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1   ONDERWERP EN DOELSTELLINGEN

Deze projectoproep is bedoeld om verenigingen in staat te stellen 
voorlichtings- en bewustmakingscampagnes te voeren die hetzij op de 
gehele “gemeenschap” zijn gericht om bij te dragen tot een verandering in de 
perceptie ten aanzien van personen met een handicap, hetzij rechtstreeks 
op personen met een handicap zijn gericht om hen aan te moedigen de 
arbeidsmarkt op te gaan.

Het is dus de bedoeling initiatieven te bevorderen ter aanmoediging, 
ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid voor personen met 
een handicap. 

In 2022 is  er in bedrijven, en zelfs bij overheidsdiensten, weinig sprake van 
inclusie van werknemers met een handicap. Uit het laatste BCAPH-verslag 
blijkt dat in 2021 de arbeidsparticipatie van personen met een erkende 
handicap in de federale overheidsdienst 1,06% bedroeg, ver onder het 
wettelijke minimum van 3%. Dit trieste feit moet aan de kaak worden gesteld 
om mensen bewust te maken van deze ongelijkheid. 

Het probleem onder de aandacht brengen, bewustmakingscampagnes 
opzetten voor de aanwerving van personen met een handicap, het belang van 
een inclusief werkgelegenheidsbeleid beklemtonen, zijn allemaal initiatieven 
die het aandeel werknemers met een handicap zullen helpen verhogen.  



2   DEFINIËREN VAN DE CONTEXT

Er bestaan nog steeds veel vooroordelen over handicaps op de werkvloer.

Personen met een handicap worden in hun dagelijks beroepsleven met veel 
obstakels geconfronteerd. Deze belemmeringen en beperkingen vloeien 
grotendeels voort uit een algemeen gebrek aan kennis over handicaps, 
naast de fysieke belemmeringen op vlak van toegankelijkheid die we overal 
vaststellen. 

Sensibilisering met betrekking tot handicaps zorgt voor meer begrip 
en een betere kennis van mogelijke oplossingen. Te vaak zien mensen 
nog het "verschil", en niet de vaardigheden van personen met een handicap.

Bij de bewustmaking van personen met een handicap is een van de 
belangrijkste hinderpalen niet de handicap zelf, maar de perceptie die de 
persoon in kwestie en zijn omgeving ervan hebben. Omdat vooroordelen 
hardnekkig zijn en mentaliteitsveranderingen in kleine stapjes gaan, zijn 
bewustmakingscampagnes erop gericht het gedrag van bepaalde actoren 
te veranderen. 



Sommige bewustmakingscampagnes, zoals die van de ASPH, de stad Brussel 
en het Paralympisch Comité, hebben aangetoond dat zij een reëel effect 
hebben en bijdragen tot een mentaliteitsverandering en een andere 
kijk op personen met een handicap. 

2.1. De situatie in een aantal cijfers

a) Volgens Statbel1 

• In België is 9% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar ernstig 
beperkt in de dagelijkse activiteiten ten gevolge van een handicap 
of langdurige gezondheidsproblemen. 

• Personen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen 
geven vaker aan dat zij weinig of geen zelfstandigheid in hun 
werk hebben. Het aandeel bedraagt 38% vergeleken met 30% in de 
totale beroepsbevolking tussen 15-64 jaar. Dat blijkt uit cijfers van 
Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de Enquête naar 
de Arbeidskrachten 2019.

• Een kwart (26%) van de 15-64-jarigen in België die een handicap of 
langdurige gezondheidsproblemen hebben, heeft werk. 

• Wanneer mensen als gevolg van een handicap, langdurige ziekte of 
aandoening ernstig in hun activiteiten beperkt zijn, heeft dit duidelijk 
gevolgen voor hun werkgelegenheidssituatie: slechts 26% van hen 
heeft een baan, vergeleken met 65% van de totale bevolking in de 
leeftijdsgroep van 15-64 jaar.

• Hun werkloosheidscijfer (8%) is ook hoger dan dat van de totale 
bevolking. 

1. https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/personen-met-een-handicap-langdurig-gezondheids-
probleem-hebben-minder-autonomie-job.  

https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/les-personnes-handicapees-ou-souffrant-de-problemes-de-sante-de-longue-duree-ont-moins#:~:text=Lorsque%20les%20personnes%20sont%20fortement,de%2015%20%C3%A0%2064%20ans
https://statbel.fgov.be/fr/nouvelles/les-personnes-handicapees-ou-souffrant-de-problemes-de-sante-de-longue-duree-ont-moins#:~:text=Lorsque%20les%20personnes%20sont%20fortement,de%2015%20%C3%A0%2064%20ans


b) Tewerkstelling in overheidsdienst2 

In 2021 bedroeg de arbeidsparticipatie van personen met een 
(erkende) handicap in de federale overheidsdienst 1,06% (tegenover 
1,22% in 2020). In totaal heeft slechts één federale organisatie een 
arbeidsparticipatie van personen met een handicap die gelijk is aan 
of hoger is dan 3%. Dit blijkt uit het laatste evaluatieverslag van de 
Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een 
handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH).

Ten opzichte van 2020 constateert de BCAPH een daling van de 
arbeidsparticipatie van personen met een (erkende) handicap in 
de federale overheidsdienst (-0,16 procentpunt), ondanks diverse 
maatregelen om hun inzet te stimuleren. Er zouden 1.112 personen 
met een handicap moeten worden aangenomen om het in de 
wetgeving vastgelegde quotum van 3% te bereiken.

2.2. Gevolgen van de lage tewerkstellingsgraad 

Deze ongelijkheden op het gebied van tewerkstelling leiden ertoe dat een 
grote meerderheid van de personen met een handicap in de armoede 
terechtkomen. Uit de enquête over inkomen en levensomstandigheden 
(SILC) 20193 blijkt namelijk dat 25% van de mensen die als gevolg van een 
handicap, langdurige ziekte of aandoening ernstig beperkt zijn in hun 
dagelijkse activiteiten, het risico lopen op inkomensarmoede en dat 9% ook 
te kampen heeft met ernstige materiële deprivatie. 

Werken stelt mensen in staat zich te emanciperen, te ontsnappen aan 
precaire situaties en onafhankelijk te zijn. Het is duidelijk dat werken op het 
eerste gezicht een levensnoodzaak lijkt, maar ook een maatschappelijke 
noodzaak. Door te werken zien personen met een handicap zichzelf niet 
langer als object van zorg maar als gelijkwaardig, een beginsel waarvoor 
België het VN-Verdrag heeft ondertekend.
2. https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/annual%20report%20BCAPH%20

CARPH%202021_NL.pdf.
3. https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risi-

co-op-armoede-sociale-uitsluiting.

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/annual%20report%20BCAPH%20CARPH%202021_NL.pdf
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/annual%20report%20BCAPH%20CARPH%202021_NL.pdf
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale#documents
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-dexclusion-sociale#documents


3    VERWACHTE RESULTATEN VAN  
       DE PROJECTEN

• De participatie van personen met een handicap in bedrijven 
vergroten. 

• Werkgevers bewuster maken van het belang van een wijziging van 
hun aanwervingsbeleid en de kansen van een persoon met een 
handicap om te solliciteren en te worden aangenomen, vergroten. 



4    TOEGEWEZEN BUDGET 

Voor dit project zal een budget van 120.000 € worden uitgetrokken.

Met het oog op een billijke verdeling over de verschillende regio's van het 
land zullen de begrotingsmiddelen in drie delen worden gesplitst: 

• 40.000 € voor het project dat uitgaat van een vereniging die in het 
Brussels Gewest is gevestigd;

• 40.000 € voor een project van een vereniging die in het Vlaamse 
Gewest is gevestigd;

• 40.000 € voor een project van een vereniging die in het Waalse 
Gewest is gevestigd.



5.  PRAKTISCHE ASPECTEN VAN DE  
      SUBSIDIEAANVRAAG

5.1. Wie kan een subsidie aanvragen?

Wel: vzw's en feitelijke verenigingen die op het grondgebied zijn gevestigd.

Niet: natuurlijke personen.

5.2. Wanneer moet ik een aanvraag dienen?

De projectoproep wordt officieel gelanceerd op donderdag 1 september 
2022. De deadline voor het indienen van aanvragen is vrijdag 30 september 
om 16.00 uur.

De geselecteerde projecten zullen worden bekendgemaakt bij de goedkeuring 
van het subsidiebesluit. 



5.3. Waar kan ik een subsidie aanvragen?

Uw aanvraag moet aan de hand van het bijgevoegde formulier worden 
ingediend en naar het volgende adres worden gezonden 

Het aanvraagdossier moet uiterlijk op 30 september 2022 om 16.00 uur 
per e-mail worden toegezonden aan de FOD Sociale Zekerheid, ter attentie 
van de heer Laurent LEFEVRE, op het volgende adres: 

Laurent.lefevre@minsoc.fed.be.  

De vereniging zal per e-mail en per aangetekende brief officieel in kennis 
worden gesteld van het resultaat van de aanvraag. 



6.  ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA

Om ontvankelijk te worden verklaard, moet het dossier de volgende ele-
menten bevatten: 

• Het door de aanvrager ondertekende en gedateerde aanvraag-
formulier. 

• De gedetailleerde begroting van het project (inkomsten/uitgaven), 
met vermelding van de bestemming van de gevraagde subsidie en 
een tijdschema voor de uitvoering van het project, waaruit blijkt dat 
het van start zal gaan in het jaar waarin de projectoproep wordt 
gedaan.

• De statuten van de vereniging die als trekker van het project optreedt.
• De laatste resultaatrekening van de vereniging die als trekker van 

het project optreedt.
• Alle andere documenten die de aanvrager relevant acht.



7.  NIET-SUBSIDIABELE UITGAVEN

• Niet-projectgebonden structurele bedrijfskosten.
• De aanschaffingswaarde van investeringsgoederen.



8.  SAMENSTELLING VAN DE JURY 

Er zal een jury worden samengesteld om de te financieren projecten te 
beoordelen. De jury zal bestaan uit : 

• Twee mensen uit het verenigingsleven van personen met een 
handicap.

• Een afgevaardigde van de Nationale Raad voor Personen met een 
handicap.

• een lid van het kabinet van de minister bevoegd voor personen met 
een handicap (zonder stemrecht). 

• Iemand van de Directie-generaal Personen met een Handicap – FOD 
Sociale Zekerheid.



9.  GUNNINGSCRITERIA

De projecten zullen worden onderzocht op basis van de in punt 6 beschreven 
ontvankelijkheidscriteria.

Zij zullen vervolgens worden beoordeeld op basis van de volgende selectie-
criteria: 

• Kwaliteit/monitoring van verwachte resultaten (55 punten):

• Duidelijk effect op de tewerkstelling van personen met een handicap;
• Duidelijk omschreven en meetbare doelstellingen;
• Samenhang tussen de verwachte resultaten en de voorgestelde 

activiteiten;
• Duurzaamheid van de voorgestelde resultaten.

• Kwaliteit van de organisatie van het project (45 punten):

• Transparante fasering van activiteiten;
• Volledige en transparante budgettering van de activiteiten.

De jury zal het project aan de hand van deze selectiecriteria beoordelen.  
Projecten die niet ten minste 60% van de punten behalen, worden niet 
geselecteerd.



10      UITVOERINGSBEPALINGEN EN  
       -VOORWAARDEN

De subsidie zal in één keer worden uitbetaald na de bekendmaking van het 
koninklijk besluit over de subsidie in het Belgisch Staatsblad. 



11       TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN  
       DE SUBSIDIE

De begunstigde van een subsidie moet uiterlijk op 31 december van het jaar 
N+1 bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat de subsidie is gebruikt 
voor de doeleinden waarvoor zij werd toegekend, bijvoorbeeld aan de hand 
van vereffende facturen.



1   CONTACT 

Voor alle vragen rond deze projectoproep kunt u contact opnemen met de 
heer Laurent LEFEVRE op het adres Laurent.lefevre@minsoc.fed.be.

12

mailto:Laurent.lefevre%40minsoc.fed.be?subject=
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