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ADVIESRAAD VOOR 

PERSONEN MET EEN 

HANDICAP 

Plenaire zitting van 13.12.2022, 17.30 - 19.30 

uur 
 

Aanwezig: 

− Florian Sanden en Miguel – ENIL 

− Ibtissam Anounou – AMT Concept 

− David Seffer – Kinumaï 

− Edith De Ryckel – Les Amis des Aveugles 

− Cindy Makiana – medewerkster op het kabinet van schepen Lydia Mutyebele Ngoi 

− Emily Clissold – projectcoördinatrice bij de Cel Gelijke Kansen 

− Agnès Ader – Handicontact bij de Cel Gelijke Kansen 

 

Verontschuldigd:  

− Agnes Pieck – Blindenzorg Licht en Liefde  

− Samir El Bidadi – Le Sixième Sens 

− Nino Peeters – Passe le message à ton voisin 

− Valérie Vanhemelen – Le 8ème jour 

− Michel Cormond – Alteo 

− Rose Marie Montini – Les Amis de Benjamin 

 

Secretariaat: Cel Gelijke Kansen 

 

Agenda:  

− Een terugblik op de Week van de Handicap  

− Verdubbeling van de premie voor huurders met een handicap van de Grondregie 

− Presentatie van een project van ENIL 

− Kalender 

Effectief verloop van de vergadering 

1. Een terugblik op de Week van de Handicap  
 

Emily Clissold nodigt de mensen rond de tafel uit om hun mening te geven over de Week van de Handicap.  

 

1.1. Communicatie 

Volgens David Seffer is de doelgroep van de Week van de Handicap niet duidelijk. Hij heeft niet veel 

communicatie over de week gezien en vroeg zich af welke communicatiekanalen zijn gebruikt. Hij heeft de 
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indruk dat de informatie binnen een klein netwerk is gebleven. David Seffer stelt voor meer gebruik te maken 

van onlinereclame en verenigingsnetwerken, maar wijst op het risico van een digitale kloof.  

 

Emily Clissold geeft een overzicht van de communicatiemiddelen die zijn gebruikt om de informatie te 

verspreiden: MIVB-banners, posters, banner op de Bruzz-website, radiospot op Bx1, Facebook-

evenementen, e-mailhandtekening van de Cel Gelijke Kansen, posters in bioscopen en op schermen van JC 

Decaux. 

 

Ibtissam Anounou vindt het gelijktijdig beheer van verschillende evenementen een moeilijk punt, omdat de 

Week van de Handicap tegelijk met de start van Winterpret plaatsvond. Ze stelt ook voor om contact op te 

nemen met andere gemeenten in het Brussels Gewest om samen te werken.  

 

David Seffer is het eens met Ibtissam Anounou en vraagt zich af of er niet op gewestelijk niveau moet worden 

opgetreden. Handicaps zijn volgens hem een thema dat met 19 gemeenten moet worden aangepakt, niet 

geïsoleerd. 

 

Cindy Makiana legt uit dat er gesprekken met het gewestelijk kabinet gaande zijn voor steun bij een deel van 

de aanpassingen, omdat het organiseren van een volledig toegankelijk evenement noodzakelijk is. Het is de 

bedoeling het budget voor de Week van de Handicap verder te verhogen. Het kabinet vergadert ook met 

verschillende verenigingen over dit onderwerp en de feedback is overwegend positief. Het kabinet van 

schepen Mutyebele herinnert er ook aan dat samenwerking met andere gemeenten die samen met de onze 

een Week van de Handicap zouden organiseren weliswaar mogelijk is, maar dat de Stad Brussel alleen 

bevoegd is voor haar grondgebied en de burgers die er wonen en niet voor gecoördineerde acties voor alle 

19 gemeenten/het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Edith De Ryckel vindt het vrij normaal dat er niet veel mensen waren op de Week van de Handicap, aangezien 

het de eerste editie was. Zij gelooft dat door dergelijke acties te herhalen, de ideeën zullen groeien. 

Momenteel is het taboe, maar dat kan veranderen. Edith De Ryckel vindt dat er een zekere weerklank in de 

media is geweest en dat dit initiatief herhaald moet worden. Zij geeft het voorbeeld van het Salon van het 

Testament: door dit evenement te blijven herhalen is het testament minder taboe geworden dan voorheen. 

 

David Seffer legt uit dat zijn vereniging bij het Gewest lobbyt om van de zaterdag tijdens de Week van de 

Mobiliteit een dag te maken die in het teken staat van de mobiliteit van PBM. Herhaling is nodig om 

vooruitgang te boeken rond het thema. Hij voegt eraan toe dat het belangrijk is om in verschillende perioden 

van het jaar initiatieven te nemen. 

 

Miguel zou het interessant vinden om getuigenissen te gebruiken, om mensen met een handicap aan het 

woord te laten en hen zichtbaar te maken. De getuigenissen kunnen gaan over het dagelijks leven als persoon 

met een handicap en over autonomie. Miguel is fotograaf en videomonteur in zijn vereniging en hij nodigt 

de cel uit om een beroep op hen te doen voor een campagne.  

 

Ibtissam Anounou vond het jammer dat er geen ontmoetingen of synergieën waren tussen de verschillende 

partners van de Week van de Handicap.  

 

David Seffer was het jaarthema ‘kunst en handicap’ niet meteen duidelijk, het is meer een thema voor mensen 

met een handicap, het spreekt het grote publiek niet aan. Voor het grote publiek moet de nadruk liggen op 

inclusie. De boodschap die via dit evenement moet worden overgebracht, is: “Het is niet de persoon die een 
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handicap heeft, maar de maatschappij”. David Seffer zou het meer waarderen als een restaurant toegankelijk 

werd gemaakt aan het einde van de Week van de Handicap. Hij stelt ook voor de artsen- en 

kinesistenpraktijken over het evenement te informeren om een breder publiek te bereiken.  

 

Ibtissam Anounou stelt voor het thema uit te breiden naar het dagelijks leven. Zij vraagt zich ook af of de 

Week van de Handicap niet moet worden opgeschoven, rekening houdend met de start van Winterpret. 

 

Miguel vindt het interessante aan het thema ‘Kunst en Handicap’ dat mensen met een handicap niet worden 

beschouwd als “gehandicapt”. Hij meent dat het altijd moeilijk is om het grote publiek in te lichten over 

handicaps en stelt daarom voor getuigenissen te gebruiken. 

 

David Seffer vraagt of de Stad gemakkelijk mensen met een handicap kan bereiken en of het mogelijk is een 

databank voor Brussel aan te leggen voor acties.  

 

Edith De Ryckel stelt voor om een beroep te doen op Phare voor zo'n database. 

 

Cindy Makiana legt uit dat het voor de Stad niet gemakkelijk is om mensen met een handicap te bereiken en 

dat het opzetten van een databank niet mogelijk is op grond van de AVG-verordening. Zij legt uit dat de Stad 

met verenigingen werkt om dit publiek te bereiken.  

 

David Seffer voegt daar met betrekking tot de digitale kloof aan toe dat er twee uitersten zijn: mensen met 

een handicap die helemaal niet online gaan en anderen die niets anders doen.  

 

1.2. Titel ‘Week van de Handicap’  

Emily Clissold en Agnès Ader vragen de aanwezigen wat zij vinden van de titel van het evenement en of deze 

moet worden herzien. 

 

Ibtissam Anounou denkt van wel. 

 

David Seffer is het daarmee eens, maar vindt dat hiervoor een communicatiebureau moet worden 

ingeschakeld. 

 

Miguel vindt vooral dat het evenement ook andere mensen dan personen met een handicap moet 

aantrekken. Anders denken mensen dat het alleen voor personen met een handicap is.  

 

Edith De Ryckel stelt de ‘Week van de Inclusie’ voor. Het is belangrijk om het positieve in de boodschap te 

zien.  

 

Cindy Makiana vindt inclusiviteit erg breed, maar het zou gekoppeld kunnen worden aan de andere thema's 

van de cel. Het is belangrijk de thema's van gelijke kansen niet elk apart te behandelen maar de benadering 

open te breken, met een intersectionele aanpak. Er moeten meer bruggen worden geslagen tussen de 

verschillende thema's. 

 

David Seffer legt uit dat het woord ‘queer’ ook interessant is omdat dat handicaps omvat.  
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Miguel verwijst naar een getuigenis van een zwarte vrouw met een handicap. Ze wordt op vele niveaus 

gediscrimineerd.  

 

Ibtissam Anounou vindt dat Winterpret alles heeft overschaduwd vanuit communicatieoogpunt.  

 

Cindy Makiana legde uit dat het de ambitie is om Winterpret meer inclusief te maken en dit te promoten. 

 

David Seffer betreurt dat de wijk door Winterpret nog minder toegankelijk is: het park van de Steenkoolkaai 

is van de ene kant tot de andere geblokkeerd. Het is opletten voor de kabelgoten. Behalve aan de Beurs waar 

ze goed zijn (rood en breed).  

 

Ibtissam Anounou legt uit dat de Stad veel rode kabelgoten heeft gekocht. Zij neemt nota van de opmerking 

van David Seffer om de informatie aan AMT te melden. 

 

1.3. Hageltoren 

Emily Clissold en Agnès Ader vragen vervolgens wat de mensen rond de tafel vonden van de locatie waar 

het evenement grotendeels plaatsvond, namelijk de Hageltoren. 

 

Ibtissam Anounou vond de locatie niet ideaal omdat ze niet dicht bij de metro lag. Er moet een locatie worden 

gevonden die beter bereikbaar is met het openbaar vervoer.  

 

De Cel Gelijke Kansen zal de Hageltoren voorstellen bepaalde aanpassingen te handhaven of te overwegen, 

zoals: borden op de binnenplaats en bij de uitgang van de lift, betere bewegwijzering voor de trap rechts van 

de ingang van de lift voor slechtzienden of blinden.  

 

1.4. Gebarentaal 

Emily Clissold legt uit hoe moeilijk het is om gebarentaaltolken te vinden voor de Week van de Handicap. Zij 

vraagt zich ook af hoe het publiek zou reageren op de vertaling van sommige korte presentaties door 

studenten gebarentaal of zelfs door een personeelslid dat een opleiding gebarentaal volgde. 

 

Edith De Ryckel en David Seffer vinden dat als er daarvoor wordt gekozen, het publiek moet worden 

gewaarschuwd dat er een combinatie is van professionele en niet-professionele tolken. Dit moet duidelijk 

worden gemaakt in de communicatie en vooraf worden besproken met gespecialiseerde 

hulpverleners/verenigingen.  

 

1.5. Het evenement centraliseren of meerdere locaties?  

Emily Clissold stelt de vraag of de Week van de Handicap op meer dan één locatie moet worden gehouden, 

zoals dit jaar het geval was. 

 

David Seffer vindt het interessant om verschillende locaties te gebruiken, maar het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat deze toegankelijk zijn => checklist bij de stadsdiensten voor elk evenement.  

 

Edith De Ryckel stelt voor taxi's ter beschikking te stellen om het publiek op te halen en van de ene plaats 

naar de andere te vervoeren.  
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David Seffer vindt dat de week niet de week voor personen met een handicap moet zijn.  

Het zou zinvoller zijn om tijdens openbare evenementen (bv. BSF) aandacht te vragen voor handicaps.  

 

Cindy Makiana legt uit dat de Stad zich niet beperkt tot de Week van de Handicap.  
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2. Verdubbeling van de premie voor huurders van de Grondregie 
 

Het college van burgemeester en schepenen heeft gestemd voor een verdubbeling van het bedrag van de 

gemeentelijke premie voor de aanpassing van woningen voor mensen met een handicap tot 2000 euro. Deze 

premie heeft als doel het dagelijks leven van mensen met een permanente handicap in hun woning te 

vergemakkelijken en hen zo te helpen hun autonomie te behouden. Meer informatie over deze premie op 

deze link:  

https://regiefonciere.bruxelles.be/nl/woning/premie-aanpassing-woning. 

Cindy Makiana benadrukt dat mensen niet moeten aarzelen om deze premie aan te vragen. 

 

3. Presentatie van ENIL: Freedom Drive 
 

Workshop over handicap en deïnstitutionalisering.  

 

4. Kalender van komende vergaderingen 

 
− Woensdag 22 maart 2023 

− Dinsdag 20 juni 2023 

− Woensdag 20 september 2023 

− Dinsdag 19 december 2023 

 

De volgende vergaderingen vinden plaats in Brucity. 

Voorstel voor punten op de agenda van woensdag 22 maart 2023 (aan te vullen) 

− Programma van de Week van de Handicap 

− Reflectie over de titel van de Week van de Handicap 

− Communicatie rond de Week van de Handicap (met idee van getuigenissen) 

 

 

https://regiefonciere.bruxelles.be/nl/woning/premie-aanpassing-woning


 

 

 


