beste,
Wij zijn drie studenten aan de Universiteit Antwerpen en zitten in de derde bachelor
Handelsingenieur. In het kader van onze bachelorproef voeren we onderzoek naar de
toegankelijkheid van gemeenten voor mensen met een beperking in samenwerking met vzw
TolBo.
Vzw Tolbo bouwt aan een kennisplatform om informatie omtrent toegankelijkheid te
verzamelen en te verspreiden. Verder is het ook een aanspreekpunt voor zowel lokale
besturen, middenveldorganisaties en mensen met een beperking (meer informatie
op: www.vzwtolbo.be). Toegankelijkheid houdt in dat de dienstverlening bruikbaar is voor
iedereen, inclusief personen met een beperking. De specifieke domeinen waar het
onderzoek op gericht is, zijn de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, de toegankelijkheid
van de lokale jeugdwerking en deze van de websites van de gemeenten.
In Vlaanderen zijn reeds verschillende scans of checklists voor het verbeteren van de
toegankelijkheid van lokale besturen voor handen, maar nog te vaak ontstaan deze scans
naast elkaar en is er weinig samenwerking tussen de gemeenten.
Om een overzicht te krijgen van de gebruikte scans zouden we u dan ook willen vragen of
het mogelijk is de onderstaande enquête in te vullen. Deze neemt slechts vijf minuten van
uw tijd in beslag.
https://docs.google.com/forms/d/1YpcctenjOfFPkFOweUwkXvqIQ_6SMqRpn3Hu0S__RhU/
viewform
Uw gemeente helpt mee aan een nationale studie om de dienstverlening in de toekomst te
verbeteren. Na ons onderzoek zal u dan ook op de hoogte worden gebracht van de
resultaten.
Indien u niet vertrouwd bent met dit onderwerp, vragen wij u onderstaande enquête door te
sturen naar de bevoegde personen/departementen in uw gemeente.
Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Alvast bedankt,
Lena Claes
Brent Paeshuys
Emilie Gysels
Contact gegevens:
Lena Claes
Email: lena.claes@student.uantwerpen.be
Gsm: 0470522980
Emilie Gysels
Email : emilie.gysels@student.uantwerpen.be
Gsm : 0473253779
Brent Paeshuys
Email : brent.paeshuys@student.uantwerpen.be
Gsm : 0478736897
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Bijlage 3: Enquête

Toegankelijkheid van lokale besturen voor mensen
met een beperking.
De toegankelijkheid in het algemeen is een probleem waar veel mensen met een beperking dagelijks mee
geconfronteerd worden. Met deze enquête trachten wij de huidige stand inzake toegankelijkheid van alle
Vlaamse gemeenten te achterhalen. Ons onderzoek focust zich op drie peilers: de toegankelijkheid van
gebouwen, de toegankelijkheid van de jeugdwerking en deze van websites.
*Vereist
Wat is de naam van de gemeente? *
Wat is uw naam?
Wat is uw functie? *
Wat is uw e-mailadres? *
Is er een algemeen duidelijk gecommuniceerd sociaal beleid dat focust op
toegankelijkheid? *

Welke dienst of persoon is verantwoordelijk voor het beleid inzake toegankelijkheid? *

Is er reeds een toegankelijkheidsraad opgericht? *
o

Ja

o

Neen
Maakt uw gemeente voor het meten van de toegankelijkheid gebruik van onderstaande
scans/checklists? *

o

Scan VVSG (de vereniging van Steden en Gemeenten)

o

Provinciaal

o

Regionaal

o

Andere scan

o

De gemeente gebruikt geen scan
Gelieve de naam van de scan uit bovenstaande vraag te specifieren.
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Bent u bekend met de vzw TolBo? *
o

Ja, ik ben vertrouwd met de doelstellingen van Tolbo.

o

Ja, we hebben reeds projecten uitgevoerd in samenwerking met vzw Tolbo.

o

Neen, vzw Tolbo is me onbekend.

Gebouwen
Welke dienst is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen? *
Wordt er een actief beleid gevoerd (bv. projecten) om de toegankelijkheid van
handelszaken in de gemeente te verbeteren? *
o

Ja

o

Neen
Wordt er gecontroleerd of de toegankelijkheid van gebouwen in overeenstemming is
met de wetgeving? *

o

Ja, er worden op regelmatige basis controles uitgevoerd.

o

Neen, er wordt zelden gecontroleerd.
Maakt uw gemeente voor het meten van de toegankelijkheid gebruik van specifieke
scans/checklists? *

o

Ja, we hebben zelf een scan ontwikkeld.

o

Ja, we maken gebruiken van een bestaande scan.

o

Nee, we maken geen gebruik van een specifieke scan.
Wilt u nog iets toevoegen?
Bijvoorbeeld persoonlijke aanpak, verduidelijking van projecten...

Jeugdwerking
Welke dienst is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de jeugdwerking? *
Op welke manier wordt er gestreefd naar inclusie van jongeren met een beperking? *
o

De activiteiten( grabbelpas, speelpleinwerking, kinderopvang…) zijn er op voorzien dat
jongeren met een beperking ook kunnen deelnemen.

o

Er worden specifieke activiteiten georganiseerd, gericht op jongeren met een beperking.

o

De activiteiten zijn niet voorzien op jongeren met een beperking.
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Wilt u nog iets toevoegen?
Bijvoorbeeld persoonlijke aanpak, verduidelijking van projecten...

Websites
Welke dienst/persoon is verantwoordelijk voor toegankelijkheid van websites van
lokale besturen? *
Bent u bekend met het Anysurferlabel? *
o

Ja, dit label is mij bekend.

o

Ja, het behalen van dit label is een doelstelling.

o

Ja, de websites van de gemeente hebben het Anysurferlabel verworven.

o

Nee, dit label is mij onbekend.
Gebruikt uw gemeente andere scans om de toegankelijkheid van de website te meten?
Indien uw gemeente andere scans gebruikt, gelieve deze dan te benoemen.
Wilt u nog iets toevoegen?
Bijvoorbeeld persoonlijke aanpak, verduidelijking van projecten...
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Bijlage 4: Responsielijst (selectie van 10 gemeenten)

Wat is de naam van de
gemeente?
Alken

subgroep

provincie

grootte

Wat is uw naam?

Wat is uw functie?

Wat is uw e-mailadres?

3

Limburg

middelgroot

Vanmuysen Koen

Studiedienst

koen.vanmuysen@alken.be

Beveren

3

middelgroot

Elise Balliauw

Gemeenteraadslid

elise.balliauw@hotmail.com

Blankenberge

6

middelgroot

Herman Laekeman

Voorzitter Mindervalidenraad

herman.laekeman@skynet.be

Boutersem

1

klein

Kristien Six

IT en communicatieverantwoordelijke

kristien.six@boutersem.e

Brugge

5

centrumstad

Vancoillie

Maatschappelijk werker

karen.vancoillie@brugge.be

De Panne

6

middelgroot

5

middelgroot

Depoorter Sofie (i.o.
Peter Cappelle)
Sarah Vanderriest

Administratief medewerker Toerisme De
Panne
Coördinator Sociale Zaken

toerisme@depanne.be

Diksmuide
Edegem

1

OostVlaanderen
WestVlaanderen
VlaamsBrabant
WestVlaanderen
WestVlaanderen
WestVlaanderen
Antwerpen

middelgroot

Bea CORBEELS

Directeur dienstverlening

bea.corbeels@Edegem.be

Evergem

4

middelgroot

Erwin Van Hyfte

4

middelgroot

deschildre

Verantwoordelijke voor de sector
maatschappelijke zaken
departementshoofd burger & welzijn

erwin.vanhyfte@evergem.be

Harelbeke

OostVlaanderen
WestVlaanderen

sociale.dienst@ocmw.diksmuide.be

karolien.deschildre@Harelbeke.be

8

Wat is de naam van de
gemeente?
Alken
Beveren

Blankenberge

Boutersem
Brugge
De Panne

Diksmuide
Edegem
Evergem

Harelbeke

Is er een algemeen duidelijk gecommuniceerd sociaal beleid dat focust op toegankelijkheid?
Er wordt steeds advies gevraagd aan het toegankelijkheidsbureau
Er is een duidelijke beleidslijn met betrekking tot welzijn en kinderopvang. Een van de punten in het bestuursakkoord handelt over het Leven
in Beveren. Hiermee wil Beveren maximale kansen garanderen voor iedereen. Personen met een beperking worden zo goed als mogelijk
gesteund.
Seniorenbeleid:
Het seniorenbeleid in het kader van Lokaal Sociaal Beleidsplan mag zich niet beperken tot
ouderenzorg (mantelzorg, rusthuizen, serviceflats …), maar moet alle terreinen bestrijken die
ouderen aanbelangen: inkomen, zorg, wonen, mobiliteit, veiligheid, vereenzaming,
participatie, educatie, toegankelijkheid van diensten, culturele en sociale voorzieningen. Dit
plan moet samengesteld worden in samenspraak met een representatieve seniorenraad.
Natuur en vrije tijd:
Wij voorzien voldoende rustbanken langs straten en wandelpaden, veilige fietspaden
en oversteekplaatsen, toegankelijke gebouwen en maximale dienstverlening in de
deelgemeenten.
Openbaar domein:
De toegankelijkheid van Het openbaar domein moet toegankelijk zijn voor
specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperking en zwakke
weggebruikers.
In het jaar 2000 werd door de voorzitters van twee lokale verenigingen voor personen met een handicap de vraag aan het stadsbestuur
gesteld om een Raad voor Personen met Handicap op te richten, waarvan ik, Herman Laekeman, sedertdien de voorzitter gebleven ben na
verschillende herverkiezingen.Deze raad is officieel geïnstalleerd als 'Mindervalidenadviesraad', naast de Seniorenraad, Cultuurraad,
Sportraad, Jeugdraad en Milieu- en natuurraad.
Neen, is mee opgenomen in het meerjarenplan van gemneente en OMW
De focus op toegankelijkheid zit verworven in het meerjarenplan.
Op onze website staan enkele pagina's in het kader van toegankelijkheid in de gemeente. De informatie op deze pagina's kregen we
aangereikt via Westkans.
http://toerisme.depanne.be/thema/2557/toegankelijkheid
neen
OCMW en gemeente hebben het toegankelijkheidscharter ondertekend. OCMW en gemeente hebben in het verleden beiden de VVSG
toegankelijkheidsscan uitgevoerd. Dit is eveneens een algemeen aandachtspunt in onze publieke dienstverlening.
Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de toegankelijkheid van zijn infrastructuur en diensten. Zo werden in het verleden de
gemeentelijke dienstgebouwen gescreend op hun fysieke toegankelijkheid. In functie van de resultaten van deze screening werden bepaalde
aanpassingen uitgevoerd. Ook bij de nieuwbouw/verbouwing van dienstgebouwen wordt aandacht besteed aan de fysieke toegankelijkheid.
zit vervat in grotere thema's
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Wat is de naam van de gemeente?

Alken
Beveren

Welke dienst of persoon is
verantwoordelijk voor het beleid
inzake toegankelijkheid?
Schepen Cindy Vandormael

Is er reeds een toegankelijkheidsraad
opgericht?
Neen

Maakt uw gemeente voor het meten
van de toegankelijkheid gebruik van
onderstaande scans/checklists?
Andere scan

Neen

Scan VVSG (de vereniging van Steden
en Gemeenten)

Ja

Provinciaal

Boutersem

Zowel het OCMW als het Sociaal Huis,
alsook de gemeente zelf zijn
verantwoordelijk voor dit beleid.
Het is de schepen van Sociale Zaken die
ook het mindervalidenbeleid voor zijn
rekening neemt. De stad heeft een
convenant afgesloten met Westkans voor
wat de screening voor de
toegankelijkheid van de openbare
gebouwen, het openbaar domein, de
attracties en de Horeca betreft.Om de
toegankelijkheid van de privézaken te
bevorderen, verleende de stad een
premie voor aanpassing naar
toegankelijkheid wat ondertussen
opgeheven werd naar aanleiding van het
afkondigen van het decreet
'toegankelijkheid'.
ambtenaar lokaal sociaal beleid

Neen

De gemeente gebruikt geen scan

Brugge

De dienst Welzijn

Neen

Andere scan

De Panne

Geen specifieke dienst of persoon

Neen

De gemeente gebruikt geen scan

Diksmuide

Sociaal Huis

Neen

Edegem

Neen

Evergem

Afdeling Dienstverlening op vlak van
"uniek loket", "bereikbaarheid" en
"communicatie", Afdeling Omgeving op
vlak van aandacht in bouwprojecten voor
toegankelijkheid
de dienst maatschappelijke zaken

Scan VVSG (de vereniging van Steden
en Gemeenten)
Scan VVSG (de vereniging van Steden
en Gemeenten)

Neen

De gemeente gebruikt geen scan

Harelbeke

burger & welzijn

Neen

De gemeente gebruikt geen scan

Blankenberge
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Wat is de naam van de
gemeente?

Gelieve de naam van de scan
uit bovenstaande vraag te
specifieren.

Alken

toegankelijkheidsbureau

Beveren

Scan VVSG

Blankenberge

Westkans vzw

Boutersem
Brugge

Op 1 maart 2010 is de nieuwe
regelgeving betreffende
toegankelijkheid van publieke
gebouwen in Vlaanderen in
werking getreden (Besluit van
de Vlaamse Regering tot
vaststelling van een
gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening betreffende
toegankelijkheid van juni 2009).

De Panne
Diksmuide

Edegem
Evergem

Harelbeke

toegankelijkheidsscan

Bent u bekend met de
vzw TolBo?

Welke dienst is
verantwoordelijk voor de
toegankelijkheid van openbare
geb ouwen?

Ja, we hebben reeds
projecten uitgevoerd in
samenwerking met vzw
Tolbo.
Neen, vzw Tolbo is me
onbekend.

technische dienst

Wordt er een actief
beleid gevoerd om de
toegankelijkheid van
handelszaken in de
gemeente te
verbeteren?
Neen

Gemeente en OCMW

Ja

Neen, vzw Tolbo is me
onbekend.

De Gehandicaptebadviesraad

Ja

Neen, vzw Tolbo is me
onbekend.
Neen, vzw Tolbo is me
onbekend.

Sociaal beleid en TD

Neen

-

Neen

Neen, vzw Tolbo is me
onbekend.
Neen, vzw Tolbo is me
onbekend.

Dienst Interne preventie en
bescherming op het werk
Dienst gebouwen

Neen

Neen, vzw Tolbo is me
onbekend.
Neen, vzw Tolbo is me
onbekend.

dienst Planning & Inrichting

Neen

Dienst gemeentewerken

Neen

Neen, vzw Tolbo is me
onbekend.

facilitaire dienst

Ja

Neen

Wordt er gecontroleerd
of de toegankelijkheid
van gebouwen in
overeenstemming is met
de wetgeving?
Ja, er worden op
regelmatige basis
controles uitgevoerd.
Ja, er worden op
regelmatige basis
controles uitgevoerd.
Ja, er worden op
regelmatige basis
controles uitgevoerd.
Neen, er wordt zelden
gecontroleerd.
Ja, er worden op
regelmatige basis
controles uitgevoerd.

Neen, er wordt zelden
gecontroleerd.
Ja, er worden op
regelmatige basis
controles uitgevoerd.
Neen, er wordt zelden
gecontroleerd.
Ja, er worden op
regelmatige basis
controles uitgevoerd.
Ja, er worden op
regelmatige basis
controles uitgevoerd.
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Wat is de naam van de
gemeente?
Alken
Beveren

Maakt uw gemeente voor het meten
van de toegankelijkheid gebruik van
specifieke scans?
Ja, we maken gebruiken van een
bestaande scan.
Ja, we maken gebruiken van een
bestaande scan.

Blankenberge

Ja, we maken gebruiken van een
bestaande scan.

Boutersem

Nee, we maken geen gebruik van een
specifieke scan.
Nee, we maken geen gebruik van een
specifieke scan.
Nee, we maken geen gebruik van een
specifieke scan.
Nee, we maken geen gebruik van een
specifieke scan.
Nee, we maken geen gebruik van een
specifieke scan.
Ja, we maken gebruiken van een
bestaande scan.
Nee, we maken geen gebruik van een
specifieke scan.

Brugge
De Panne
Diksmuide
Edegem
Evergem
Harelbeke

Wilt u nog iets toevoegen?

Er wordt steeds een toegankelijkheidsadvies
aangevraagd bij verbouwingswerken
De Gezinsraad van Beveren organiseerde, in
opdracht van de gemeente, voor de eerste keer een
wedstrijd om de meest toegankelijke handelszaak
van de gemeente te kiezen.
Binnen elke categorie werd de zaak, die de beste
maatregelen had genomen om rolstoelgebruikers of
kinderwagens vlot te kunnen verwelkomen,
uitgeroepen tot winnaar. Automatische schuifdeuren
en hellende platforms waren hierbij pluspunten.
Als Mindervalidenadviesraad werken de leden nauw
samen met Westkans, het Provinciaal
Toegankelijkheidsbureau. Tweemaandelijks komen
we samen in Boeverbos, het Provinciaal Huis in
Brugge.De leden van de Mindervalidenadviesraad
komen uit de lokale verenigingen zoals KVG, VFG,
LVSW, Licht en Liefde en Feflado, aangevuld met
vertegenwoordigers van het OCMW, Sociale
Bpuwmaatschappij en de Seniorenraad.

Welke dienst is verantwoordelijk voor de
toegankelijkheid van de jeugdwerking?
Jeugddienst
Gemeente (en jeugddienst)

De Mindervalidenadviesraad

Dienst Jeugd
De stad Brugge heeft een convenant met Westkans.

Geen specifieke dienst
jeugddienst
Dienst Kinderopvang & Jeugd
gemeentelijke jeugddienst

bovenstaande 2 antwoorden ben ik onzeker over.

jeugddienst
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Wat is de naam van de
gemeente?
Alken

Beveren

Blankenberge

Boutersem
Brugge

De Panne

Diksmuide
Edegem

Evergem

Harelbeke

Op welke manier wordt er gestreefd naar inclusie van jongeren
met een beperking?
De activiteiten( grabbelpas, speelpleinwerking, kinderopvang…) zijn
er op voorzien dat jongeren met een beperking ook kunnen
deelnemen.
De activiteiten( grabbelpas, speelpleinwerking, kinderopvang…) zijn
er op voorzien dat jongeren met een beperking ook kunnen
deelnemen.

De activiteiten( grabbelpas, speelpleinwerking, kinderopvang…) zijn
er op voorzien dat jongeren met een beperking ook kunnen
deelnemen.
De activiteiten zijn niet voorzien op jongeren met een beperking.
De activiteiten( grabbelpas, speelpleinwerking, kinderopvang…) zijn
er op voorzien dat jongeren met een beperking ook kunnen
deelnemen.
De activiteiten( grabbelpas, speelpleinwerking, kinderopvang…) zijn
er op voorzien dat jongeren met een beperking ook kunnen
deelnemen.
De activiteiten zijn niet voorzien op jongeren met een beperking.
De activiteiten( grabbelpas, speelpleinwerking, kinderopvang…) zijn
er op voorzien dat jongeren met een beperking ook kunnen
deelnemen.
De activiteiten( grabbelpas, speelpleinwerking, kinderopvang…) zijn
er op voorzien dat jongeren met een beperking ook kunnen
deelnemen.
De activiteiten zijn niet voorzien op jongeren met een beperking.

Wilt u nog iets toevoegen?

Tevens worden er specifieke activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld: Ouders
van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking vinden niet zo
gemakkelijk een aangepast aanbod voor de vrijetijdsbeleving van hun kinderen.
Onder het label "ZOEM" organiseren verschillende gemeentelijke diensten op
regelmatige basis activiteiten voor kinderen met een beperking. De activiteiten
worden steeds ruim op voorhand aangekondigd via de publicatie
Vakantietoppers. Het is wel steeds nodig om vooraf in te schrijven.
Personen met een beperking vinden niet zo gemakkelijk een aangepast
vrijetijdsaanbod. Onder het label ZOEMAnders (dit is voor volwassenen)
organiseren de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en de Katholieke Vereniging
Mindervaliden Oost-Vlaanderen activiteiten die openstaan voor mensen met
een beperking van alle leeftijden. In overleg met ouders en begeleiders gaan
we 4 keer per jaar de speelse of creatieve toer op, bezoeken we een
tentoonstelling of maken we een culturele uitstap. Meer concrete info:
http://www.beveren.be/inwoners/welzijn-kinderopvang/personen-met-eenhandicap/zoem-activiteiten-voor-kinderen-met-een
Alle jeugdbewegingen van Blankenberge, Chiro, KSA, Scouts en Zeescouts,
aanvaarden jongeren met beperkingen in hun werking en werken voor speciale
gevallen samen met Oranje Brugge..
Vanuit de dienst Welzijn worden ook activiteiten georganiseerd voor personen
met een beperking.
Bij de bouw van nieuwe gebouwen (vb. nieuwe sporthal, dienstencentrum De
Boare) wordt hiermee rekening gehouden door de ingenieur.Reeds bestaande
of oudere gebouwen worden niet specifiek aangepast.
Deels. Mits overleg problematiek met betrokken ouders ivm draagkracht
begeleiding en groepssamenstelling

geen idee
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Wat is de naam van
de gemeente?

Alken

Welke dienst is
verantwoordelijk voor
toegankelijkheid van sites van
lokale besturen?
Comminicatiedienst

Bent u bekend met het
Anysurferlabel?

Nee, dit label is mij onbekend.

Beveren

Gemeente

Ja, dit label is mij bekend.

Blankenberge

De dienst informatica en
Westkans

Ja, de websites van de gemeente
hebben het Anysurferlabel verworven.

Boutersem

IT dienst

Ja, dit label is mij bekend.

Brugge

-

De Panne

Geen specifieke dienst

Diksmuide

Gebruikt uw gemeente
andere scans om de
toegankelijkheid van de
website te meten?

Wilt u nog iets toevoegen?

De richtlijnen van
Westkans

De stad Blankenberge geeft in samenwerking met de
Mindervalidenadviesraad eigen brochures uit voor
Personen met Beperking, zoals 'Leven met een
beperking in Blankenberge' - 'Toegankelijke attracties in
Blankenberge, 'De zitbankenwandelroute voor mensen
met beperkingen', 'Dienst Aangepast Vervoer',
'Toegankelijke Horeca-zaken', 'Navigeerenparkeer' :
128 voorbehouden parkeerplaatsen in het toeristisch
gedeelte van de stad die via GSM kunnen opgevraagd
worden.

Ja, dit label is mij bekend.

-

-

Ja, dit label is mij bekend.

Neen

Communicatiedienst

Ja, het behalen van dit label is een
doelstelling.

neen

We proberen om de website zo gebruiksvriendelijk te
maken (vb. bij foto's plaatsen we een korte
beschrijving). Het Anysurferlabel halen we niet, de
doelstellingen liggen iets te hoog.
Stad sloot een convenant af met Westkans waarvan er
de komende legislatuur zal ingezet worden om een
actiever gebruik.

Edegem

Communicatiedienst

neen

Evergem

de gemeentelijke
communicatiedienst

Ja, de websites van de gemeente
hebben het Anysurferlabel verworven.
Ja, dit label is mij bekend.

Harelbeke

Communicatie

Nee, dit label is mij onbekend.

geen idee

Nee. Onze websitebouwer
meldt dat de
toegankelijkheid van de
website het best kan
gemeten worden door een
blinde/slechtziende met
een speciale browser de
site uit te testen.

De bouwer van de gemeentelijke website is bekend met
het Anysurferlabel, maar om technische redenen heeft
onze site dit label niet.
Blinden en slechtzienden kunnen wel met een speciale
browser (= site zonder opmaak) via TAB naar de
relevante linken surfen.
Het is niet de bedoeling van de bouwer van de website
van de gemeente om het Anysurferlabel te behalen.
De site is zo toegankelijk mogelijk. Er moet een
speciale tool ontwikkeld worden om dan ook bijlagen
(PDF’s) om te zetten en filmpjes te ondertitelen.
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Bijlage 5: Lijst van alle respondenten
Alken
Beveren
Blankenberge
Boutersem
Brugge
De Panne
Diksmuide
Edegem
Evergem
Gent
Harelbeke
Hoegaarden
Kalmthout
Koekelare
Koksijde
Kortenaken
Kortessem
Kortrijk
Lebbeke
Lier
Lummen
Maaseik
Maasmechelen
Malle
Mechelen
Merelbeke
Nieuwerkerken
Nieuwpoort
Nijlen
Ninove
Keerbergen
Oostende
Oudenaarde
Roeselare
Scherpenheuvel-Zichem
Stabroek
Stekene
Ternat
Tielt
Tienen

Tongeren
Torhout
Turnhout
Wevelgem
Wichelen
Wijnegem
Zoersel
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Verklaring woord van eer
Wij verklaren dat wij deze aan de Faculteit TEW ingediende paper (bachelorproef) zelfstandig
en zonder hulp van andere dan de vermelde bronnen hebben gemaakt.
Wij bevestigen dat de direct en indirect overgenomen informatie, stellingen en figuren uit
andere bronnen als zodanig aangegeven zijn in overeenstemming met de richtlijnen over
plagiaat in de cursus WEW.
Wij bevestigen hierbij dat dit werk origineel is, aan geen andere onderwijsinstelling werd
aangeboden en nog niet werd gepubliceerd.
Wij zijn ons bewust van de implicaties van fraude zoals beschreven in artikel 18 van het
onderwijs- en examenreglement van de Universiteit Antwerpen (www.ua.ac.be/oer)
Ondertekend op 16 mei 2014 te Antwerpen,

Emilie Gysels

Lena Claes

Brent Paeshuys
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