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Stedelijke Adviesraad voor personen met een 

Handicap 

Voltallige zitting van 22 september om 17h00 
1. Présents/Aanwezig: M. Alexandre Van der Linden (collaborateur de l’Echevin), Mevr. 

Christiane De Busschere, M. Jean Depasse, Mme Catherine Zekas (Huitième jour), Mme. 

Nathalie Legrain (Ligue Braille), AMT Concept, Mme Silvia Alfaro.  

2. Verontschuldigden/Afwezigen: Mevr. de Ondervoorzitster Nadia Hadad, Dhr. Tim 

Claerhout, M. Miguel Gerez (AMT-Concept), M. Douglas, M. Bienvenu Mputu-Boyelo 

(Handicongo), M. Mourad Kahrrim, M. Michel Cormond (Altéo), M. Nino Peeters (Passe le 

message à ton voisin), M. Samir El Bidadi (6ème sens),  M. Francis Desmet (Vous et moi), Dhr 

Bernard Lemaire, M. Vincent Danniau, Mme Rosa Collet, Mme Rose Marie Montini (Les amis 

de Benjamin), Mevr. Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en liefde), Dhr. Stijn Van Roey, Mme 

Valérie Neysens (FFSB), Mme Tanya Weyn (ADO-Icarus), M. Jacques Dekoster (Altéo), Mme. 

Fabienne Feyaerts (FNPH). 

3. Secrétariat/ Secretariaat: service Égalité des chances / dienst Gelijke Kansen. 

1. Goedkeuring van het rapport van de voltallige zitting van 26 mei 2016 

Er zijn geen opmerkingen. Het PV wordt goedgekeurd.  

2. Mijnheer Guido Lebegge, Coördinator voor de integratie van personen met een 

handicap bij de Stad Brussel : de baan voor personen met een handicap bij de Stad 

Dhr. Lebegge werd in 2009 als coördinator aangewezen voor de integratie van personen met een 

handicap als werknemers van de Stad, ter gelegenheid van het eerste actieplan in dit gebied. Het 

doel was toen om 2% van werknemers met een handicap te hebben bij de Stad. Er waren er toen 

0.61%.  

In 2013 werd een nieuwe plan gestemd door het College van Burgemeester en Schepenen met de 

doel 3% te bereiken. Het is een langdurig werk en de einddoel is nog ver van bereiking.  
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Dhr. Lebegge toont meerdere cijfers met betrekking de evolutie van de baan van personen met een 

handicap bij de Stad (zie PowerPoint in bijlage).  

De situatie verandert langzaam. Dhr. Lebegge geeft verschillende redenen :  

- Een onvoldoende rekrutering: het vertrek van personen met een handicap is vaak 

onvoorzienbaar en het vervangen van deze personen is dus moeilijk te anticiperen.  

- Het aanwerven van personen met een handicap is een prioriteit, maar er zijn geen specifieke 

functies die gecreëerd worden. Personen met een handicap komen dus in concurrentie met 

validen.  

- Er zijn minder posten waarvoor geen kwalificaties nodig zijn.  

De Partners van de Stad worden voorgesteld (zie PowerPoint).  

De ideale aanwervingsprocedure wordt uitgelegd : wanneer een persoon met een handicap 

kandidaat is voor een vacature wordt een afspraak gepland op voorhand van het interview om na te 

kijken of de aanpassingen van de werkomgeving mogelijk zijn. Zijn de aanpassingen mogelijk dan kan 

de kandidaat naar het interview waar enkel zijn competenties worden nagekeken. Dhr. Lebegge 

wordt verwittigd wanneer een kandidaat met een handicap word aangeworven en volgt de 

aanwervingsprocedure. Hij is ook beschikbaar voor de collega’s en de hiërarchie om de integratie te 

vergemakkelijken.  

De stagnatie van het aanwerven van personen met een handicap is het gevolg, o.a., van te weinig 

sensibilisatie van het personeel (werver, collega’s, hiërarchie, enz.)  

Dhr. Depasse vraagt of de kosten van de aanpassingen een probleem kunnen zijn voor het 

aanwerven van personen met een handicap : nee, want hulp wordt voorzien door Phare, VDAB of 

AWIQ.  

Mvr. Zekas vraagt hoe de sensibilisatie wordt gedaan : door de personeelskrant, via sensibilisatie van 

de hiërarchie en door specifieke vormingen aan te bieden. Een project van sensibilisatie met het 

personeel met een handicap wordt ook bestudeerd.  

De leden van de APH danken mijnheer Lebegge voor de kwaliteit van zijn presentatie.  
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3. Nuit Blanche 

Dhr. Angenot en Mevr. Cala, va n de dienst Cultuur van de Stad, stellen de aanpassingen voor PmH in 

het kader van Nuit Blanche.  

Nuit Blanche vindt plaats op 1 oktober in de Europese wijk. Het thema van dit jaar is “Borders”.  

Met de steun van de Schepen voor gelijke kansen, Mohamed Ouriaghli, worden veel locaties 

toegankelijk gemaakt.  

Een map voor PmH werd gemaakt en zal binnenkort online zijn. Een specifieke bewegwijzering 

wordt ook voorzien.  

Het programma Blind Date is weer beschikbaar.  

Een infopunt voor PmH zal op de Jean Reyplein geplaatst worden, alle inlichtingen zullen er te 

vinden zijn.  

Een video om de promotie van deze aanpassingen voor te stellen werd gemaakt, in samenwerking 

met personen met een intellectuele deficiëntie. https://www.youtube.com/watch?v=r-qiCIo2vzQ 

De leden van de raad danken het departement cultuur en meer precies Mevr. Calà en Dhr. Angenot 

voor de kwaliteit van de programmatie van Nuit Blanche en in het bijzonder voor de inspanningen 

om dit populair, artistiek en cultureel evenement toegankelijk te maken voor PmH.  

Contacts :  

Martin Angenot 

02/279.64.05 

martin.angenot@brucity.be. 

Giulia Calà 

02/279.64.74 

giullia.cala@brucity.be 

Site web : http://nuitblanche.brussels/nuitblanchepourtous/ 
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4. Varia 

1. Libercity vindt dit jaar plaats op 18 oktober in de volgende wijken :  

Anderlecht, Zuid, Ter Kameren, Botanique, Ilot Sacré, Zavel, Jubelpark, Heysel, 

Naamsepoort, Louise, Koninklijke wijk, Sint Katelijne en Beurs.  

Studenten, in groep van 5, zullen de toegankelijkheid van openbare plaatsen na kijken.  

2. De elevators van het administratief centrum zullen met braille toetsen uitgerust worden om 

hun gebruik voor slecht- en niet zienden te vergemakkelijken.  

De zitting is om 18h15 afgesloten.  

De volgende zitting zal op 17 november, om 18u in het lokaal 12.36 van het administratief centrum 

plaatsvinden.  
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