
09/02/2017 

Is er werk voor personen met een arbeidshandicap in  voorzieningen van het  Vlaams 

Welzijnsverbond?  

In de welzijnssector is er een gebrek aan concrete inzet op de instroom van personen met een 

handicap. Althans, dat was enkele jaren geleden zeker zo. We lazen de brochure 

“personeelskengetallen” van het Vlaams Welzijnsverbond die een evolutie schetst van 2011 

tot en met 2015. En hoopten op beterschap. 

“Wat tewerkstelling betreft, zijn ouderen, allochtonen en personen met een handicap fel 

ondervertegenwoordigd binnen de zorg- en welzijnssector. Arbeidsmarktactoren staren zich 

veelal blind op al dan niet gepercipieerde beperkingen en richten zich veel te weinig op de 

aanwezige competenties en het groeipotentieel van personen. Dat is een gemiste kans (Fons 

Leroy, pagina 3 van de brochure) 

Enkele algemene vaststellingen 

Het Vlaams Welzijnsverbond is binnen de wereld van handicap een grote werkgever. Ze 

kregen de gegevens binnen van 21.000 personeelsleden, die werken bij 193 werkgevers. Dit is 

bijna 47% van de tewerkstelling in paritair comité 319 en 331. 

De totale tewerkstelling stijgt tussen 2011 en 2015 met 8,2%. Op de totale steekproef is dit 

een stijging met 1.600 personen. Ook de gemiddelde leeftijd blijft omhoog gaan. Het aantal 

vijftig-plussers is ondertussen opgelopen tot 28,1%. Opvallend is ook dat er veel deeltijds 

werk is in de sector. Meer dan de helft van de mensen heeft een deeltijds contract. 

Diversiteit? 

Wij hebben de stellige indruk dat diversiteit enkel vertaald wordt in geslacht, kleur en leeftijd. 

Terwijl diversiteit over alle verschillen gaat tussen mensen, en voor ons is handicap of 

chronische ziekte ook zo’n onderscheid. 

Illustratief voor deze impliciete definitie van diversiteit is het voorbeeld van OC St Idesbald 

in de brochure. Dat is een voorziening in Roeselare dat van Sterpunt Inclusief Ondernemen in 

2016 het label van inclusieve onderneming kreeg. Als we verder lezen staat er:  “We 

beschouwen diversiteit als een maatschappelijk feit. We werken met een diversiteit aan 

medewerkers qua expertise, leeftijd, geslacht, scholingsgraad, afkomst en godsdienst.” 

De aanzet is positief. Diversiteit is een feit. Maar er zit een blinde vlek in die diversiteit. 

Handicap en chronische ziekte staan niet in het lijstje. 

Een goed voorbeeld van brede diversiteit is de tewerkstelling van Tine Van Hauwaert die 

coördinator van De Kade is, een begeleidingscentrum in Brugge. Het is een goede schets van 

talenten, mogelijkheden en drempels die moeten weggewerkt worden. 

Spijtig is dat dit het enige concrete voorbeeld is van diversiteit dat aansluit bij handicap en 

chronische ziekte. In al de andere voorbeelden gaat het over geslacht, kleur en leeftijd. 

http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/files/2016%20Brochure%20Personeelskengetallen%20definitief_0.pdf


De reden waarom is vrij eenvoudig. In de steekproef die toch over 21.000 personeelsleden 

gaat zijn er 175 personen met een arbeidshandicap. Als we weten dat het over 193 werkgevers 

gaat is dit nog niet één personeelslid met een handicap per werkgever. Dit is 0,83% van de 

totale steekproef. Er is wel een stijging sinds 2010. Toen was het 0,58%. Van een 

spectaculaire vooruitgang kan je niet spreken op die manier. 

Diploma’s vormen een onzichtbare drempel 

Personen met een handicap zijn (te) veel laag geschoold. En werken niet altijd een 

schooltraject af dat een diploma oplevert. Door de organisatie van het onderwijs worden er 

veel kansen ontnomen voor de ontwikkeling van personen met een handicap. Recente cijfers 

van GRIP vzw tonen aan dat slechts 20% van de jongeren met een handicap die nu afstuderen 

een diploma hoger onderwijs hebben. Dat is bij jongeren zonder handicap meer dan 40%. Zo 

is instroom bevorderen, in een sector die erg diplomagevoelig is, natuurlijk een aartsmoeilijke 

opdracht. 

Ook beeldvorming zit fout! 

Personen met een handicap of chronische ziekte worden nog steeds benaderd als cliënt / 

gebruiker van een voorziening maar niet als personeelslid. Personen met een handicap en 

chronische ziekte moeten verzorgd worden. Maar een andere rol opnemen vraagt een 

cultuurverandering voor de personen zelf, maar zeer zeker ook voor de context, namelijk de 

werkgevers, en de voorzieningen, die bereid moeten zijn om meer expliciet in te zetten op 

werknemers met een handicap en chronische ziekte. In een goede beeldvorming kunnen ook 

personen met een handicap en chronische ziekte verschillende rollen opnemen. 

Conclusie 

“Optimaal inzetten van nu nog al te vaak onbenutte talenten betekent immers winst voor de 

werkzoekende, de werkgever én de samenleving. Van een maatschappelijk georiënteerde 

sector mogen we verwachten dat men niet alleen een competentiebril opzet, maar ook resoluut 

kiest voor diversiteit en er een erezaak van maakt dat de tewerkstelling binnen de zorg- en 

welzijnssector een afspiegeling is van de beroepsbevolking.” (Fons Leroy, pagina 3) 

We kunnen het niet beter zeggen: ook personen met een handicap en chronische ziekte 

hebben een plaats in de samenleving, als werknemer! 

We zullen daarover de komende maanden met VERSO, de werkgeversfederatie van de social 

profit, contact opnemen hoe deze doelstelling, meer personen met een arbeidshandicap aan de 

slag krijgen, concreet vorm kan krijgen. 

 

http://www.gripvzw.be/

