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Burgerschap en handicap
It’s all about (em)power(ment)
PETER LAMBREGHTS

‘Beleidsteksten staan bol van inclusie en participatie maar toch blijven we investeren
in publieke dienstverlening en infrastructuur die mensen uitsluiten.’

VANAF DAG ÉÉN
Vaak begint dit vanaf dag één waarop blijkt dat er
van een beperking sprake is. Wanneer bij een pas-
geborene blijkt dat hij met een beperking door het
leven zal gaan, is dit voor de ouders een zware klap.
De focus gaat in die eerste fase vooral naar het me-
dische aspect. Dat geldt ook voor beperkingen die
pas op een bepaalde leeftijd de kop opsteken, of na
een ongeval. Wat schort er? Kan het worden gene-
zen, behandeld of verholpen? De vragen en de ant-
woorden zijn, zeker in het begin, een dialoog met
artsen en professionelen. Het is nog steeds courant
dat ouders in hetzelfde consult waarin ze ‘het slech-
te nieuws’ horen meteen ook contactgegevens krij-
gen van handicapspecifieke diensten en voorzie-
ningen. In die fase worden beslissingen genomen
die een enorme impact hebben op het verdere leven
van een pasgeborene en zijn gezin.

Zo komt het dat kinderen met een beperking zelden
naar dezelfde scholen, kinderopvang, jeugdbewe-
ging, sport- of hobbyclubs gaan als hun broer, zus,
buurjongen of -meisje zonder een beperking. De
discussie over bijzonder tegenover inclusief onder-
wijs is niet eenvoudig. België heeft steeds zwaar in-
gezet op bijzonder onderwijs met als gevolg een
sterk uitgebouwd systeem met grote aantallen leer-
lingen in aparte scholen. Binnen Europa bengelen
wij aan de staart als het gaat over inclusief onderwijs.
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Gehandicapten, minder- of andersvaliden,
mensen met een handicap of politiek nog
correcter, personen met een beperking. Het
zijn allemaal benamingen om een groep
mensen binnen de samenleving te benoemen.
Een groep mensen die door politici en
publieke figuren steevast worden omschreven
als kwetsbaar, de zwakkeren in de
maatschappij. Mensen met een beperking zijn
dan ook vaak, in elk geval vaker dan
gemiddeld, slachtoffer van uitsluiting,
achterstelling en discriminatie. Daarmee doel
ik niet zozeer doelbewuste kwaadwilligheid,
dat wat men wel eens disability hate crime
noemt. Dit fenomeen, wat sinds de start van
de financiële crisis in Europa trouwens
gestaag toeneemt, wil ik niet minimaliseren.
Vooral mensen met verstandelijke
beperkingen en een gedrag dat enigszins
afwijkt van de norm lopen een hoger risico om
hiervan slachtoffer te worden. Maar in deze
bijdrage wil ik het in de eerste plaats hebben
over andere vormen van uitsluiting,
gesublimeerde vormen die verankerd zitten in
de manier waarop onze samenleving
georganiseerd wordt, ingericht is en kijkt naar
mensen met een beperking.
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UITGESTIPPELD TRAJECT
Veel kinderen met een beperking ervaren dus al
vanaf zeer jonge leeftijd dat zij anders zijn en dat ze
daarom apart behandeld worden. Zij worden met
speciale busjes opgehaald. Ze lopen of fietsen niet
naar het wijkschooltje maar gaan naar een medisch
pedagogisch instituut. Vaak komen ze alleen nog
naar huis in het weekend en de schoolvakanties.
Vriendjes en vriendinnetjes die ze maken als kind
en opgroeiende tiener hebben meestal ook een be-
perking, het zijn lotgenoten zoals dat dan heet.

De verwachtingen die de omgeving stelt aan deze
kinderen liggen doorgaans laag. Eigen initiatief,
ruimte om te experimenteren en het vinden en ont-
wikkelen van eigen talenten worden veel minder
gestimuleerd dan bij kinderen zonder een beper-
king. Nog zeer vaak bepaalt het specifieke medische
label dat deze kinderen dragen
het traject dat zij voor de rest van
hun leven zullen volgen. Op basis
van je beperking word je met
zachte maar dwingende hand
voorbereid op een dagcentrum,
een beschutte werkplaats of vrijwilligerswerk. Wil
je van dit uitgestippelde pad afwijken, val je meest-
al terug op geen of te weinig ondersteuning en bots
je hard tegen de barrières van een niet inclusieve sa-
menleving. Bovendien heeft men je niet de bagage
gegeven en de nodige capaciteiten aangeleerd die je
nodig hebt om sterk te staan in het leven, eigen
keuzes te maken en met tegenslagen te kunnen om-
gaan.

Mensen met een beperking zijn op deze manier dus
vaak een slachtoffer van achterstelling en uitsluiting
ondanks, maar ook vanwege, goed bedoelde gepro-
fessionaliseerde omkadering die we betalen met
publieke middelen. Uiteraard zullen er steeds indi-
viduele voorbeelden te vinden zijn van personen
met een beperking die ondanks het volgen van het
uitgestippelde aanbodstraject toch sterk en succes-
vol in het leven staan. Maar naar mijn ervaring is
dat zeldzaam. De meeste mensen met een beper-
king die wel volwaardige actieve rollen opnemen in

de samenleving zijn doorgaans diegenen die sociaal
en financieel erg sterk staan. Zij die tegen de zachte
dwang van de medische experts in kunnen gaan, de
meerkost van de beperking kunnen dragen en op
de juiste momenten toegang hebben tot informatie
en advies die de juiste alternatieven geeft.

VN-VERDRAG
België ratificeerde in 2009 het Verdrag van de Ver-
enigde Naties inzake de rechten van personen met
een handicap. In artikel 1 lezen we als definitie:
‘Personen met een handicap omvat personen met
langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuig-
lijke beperkingen die hen in wisselwerking met di-
verse drempels kunnen beletten om volledig, effec-
tief en op voet van gelijkheid met anderen te parti-
ciperen in de samenleving.’ Deze definitie verdui-
delijkt dat de beperking als aandoening, ziekte of

toestand slechts één kant van de
medaille is. Het gaat om een wis-
selwerking met de samenleving,
in hoeverre er drempels zijn die
participatie verhinderen of moei-
lijker maken. Deze invalshoek

kiest resoluut voor wat internationaal het ‘social
model on disability’ heet. In ons taalgebied be-
noemt men dit vaak als het burgerschapsmodel.
Het gaat om een benadering waarbij universele
mensenrechten, maar ook gelijke sociale, economi-
sche en politieke rechten centraal staan. Achterstel-
ling en uitsluiting van mensen een beperking wordt
hiermee een maatschappelijk probleem en een ge-
meenschappelijke verantwoordelijkheid.

Deze visie is niet nieuw. Een kleine vijftig jaar gele-
den ontkiemden deze ideeën zich voor het eerst, bij
mensen met een beperking zelf die alternatieven
zochten voor de toen zeer prominente charitatieve
en medische benadering. Zij schreven geschiedenis
als de eerste gelijke-rechten-activisten met een be-
perking. Sindsdien is er heel wat in beweging geko-
men en veel veranderd. Die eerste pioniers van In-
dependent Living hebben zich figuurlijk en soms
bijna letterlijk vrijgevochten uit de handen van pa-
ternalistisch ingestelde ambtenaren en zorgprofes-
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Mensen met een beperking
zijn vaak een slachtoffer van
achterstelling en uitsluiting. 
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sionals. Ze lukten er in om hospitalen en instellin-
gen in te ruilen voor een leven in de maatschappij
en illustreerden hiermee hun gelijk. Dit inspireerde
ook anderen. Personen met een beperking vonden
rolmodellen in elkaar, ze effenden het pad voor el-
kaar.

HET GELIJK AAN ONZE KANT
Dat gelijk is gedurende de laatste decennia keer op
keer bevestigd. Ondertussen heeft de terminologie
in de sector zich aangepast. Academici en experts
stellen ook steeds uitdrukkelijker dat we weg moe-
ten van de oude modellen tegenover mensen met
een beperking. Medelijden met
kwetsbaren en zwakkeren of het
genezen van de zieke en hem zo
normaal mogelijk laten functio-
neren, zijn nobele intenties maar
hebben op personen met een beperking uiteindelijk
een pervers effect. Deze oude visie op mensen met
een beperking maakt hen vooral zwakker, laat hen
niet tot ontwikkeling komen en drijft ze naar een
leven in de marge.

In het theoretische discours is de omslag zeker ge-
maakt, met veel overtuiging trouwens. De culmina-
tie van dit burgerschapsmodel kreeg vorm in het al
genoemde VN-Verdrag. Dit Verdrag werd wereld-
wijd al door 159 landen ondertekend, met uitzon-
dering van Nederland en Ierland ook door alle Eu-
ropese lidstaten en door de Europese Unie zelf. De-
ze visie kan je daardoor steeds meer terugvinden in
politieke documenten en beleidsteksten.

PARADIGMA
Kunnen we dan van een paradigma-omslag spre-
ken? Dat lijkt mij de waarheid oneer aan doen. Het
nieuwe paradigma dat uitgaat van burgerschap en
gelijke rechten is nog steeds in grote mate een theo-
retisch verhaal, een papieren realiteit. We kunnen
zeker niet stellen dat met de komst van dit nieuwe
model de oude benaderingen van de tafel zijn ge-
veegd. Hoe verder we weggaan van het principieel
theoretische en hoe dichter we komen bij prakti-
sche regelingen en hun reële uitkomsten voor men-

sen en gezinnen met een beperking, hoe meer we
moeten vaststellen dat de oude paradigma’s nog van
kracht zijn.

Achterstelling en uitsluiting van personen met een
beperking, bedoeld of onbedoeld, zijn dus gevolg
van achterhaalde zienswijzen. Uitsluiting wordt
echter niet als bij toverslag opgelost met de intro-
ductie van een nieuw, beter en rechtvaardiger mo-
del. Een eerste stap is mensen van inzicht doen ver-
anderen. Personen met een beperking zelf, hun fa-
milies, politici, ambtenaren en de brede samenle-
ving moeten een gedachtenomslag maken. Ze

moeten doordrongen worden van
nieuwe inzichten en oude denk-
patronen laten varen. Dit is op
zich al een moeilijk proces. De
volgende stap is het overgaan

naar de praktijk. Dit betekent ingrijpende verande-
ringen in mensen hun leven, maar ook een ander
beleid, andere wet- en regelgeving en maatschappe-
lijke reorganisatie. Het gaat niet meer om theorie
maar om daadwerkelijke verschuivingen van
macht. In dit proces zullen verantwoordelijkheden,
bevoegdheden en zeker ook middelen van eigenaar
moeten wisselen. Deze machtsverschuiving impli-
ceert dus ook dat sommige partijen hun huidige
macht moeten loslaten.

EMPOWERMENT 
Empowerment is als term niet meer weg te denken
in de sector voor personen met een beperking.
Meestal laten we het onvertaald. Versterken zou een
optie zijn of ‘iemand tot iets in staat stellen’ kan
ook. Het gaat er om mensen sterker in het leven te
laten staan door vaardigheden aan te reiken tot
meer zelfbeschikking. Om voor zichzelf te leren op-
komen en in staat te zijn actief te participeren in de
samenleving. Maar het gaat ook om macht, in de
eerste plaats over zichzelf. De controle kunnen en
mogen hebben over het eigen leven. Dat is niet al-
leen een kwestie van vaardigheden, maar ook van
middelen en mogelijkheden. 
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Het gaat om daadwerkelijke
verschuivingen van macht.
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Om iemand met een beperking te empoweren moet
je dus niet alleen maar kennis en vaardigheden aan-
leren. De persoon moet ook zelf aan het roer staan,
zelf kleine en grote keuzes kunnen maken. Liefst in
dezelfde mate als personen zonder een beperking in
een gelijke maatschappelijke context. In die zin gaat
het dus in grote mate om gelijke rechten en vol-
waardig burgerschap. Empowerment in functie van
de strijd om volledige emancipatie.

VRAAGSTURING 
Het gaat dus in grote mate over controle en verant-
woordelijkheid hebben over het eigen leven, over
niet geleefd te worden door anderen. Voor mensen
met een beperking betekent dit in de eerste plaats
controle hebben over je eigen ondersteuning. Je
moet zelf je zorg en assistentie kunnen organiseren
in functie van die eigen keuzes. Vraaggestuurde on-
dersteuning heet dat dan. Maar echte vraaggestuur-
de ondersteuning is nog altijd eerder uitzondering
dan de regel. In Vlaanderen kennen we dat onder
de vorm van het persoonlijk as-
sistentiebudget (PAB). Voor mij
staat het als een paal boven water
dat het PAB aan mensen met een
beperking meer mogelijkheden
geeft om eigen keuzes te maken,
om te participeren aan de samen-
leving en er ook een echte inbreng in te kunnen
hebben. Zorg in natura, hoe goed bedoelt ook, heeft
niet datzelfde versterkende effect. Integendeel, het
duwt iemand in een passieve rol, als patiënt die af-
hankelijk is professionele zorgverleners.

Hoe dan ook, zowel beleidsmakers, dienstverleners,
academici als personen met een beperking en hun
organisaties zelf, zijn het grotendeels eens dat we
moeten inzetten op empowerment en vraagge-
stuurde ondersteuning. Wellicht geeft niet iedereen
precies dezelfde invulling aan deze concepten en
worden er zeker andere klemtonen gelegd, maar dat
mensen met een beperking ook recht hebben op
een eigen leven zal niemand tegenspreken.

THE MOVEMENT
Empowerment gebeurt niet alleen op individueel
niveau. Mensen met een beperking moeten zich
ook collectief, als sociale groep empoweren. Net zo-
als bijvoorbeeld de vrouwenbeweging of mensen
met een migratieachtergrond dat deden en nog
steeds doen. Ook mensen met een beperking orga-
niseren zich om als beweging voor elkaar op te ko-
men. Eenvoudig is dat niet. Er zijn heel wat obsta-
kels te overwinnen. In de praktijk zien we dat het
vooral die personen met een beperking met vol-
doende vraaggestuurde ondersteuning zijn, die het
voortouw nemen in collectieve belangenbeharti-
ging. Dat is op zich heel logisch. Als je je dagelijks
moet bekommeren om je eigen basisbehoeften kan
je uiteraard weinig tijd en energie spenderen aan
maatschappelijke verandering. Het is moeilijk om
je effectief te engageren in een strijd voor gelijke
rechten als het al een dagelijkse strijd is om je per-
soonlijke hygiëne te regelen of boodschappen in
huis te halen.

Om een emancipatorische bewe-
ging op te starten, heb je dus een
zekere kritische massa nodig van
mensen met een beperking die in
een voldoende sterke positie zit-
ten. Het is goed gedocumenteerd

hoe een aantal pioniers alternatieven hebben ont-
wikkeld voor de betuttelende of gemedicaliseerde
aanpak. Zij spraken voor het eerst over onafhanke-
lijk leven, persoonlijke assistentie, volwaardig bur-
gerschap en mensenrechten. Aanvankelijk werden
hun ideeën utopisch of zelfs extreem genoemd.
Maar ze haalden hun gelijk en inspireerden ande-
ren tot er een wereldwijde emancipatiebeweging uit
voort groeide. Onafhankelijk Leven vzw is deel van
die beweging. Via mijn werk voor het European
Network on Independent Living (ENIL) heb ik veel
contact met andere gelijkaardige organisaties in
heel Europa. Het zijn deze organisaties, geleid en
gedragen door mensen met een beperking zelf, die
overal de vooruitgang aandrijven. Jammer genoeg
is er de laatste vijf jaar in heel wat landen eerder
sprake van achteruitgang. Crisisbeleid en bespa-
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Dat mensen met een
beperking recht hebben op een

eigen leven zal niemand
tegenspreken.
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ringsmaatregelen breken in een mum van tijd af
wat moeizaam werd opgebouwd. En extra veront-
rustend. Dit fenomeen doet zich ook voor in rijkere
Europese landen die niet in het bijzonder getroffen
werden door de crisis, zoals Nederland, het Ver-
enigd Koninkrijk en Zweden.

EENHEID IN DIVERSITEIT?
Zich organiseren om gemeenschappelijke belangen
te verdedigen blijft echter moeilijk. Sommige men-
sen worden met een beperking geboren, anderen
verwerven die pas later. Er zijn
mannen en vrouwen met een be-
perking, uit alle sociale lagen in
de bevolking met vaak zeer ver-
schillende culturele achtergron-
den. Natuurlijk kan de beperking
op zich ook heel divers zijn:
zwaar of licht, lichamelijk of verstandelijk, stabiel of
niet, zichtbaar of niet. Het is niet evident om je als
pakweg blinde jongedame uit de stad te identifice-
ren met een man van vijftig op het platteland met
het syndroom van Down. De groep van personen
met een beperking kenmerkt zich door een super-
diversiteit.

Het gaat alleszins om een grote groep binnen de sa-
menleving. Volgens schattingen van de Verenigde
Naties leeft zo’n tien procent van de wereldbevol-
king met een handicap, levenslang of toch geduren-
de een aanzienlijke periode in hun leven. Boven-
dien wordt de definitie van een persoon met een
beperking niet alleen steeds breder, in het Westen
neemt het aandeel van mensen met een beperking
binnen de totale bevolking ook spectaculair toe. Dit
is vooral het gevolg van de vooruitgang van de me-
dische wetenschap. Potentieel heeft zo een grote en
groeiende groep mensen binnen de totale bevol-
king heel wat kracht om voor zichzelf op te komen.
Maar in de realiteit zien we dat voor veel mensen
met een beperking er een gebrek aan persoonlijk
empowerment is, meestal door onvoldoende of te
aanbodsgestuurde ondersteuning. Als mensen dan
al in staat zijn, en het engagement hebben om voor
collectieve belangen op te komen, richten ze zich

vaak op een bepaalde subgroep waarmee ze zich
makkelijk kunnen identificeren. Dit wordt nog ver-
sterkt door de historische medische benadering die
personen gaat opdelen, categoriseren en labellen op
basis van de specifieke beperking.

DE KLOOF DICHTEN
De manier waarop we als samenleving omgaan met
mensen met een beperking is in elk geval een para-
doxaal gegeven. Aan de ene kant onderschrijven we
het VN-verdrag als internationaal onbetwiste richt-

lijn. Er is algemene consensus dat
we personen met een beperking
moeten empoweren met vraagge-
stuurde ondersteuning. Maar aan
de andere kant zetten we funda-
mentele rechten van personen
met een beperking moeiteloos en

ongestraft aan de kant. Er is een enorme kloof tus-
sen de theoretische erkenning van je volwaardige
rechten als evenwaardig individu in de maatschap-
pij en de manier waarop diezelfde maatschappij
zich tegenover je opstelt. De overheid noemt je
kwetsbaar en zwak maar besluit toch je jarenlang te
laten wachten alvorens je persoonlijke assistentie
kan krijgen om actief te zijn en buiten te komen.
Beleidsteksten staan bol van inclusie en participatie
maar toch blijven we voluit investeren in segrege-
rende circuits, in publieke dienstverlening en infra-
structuur die mensen uitsluit.

De kloof dichten moet nochtans mogelijk zijn juist
omdat de oplossingen gekend zijn. Het overbrug-
gen van de kloof bestaat er in om bestaande syste-
men aan te pakken, af te breken en te hervormen
zodat alle beschikbare middelen vrijkomen om
mensen met een beperking echt te empoweren.

DE WEG VOORWAARTS
In september van dit jaar boog het VN-Comité
voor de rechten van personen met een handicap
zich een eerste keer over de situatie in ons land.
Hun beoordeling is openbaar en wijst met duide-
lijkheid grote pijnpunten aan. Kort samengevat gaat
het om de lange wachtlijsten voor ondersteuning, te
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We zetten fundamentele
rechten van personen met
een beperking ongestraft

aan de kant.
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weinig mogelijkheden voor inclusief onderwijs en
tekort aan algemene toegankelijkheid. In gesprek-
ken die ik kon hebben met verschillende leden van
het VN-Comité was de teneur over België behoor-
lijk negatief. Voor een West-Europees land met on-
ze mate van welvaart en onze levensstandaard zou
de inclusie van mensen met een
beperking veel verder moeten
staan.

Eén van de mogelijke hefbomen
om de kloof in Vlaanderen te
dichten is een fundamentele sys-
teemwijziging in de organisatie van de ondersteu-
ning aan personen met een handicap. Het Decreet
Persoonsvolgende Financiering kan zo een systeem-
verandering in gang zetten. Van de ongeveer 1.400
miljoen euro die Vlaanderen uitgeeft aan onder-
steuning van personen met een beperking gaat er
maar zo’n 90 miljoen euro rechtstreeks naar mensen
en gezinnen met een beperking zelf. Het leeuwen-
deel wordt dus niet vraaggestuurd ingezet maar gaat
naar erkende diensten en voorzieningen. De over-
heid financiert dus vooral het aanbod, waaronder
heel wat ambulante diensten. Maar de grote slokop
in het totale budget zijn wel de (semi-)residentiele
instellingen. Het Decreet Persoonsvolgende Finan-
ciering zet het einde in van aanbodsfinanciering
volgens het aantal plaatsen en bedden die gevuld
worden. Elke persoon met een beperking die onder-
steuning krijgt, kan daar zelf de volledige controle
over gaan uitoefenen en ze organiseren op basis van

de eigen persoonlijke keuzes. Empowerment kan zo
voor veel meer mensen werkelijkheid worden. Er
zullen nog veel bijkomende miljoenen nodig zijn, en
ook politieke moed. Natuurlijk moeten we scherp
bewaken dat men met de invoering van die systeem-
wijziging niet het kind met het badwater weggooit.

Want zoals steeds ligt de uitda-
ging er in om de juiste visie vast te
houden, tot in de eigenlijke prak-
tische uitwerking van richtlijnen
en regels. Daar zijn nog veel hin-
dernissen te nemen en de vraag is
of dat zal lukken.

Zal de ingezette beleidsverandering het verschil uit-
maken voor personen met een beperking en ons
dichter brengen naar een inclusieve maatschappij?
Hopelijk kunnen we dat bevestigen op het einde
van deze beleidsperiode, ongeveer rond de tijd dat
ook het VN-Comité zich opnieuw zal uitspreken
over ons beleid voor personen met een beperking.

Peter Lambreghts is rolstoelgebruiker en heeft vele jaren
ervaring in organisaties van personen met een
beperking. Hij is beleidsmedewerker en woordvoerder
van Onafhankelijk Leven vzw. Hij werkt ook voor ENIL
(European Network on Independent Living) als
coördinator voor West-Europa. Reageren kan:
peter@independentliving.be

www.onafhankelijkleven.be
www.enil.eu

BU
RG

ER
SC

HA
P 

EN
 H

AN
DI

CA
P

WWW.ALERTONLINE.BE

Het Decreet Persoonsvolgende
Financiering kan een
systeemverandering

in gang zetten.


