
 
 

ENQUÊTE TEWERKSTELLING: DE RESULTATEN. 
 
Personen met een handicap moeten volop kunnen deelnemen aan alle aspecten van 
het gemeenschapsleven. Dat is een basisrecht en omvat ook het recht op werk, 
zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: 
“Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en 
gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.” (Artikel 23) 
 
Om dat recht te vrijwaren moeten alle personen met een handicap aan de slag 
kunnen in een aangepaste omgeving die hen toelaat op gelijke voet te evolueren als 
de andere werknemers. Dat is het principe van inclusie. De redelijke aanpassingen 
die vereist zijn op het werk zijn net zozeer van materiële (gebouw, werkplek enz.) als 
van organisatorische aard. Precies daar wringt het schoentje vaak. Unia, het 
interfederaal gelijkekansencentrum, schrijft het volgende: “Uit cijfers blijkt dat mensen 
met een handicap in België minder kans hebben dan anderen om een baan te vinden 
of te behouden. De gebrekkige aanpassing van de werkomgeving en -organisatie 
blijft een belangrijke belemmering voor hun inclusie op de arbeidsmarkt.”1 
 
De Brailleliga kan terugvallen op een jarenlange ervaring in de begeleiding van 
personen met een visuele handicap op de arbeidsmarkt. We bieden onze 
verschillende diensten gratis aan om hen te helpen een eerste of nieuwe job te 
vinden of om hun autonomie op de werkvloer te behouden en een succesvolle 
loopbaan uit te bouwen. 
 
Om de realiteiten en behoeften van blinde of slechtziende werknemers of 
werkzoekenden zo goed mogelijk in kaart te brengen, voerde de Brailleliga in de 
zomer van 2018 een enquête bij zijn leden, aangevuld met een enquête bij externe 
respondenten via het internet. Hier volgen de voornaamste resultaten. 
 
De enquête. 
De antwoordformulieren werden per post verstuurd naar de begunstigden van de 
Brailleliga tussen 17 en 55 jaar oud. Personen die de papieren versie niet konden 
beantwoorden, werden telefonisch bevraagd. Voor het eerst bij de Brailleliga werd de 
enquête ook online geplaatst, zodat wie vertrouwd is met digitale toepassingen, en 
meteen ook niet-leden van de Brailleliga, konden deelnemen. 
 
De respons lag tussen de 10 en 11%, met een foutenmarge die vrijwel nul bedroeg. 
Dat was ruim voldoende. Nogmaals van harte bedankt aan de meer dan 500 
deelnemers! 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk, Brussel, Unia, 2017, p. 5. 



 
 

Een afdoende respons 

- 3.631 antwoordformulieren werden naar blinde en slechtziende leden van de 
Brailleliga tussen 17 en 55 jaar verstuurd. 

- We ontvingen 512 ingevulde formulieren (waarvan 133 via het internet en 29 per 
telefoon). 

- De respons lag tussen de 10 en 11% (aangepast rekening houdend met het aantal 
respondenten – naar schatting 40 – die per brief werden uitgenodigd, maar het 
formulier online hebben ingevuld). 

 
Profiel van de respondenten. 
Leeftijd is een bepalende factor voor wie op zoek is naar werk. De respons per 
leeftijdscategorie van de ondervraagden was als volgt verdeeld: 17- tot 24-jarigen 
(10%), 25- tot 34-jarigen (19%), 35- tot 44-jarigen (28%) en 45- tot 55-jarigen (43%). 
De sterke vertegenwoordiging van de oudste leeftijdscategorie weerspiegelt de 
samenstelling van onze steekproef. In ontwikkelde landen stijgt de prevalentie van de 
visuele handicap immers sterk met de leeftijd. Als we de 25- tot 44-jarigen 
samennemen, vertegenwoordigen zij alsnog 47% van het totale aantal 
respondenten. 38% van de ondervraagden heeft een diploma hoger onderwijs. Zij 
behoren tot de hoogst opgeleiden. Wat de andere opleidingsniveaus betreft, ligt de 
verdeling als volgt: secundair onderwijs (34%), beroepsonderwijs (20%) en 
basisonderwijs (8%). Er namen vrijwel evenveel vrouwen als mannen deel.  
 
20% van de respondenten is blind en 79% van de deelnemers is slechtziend (1% liet 
de vraag onbeantwoord). Het onderscheid tussen beide algemene categorieën is 
zeker beperkend, omdat het geen rekening houdt met de diversiteit in de visuele 
handicap. De meeste socio-economische enquêtes zijn echter gebaseerd op deze 
twee categorieën, die overeenkomen met de gebruikelijke definities van een visuele 
handicap. 
 
Voor de analyse van de resultaten waren er meerdere benaderingen mogelijk: 
volgens leeftijd, geslacht, opleidingsniveau enz. Uit praktische overwegingen hebben 
we besloten om het onderscheid te maken tussen Frans- en Nederlandstaligen op 
basis van de taal van het formulier. De socio-economische situatie verschilt immers 
aanzienlijk aan beide zijden van de taalgrens. De bevoegdheden en het 
tewerkstellingsbeleid voor personen met een handicap zijn grotendeels gewestelijk 
gebonden. Onze Frans- en Nederlandstalige diensten moeten zich bijgevolg naar die 
institutionele realiteit schikken. 
 
De verdeling van de ondervraagden per gewest en taal weerspiegelt een vrij 
nauwkeurig beeld van de globale verdeling van de bevolking (zie tabel hieronder). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

De respondenten volgens taal en gewest 

 FR NL Gemiddelde Algemene 
bevolking 2 

Brussel 31% 3% 17% 10% 

Vlaanderen 5% 97% 51% 58% 

Wallonië 64% 0% 32% 32% 

 
Socio-professionele situatie. 
Uit onze enquête kunnen we afleiden dat de tewerkstelling bij de Nederlandstaligen 
aanzienlijk beter is. Een op de twee Nederlandstalige respondenten heeft werk, 
tegenover slechts een op de drie Franstaligen. Binnen de groep werklozen is het 
aandeel personen dat een sociale tegemoetkoming ontvangt (voor personen met een 
handicap of werklozen) groter aan Franstalige (62%) dan aan Nederlandstalige 
(48%) zijde. Bij de Nederlandstaligen is dan weer het aandeel arbeidsongeschikte 
personen groter (23% tegenover 18% bij Franstaligen). Onder de categorie ‘andere’ 
lezen we erg uiteenlopende situaties: vervroegd pensioen, vrijwilliger, stagiair, 
personen ten laste van een echtgenoot of ouder, huismoeder enz. We merken op dat 
ongeveer 10% van de werkloze personen studeert of een opleiding volgt. 
  
De activiteitensectoren waarin de respondenten hun beroep uitoefenen of op zoek 
zijn naar een job, liggen sterk uiteen. ‘Openbaar bestuur’ is het best 
vertegenwoordigd bij de Nederlandstalige groep (25%) en komt ook vaak voor bij de 
Franstaligen (17%). 
 
Personen met een job 
De overgrote meerderheid van de ondervraagde personen die werk hebben, is 
loontrekkend (95%) en heeft een contract van onbepaalde duur (89%). De meeste 
loontrekkenden zijn bediende (70%) en werken in de privésector (57%). Beide 
taalgroepen zijn op dat vlak vrij gelijklopend. We stellen wel enkele kleine verschillen 
vast. Zo werken in de Nederlandstalige groep dubbel zo veel mensen in een 
beschutte werkplaats. Bij de Nederlandstaligen is het aandeel mensen met een 
deeltijds contract (46%) ook groter dan bij de Franstaligen (35%). Het percentage 
arbeiders is in beide groepen eerder klein, maar bij de Franstaligen ligt dat cijfer toch 
10% hoger dan bij de Nederlandstaligen. 
 
Een overgrote meerderheid (82%) van de respondenten stelt tevreden te zijn met zijn 
job, hoewel zo'n 40% onder hen toch een loopbaanwijziging beoogt. Zij zijn talrijker 
aan Nederlandstalige zijde (44%) dan aan Franstalige zijde (32,5%).  
 
Werklozen en/of werkzoekenden 
Acht op de tien personen stelt niet op zoek te zijn naar werk. De helft van hen heeft 
werk en 6% van hen studeert of volgt een opleiding. Bijgevolg beschouwen vier op 
de tien personen zich – minstens tijdelijk – als niet actief op de arbeidsmarkt. Het 
gaat vooral om arbeidsongeschikte personen, maar ook om begunstigden van een 
tegemoetkoming voor personen met een handicap. De vrees om die tegemoetkoming 

                                                           
2 Volgens de bevolkingscijfers op 1 januari 2018 (FOD Binnenlandse Zaken). 



 
 

te verliezen – een schoolvoorbeeld van een werkloosheidsval3 – is waarschijnlijk een 
van de voornaamste oorzaken van die houding. 
 
60% van de werkzoekenden gaat zonder externe hulp op zoek naar een job. Toch 
zou 34% van alle werkzoekenden ‘zonder hulp’ wel graag hulp krijgen bij de 
zoektocht naar een job.  
 
Obstakels op weg naar werk. 
 

 
Mobiliteit is volgens de respondenten het allergrootste obstakel (43% van de 
antwoorden). Dat hoeft allerminst te verbazen. Wel is de impact opmerkelijk die wordt 
toegeschreven aan die factor, die ook opduikt onder de ‘andere’ obstakels die als 
open antwoord moesten worden vermeld. In die toelichtingen benadrukten 
verscheidene respondenten dat het onvermogen een voertuig te besturen de keuze 
aan werk sterk verkleint, ofwel omdat de functie dat vereist, ofwel omdat de werkplek 
moeilijk te bereiken is zonder auto. De werkloosheidsval – een eerder abstract 
gegeven – wordt slechts door 11% van de ondervraagden vermeld. 
 
27% van de ondervraagden vermeldde in de open antwoorden andere obstakels in 
de zoektocht naar werk. De helft van die antwoorden wijst op de misvattingen of 
vooroordelen van de werkgever en/of collega’s met betrekking tot een handicap of, 
meer bepaald, een visuele handicap. De gebruikte termen zijn soms heel hard: angst 
voor handicap, anders-zijn, onbehagen, vooroordelen, discriminatie …

 
 

                                                           
3 Een werkloosheidsval verwijst naar de situatie waarin het verschil tussen het aangeboden loon en 
het vervangingsinkomen (tegemoetkoming voor personen met een handicap, werkloosheidsuitkering) 
te klein is om de begunstigden aan te sporen om het aangeboden werk te aanvaarden. 



 
 

 
Het tweede obstakel dat het vaakst wordt vermeld, is een werkomgeving zonder of 
met onvoldoende aangepaste werkinstrumenten of voorzieningen. Onder meer ook 
het verhoogde risico op arbeidsongevallen wordt vermeld. Velen benadrukken dat 
heel wat bedrijven met speciale software werken waarin geen aanpassingstools 
geïntegreerd zijn. Andere ondervraagden zeggen dat bedrijven geen aangepast 
materiaal willen aanschaffen, vooral door de administratieve rompslomp of omdat 
een deeltijds contract of een stage zo’n investering niet waard is. Ook de 
onaangepaste aanwervingsprocedures worden aangehaald. 
 
De handicap op zich wordt ook vermeld, omdat de intrinsieke, objectieve 
beperkingen die ermee gepaard gaan sowieso al het aantal mogelijke jobs beperken. 
Daarnaast vermelden de respondenten vaak het hoge werkritme dat nauwelijks 
aangepast is voor iemand met een visuele handicap. Dat leidt bij verschillende 
respondenten tot overmatige vermoeidheid of, volgens een andere respondent, tot 
het feit dat collega’s geen tijd hebben om hen te helpen! Kortom, de meeste mensen 
die de vraag vrij beantwoorden, voelen zich niet voldoende gewapend op een 
arbeidsmarkt waar de gelijkheid van kansen moet wijken voor de zware 
concurrentiestrijd. Dat blijkt vooral bij de werknemers in de privésector. Het 
onderstaande antwoord geeft het algemene standpunt weer: « Vooroordelen van 
collega's en werkgevers: ze zien enkel de problemen en je krijgt niet eens de kans 
om je te bewijzen; als je je mag bewijzen, moet je minstens 3 keer zo goed zijn als je 
collega's zonder handicap om voor vol aanzien te worden; je wordt met een 
vergrootglas en zoeklicht gevolgd en een fout wordt je zwaarder aangerekend dan dit 
het geval is bij je collega's zonder handicap. » 
 
Welke verwachtingen moet de arbeidsbemiddelingsdienst inlossen? 
De verwachtingen zijn hoog gespannen wat betreft een arbeidsbemiddelingsdienst 
gespecialiseerd in de visuele handicap. Uit de antwoorden op deze open vraag 
komen bijzondere reacties naar boven, waaruit heel duidelijk blijkt hoe de 
ondervraagden tegen hun werkrelatie aankijken. 
 
Niet verrassend antwoordt een meerderheid de ondersteuning bij de zoektocht naar 
werk of bedrijfsstages (25%) en de begeleiding bij een nieuwe job (16%). Velen 
benadrukken de kwaliteit van het werk, want hun job moet niet alleen aangepast zijn 
aan hun vaardigheden, maar ook tot persoonlijke voldoening leiden. Tussen de 
regels door zien we de vrees om ‘in een hokje’ te worden geplaatst als ze in een 
beschutte werkplaats werken. Kortom, een job moet niet alleen de sociale integratie 
in de strikte zin, maar ook de persoonlijke ontwikkeling, de zelfontplooiing en de 
autonomie bevorderen. De dienst moet werkzoekenden door het hele administratieve 
kluwen en de werkloosheidsvallen leiden, een competentiebalans opmaken en hun 
motivatie en zelfvertrouwen opkrikken. 
 
Uit deze antwoorden leren we vooral hoeveel belang ze hechten aan de 
sensibilisering van de werkgevers en collega’s over de visuele handicap en aan de 
informatie over de mogelijke financiële en technische hulp voor de tewerkstelling van 
personen met een visuele handicap. Dat sluit aan op de antwoorden over de 
obstakels bij de zoektocht naar een job. Zo zijn misvattingen en vooroordelen een 
van de belangrijkste obstakels tijdens de sollicitatieprocedure. Een respondent vat 
samen wat blinde en slechtziende werkzoekenden van een 



 
 

arbeidsbemiddelingsdienst verwachten: “De dienst moet toezien op de gelijkheid van 
kansen en de werkgever geruststellen.”  
 
Ongeveer 10% van de respondenten benadrukt de aanpassing van de werkplek en 
het informeren van de (toekomstige) werknemers over de arbeidsmarkt en de 
technische en financiële ondersteuningsmiddelen hiervoor. 
 
Conclusies. 
De respondenten hebben over het algemeen heel wat uiteenlopende verwachtingen 
van de arbeidsbemiddelingsdienst, en de enquête wijst op de nood om die 
verwachtingen in te lossen en op diensten te kunnen rekenen die gespecialiseerd 
zijn in de visuele handicap. Zes op de tien ondervraagden zonder werk gaan zonder 
externe hulp op zoek naar een job. Een derde van hen zou wel graag hulp krijgen. 
Heel wat personen zouden dus hun zoektocht naar werk kunnen optimaliseren met 
de hulp van de diensten die de Brailleliga aanbiedt.  
 
De verwachtingen hebben ook betrekking op de evolutie van de carrière, die een 
continue opvolging vereist: opfrissing (van informaticakennis), aanpassing aan de 
veranderende werkomstandigheden, gezondheidstoestand, promotievooruitzichten 
enz. Het is belangrijk om te weten dat 40% van de werkende ondervraagden (32,5% 
Franstaligen en 44% Nederlandstaligen) een carrièrewending beoogt. 
 
De antwoorden op open vragen wijzen op een alarmerend gevoel dat overheerst: de 
professionele wereld, en dan vooral in de privésector, wordt door velen gezien als 
een onaangepaste of zelfs vijandige omgeving voor personen met een handicap. 
Een visuele handicap boezemen angst in en kunnen afwijzing met zich meebrengen 
als gevolg van vooroordelen en onwetendheid bij zowel de rekruteerders als het 
personeel. Toch kunnen ook de sollicitanten angst ervaren. De obstakels naar werk 
kunnen schrikwekkend lijken, en bij wie de job krijgt, kan de angst leven “dat hij of zij 
niet in staat zal zijn om de intense visuele vermoeidheid aan te kunnen en de job vol 
te houden”, zoals een van de respondenten stelt. 
 
Blinde of slechtziende personen die op zoek zijn naar werk of een carrièrewending 
beogen, kunnen bij de arbeidsbemiddelingsdienst van de Brailleliga terecht voor 
persoonlijke hulpmiddelen, zoals opleidingen, informatie of begeleiding op weg naar 
werk. Zo zullen ze beter gewapend zijn om hun recht op werk te laten gelden en zich 
ten volle in het bedrijfsleven te ontplooien. 


