
 

Enquête over WERK 

 
Duid voor iedere vraag het antwoord aan dat het beste past. 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

A.  Vrouw   Man 

B.  Blind   Slechtziend 

C. Leeftijd:   17-24 jaar  25-34 jaar  35-44 jaar 

  45 jaar en ouder 

D. Woonplaats:   Brussel  Vlaanderen  Wallonië 

E. Wat is uw hoogste behaalde diploma?  

  Lagere school  Middelbare school    Beroepsonderwijs 

  Hoger onderwijs (niet universitair)      Universitair onderwijs 
 

1. Wat is uw huidige situatie? 

 Student  Werknemer  Werkloos 

 Werkonbewaam (langdurige ziekte/invalide) 

 Uitkeringsgerechtigde als persoon met een handicap 

 Andere (gelieve te verduidelijken): ................................................. 
 

2. In welke sector werkt u of zoekt u werk? 

……………......................................................................................... 

 

3. Als u werkt. 

3.1. U bent:  werknemer   zelfstandige 

3.2. U werkt in een bedrijf:  gewoon  aangepast 

3.3. U werkt:   voltijds  deeltijds 

3.4. Contract:   onbepaalde duur  bepaalde duur  interim 



3.5. Sector:  privé  publiek 

3.6. Naam van het bedrijf: 

........................................................................................................... 

3.7. U bent:  werknemer     arbeider     kader 

3.8. Beantwoordt uw werk aan uw verwachtingen ?  Ja  Neen 

3.9. Indien neen, denk u over een andere professionele oriëntatie? 

  Ja  Neen 

Welke? 

........................................................................................................... 
 

4.1. Bent u werkzoekende?    Ja    Neen 

4.2. Indien ja, hoe zoekt u? 

  Alleen 

  Alleen op dit moment, maar ik zou graag hulp hebben 

  Met hulp (gelieve aan te geven over welke hulp het gaat en 

van wie u die krijgt) : 

..................................................................................................... 
 

5. Wat zijn volgens u de belemmeringen op de arbeidsmarkt voor 

een persoon met een visuele handicap? 

 Mobiliteit  Werkloosheidsvallen 

 Onvoldoende vaardigheden met betrekking tot de arbeidsmarkt 

 Andere (gelieve te verduidelijken): 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 
 

6. Als u momenteel niet naar werkt zoekt, wat zijn hiervoor de 

redenen (er zijn meerdere antwoorden mogelijk) ?  

 Ik heb geen werk nodig    Ik heb geen zin om te werken 

 Werk is niet mijn huidige prioriteit   

 Het is te moeilijk om werk te vinden 

 Ik heb schrik om mijn uitkeringen te verliezen 

 Andere (gelieve te verduidelijken): 

...........................................................................................................

........................................................................................................... 
 



7.1. Heeft u al begeleiding gehad in uw zoektocht naar werk ?  

  Ja  Neen 

7.2. Indien ja, van wie (er zijn meerdere antwoorden mogelijk) ? 

 Brailleliga 

 Andere vereniging gespecialiseerd in de visuele handicap 

 Andere organisatie niet-gespecialiseerd in de visuele handicap 

 VDAB  GTB  Actiris   

 Andere (gelieve te verduidelijken): 

........................................................................................................... 
 

8.1. Kent u de hulp die de Brailleliga kan verstrekken in de 

zoektocht naar werk?    Ja   Neen 

8.2. Indien ja, van welke types hulp heeft u weet (meerdere 

antwoorden mogelijk)? 

 Competentieversterking   Zoektocht naar werk 

 Behoud tewerkstelling  Aanpassing van de werkpost 

 Sensibilisering van de collega’s tijdens tewerkstelling 

 Andere: .......................................................................................... 

8.3. Indien nee, wenst u dat de Brailleliga telefonisch contact met u 

opneemt om u hierover te informeren?  

  Ja (op het nummer: ...........................................)  

  Neen 

 

9. Wat verwacht u van een dienst voor beroepsintegratie voor 

mensen met een visuele handicap? Leg kort uit:  

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

…………………………………………………………………………….. 

........................................................................................................... 

…………………………………………………………………………….. 

 



10. Accepteert u dat de Brailleliga u telefonisch contacteert om te 

getuigen over dit onderwerp en uw ervaring op de arbeidsmarkt? 

  Ja (op het nummer: .........................................)   Neen 

  

 

Als u wilt deelnemen aan onze loting en kans wilt maken op een 

cadeau ter waarde van 100 euro, stuur de ingevulde vragenlijst dan 

terug voor 4 september 2018 en laat uw gegevens hier achter 

zodat we uw prijs kunnen opsturen.  

Naam, voornaam: 

........................................................................................................ 

Straat, nummer: 

........................................................................................................ 

Postcode, stad: 

........................................................................................................ 

 
Het gebruik van deze vragenlijst is alleen bestemd  

voor de Brailleliga.  

Uw gegevens worden anoniem verwerkt. 
 

BEDANKT VOOR UW DEELNAME ! 

 

 

De Brailleliga zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden 

behandeld in overeenstemming met uw rechten de verplichtingen 

errond, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (GDPR). Neem voor vragen over de verwerking van 

uw gegevens per post of via info@braille.be contact met ons op. 

 

 

Juli 2018 

_____________________________________________________ 

Brailleliga vzw 

Engelandstraat 57 – 1060 Brussel 

Tel. 02 533 32 11 – info@braille.be – www.braille.be 


