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Europese week van tewerkstelling van personen met een 

handicap: Brailleliga doet mee! 

Van 14 tot 20 november 

“Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige 

en gunstige arbeidsvoorwaarden”. (Artikel 23 - Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens). 

En toch! Ondanks de opgelegde quota en de premies 

(werkgelegenheidspremies of tussenkomst in de financiering van aangepast 

materiaal) blijft de aanwezigheid van werknemers met een handicap in 

bedrijven zeldzaam. (De federale overheid streeft naar 3% werknemers 

met een handicap. Dit percentage bedraagt momenteel 1,06%).  

Blinde en slechtziende personen vormen hierop geen uitzondering. Bij 

de Brailleliga weten we echter dat met bepaalde aanpassingen inclusie op 

de werkplek mogelijk is en een echte meerwaarde biedt!  

Ter gelegenheid van deze Europese week lanceert de Brailleliga een 

sensibiliseringscampagne via de social media. Deze campagne richt zich op 

de wereld van Human Resources, die zich vaak terughoudend opstelt om 

werknemers met een handicap in dienst te nemen.  

We delen de getuigenis van Evy, slechtziende. Ze neemt elke dag de trein 

naar haar werk bij FOD Mobiliteit. Dankzij de aangepaste werkplek, de 

inrichting van de lokalen en haar collega's, werkt Evy zonder problemen en 

leidt zij een normaal leven. We hopen dat andere werkgevers geïnspireerd 

raken en inclusief durven te zijn!  
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Hoe?  

-  Dankzij onze brochure voor werkgevers, waarin de verschillende 

hulpmiddelen en andere ondersteuning om personen met een visuele 

handicap in dienst te nemen of te houden worden opgesomd.   

- Dankzij de ondersteuning van onze gespecialiseerde therapeuten, die 

specifiek zijn opgeleid op het gebied van de visuele handicap.  

Onze boodschap: Blinde en slechtziende personen zijn een meerwaarde 

voor je bedrijf. En je bedrijf is een echte meerwaarde voor hun 

zelfstandigheid.  

Praktisch: 

- Ontdek de getuigenis van Evy hier: https://youtu.be/6wKNdZ0URt4  

- Ontdek onze brochure hier: https://www.weekbrailleliga.be/wp-

content/uploads/2022/11/3-NL-Brailleliga-Brochure-Werkgevers-

DIGITAAL.pdf  

Blijf op de hoogte via: 

Website: www.braille.be  

Instagram: @brailleliga_vzw 

Facebook en Twitter: @brailleliga  

Perscontact: 

Charlotte Santens 

02 533 33 34 - 0498 69 73 98 

charlotte.santens@braille.be  
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