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Samenvatting 

Deze thesis vertrekt vanuit de vraag binnen vzw Rondpunt of beleidsparticipatie via het 

Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid in de tewerkstellingssector effect heeft. Voor Rondpunt 

is het immers belangrijk te weten in hoeverre er sprake is van inhoudelijke doorwerking van 

advies, om uiteindelijk meer en betere jobs voor haar doelgroep te bewerkstelligen. Een direct 

causaal verband tussen de inbreng van deze “gebruikers” en de ontwikkeling van beleid en 

dienstverlening in de tewerkstellingssector is evenwel moeilijk aantoonbaar vanwege het 

complexe karakter van beleidsprocessen.  

Dit onderzoek gaat daarom in op de aanwezigheid van factoren die doorwerking van deze 

beleidsparticipatie beïnvloeden. Het beleidsinhoudelijk evaluatieperspectief dat in dit 

onderzoek voorop staat, rechtvaardigt deze focus.. Uit de literatuurstudie komt naar voren dat 

de doorwerking van beleidsparticipatie afhankelijk is van een aantal factoren: de kenmerken 

van het advies, de interactie, de verspreidingswijze en de samenstelling en uniformiteit van de 

gebruikersgroep. In dit onderzoek wordt in drie subcases de participatie van gebruikers 

onderzocht.  

De participatie door het gebruikersoverleg kenmerkt zich door gelijktijdige interacties in 

diverse overlegstructuren en situeert zich vooral in de vroege fase van het beleidsproces via de 

Commissie Diversiteit bij de SERV en in de beleidsuitvoerende fase via beleidsparticipatie in 

de VDAB en GTB-Vlaanderen. Het participatieniveau varieert tussen informeren, raadplegen, 

adviseren, coproduceren en meebeslissen.  

Op basis van casestudie blijkt in dit onderzoek door documentanalyse en interviews dat er 

voorbeelden zijn van incrementele, conceptuele, strategische en agenderende doorwerking van 

de beleidsparticipatie via het gebruikersoverleg. Bovendien zijn factoren aanwezig die 

doorwerking van beleidsparticipatie bevorderen. Als meest relevante factor wordt in dit 

onderzoek de interactie genoemd. Met name de verschillende interacties tegelijkertijd, de 

compromisbereidheid en het structurele karakter van de gebruikersparticipatie blijken 

belangrijke troeven, waardoor de gebruikersparticipatie de nodige impact kan bekomen. 

Daarnaast spelen institutionele kenmerken en persoonlijkheid een rol. De samenstelling van de 

gebruikersgroep lijkt minder relevant te zijn.  

Verbetering van de beleidsparticipatie door het gebruikersoverleg is nog mogelijk. Met name 

een goede en duidelijke opvolging van de uitgebrachte adviezen en gedane interventies is 

belangrijk. Ook de versterking van en expertisedeling binnen de gebruikersgroep zijn 

aandachtspunten waaraan de gebruikers zelf kunnen werken. Aan de kant van de 

adviesontvangers zijn er ook verbeterpunten vastgesteld. Ook daar gaat het over opvolging: een 

transparante terugkoppeling met betrekking tot doorstroming van informatie wordt aanbevolen. 

In zijn algemeenheid kan meer gebruik gemaakt worden van de  gebruikersinbreng door 

uitbreiding ervan naar alle fasen van beleidsontwikkeling.  
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1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling  

Sinds 2009 participeert vzw Rondpunt in het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA). 

Als bondgenoot van verkeersslachtoffers behartigt vzw Rondpunt binnen het GOHA de 

belangen van verkeersslachtoffers met een blijvend lichamelijk letsel die opnieuw aan het werk 

willen bij hun oude werkgever of een nieuwe job moeten zoeken. Vzw Rondpunt is een kleine 

organisatie en weegt daarom voortdurend af met welke acties, waaronder ook 

beleidsparticipatie en vertegenwoordiging, de meeste impact bekomen wordt om haar missie -

het investeren in betere kansen voor alle betrokkenen bij een verkeersongeval- te realiseren. 

Werken met een blijvend letsel na een verkeersongeval is voor onze organisatie één van de 

belangrijkste uitdagingen om aan te pakken. Dat blijkt uit de signalen die Rondpunt bereiken 

via directe hulpvragen en vanuit lotgenotenwerkingen. Die signalen gebruikt Rondpunt om 

actief bij te dragen aan beleidsontwikkeling.  

Rondpunt veronderstelt op dit moment dat participatie in het GOHA een goede manier is om 

dat te doen. Vooreerst is het bundelen van krachten door verschillende vertegenwoordigers van 

personen met een arbeidsbeperking interessant. Voor een kleine organisatie als Rondpunt is 

het onbegonnen werk om het volledige tewerkstellingsbeleid te doorgronden en erover te 

adviseren. Het is in de tweede plaats ook voor het beleid gemakkelijker om met een 

gegroepeerde organisatie te spreken dan met veel verschillende kleinere. Ten derde is het 

GOHA een belangrijke partner voor andere stakeholders in de tewerkstellingssector, die een 

grote(re) invloed hebben op het tewerkstellingsbeleid voor personen met een arbeidsbeperking. 

Echter, inzicht in het effect van deze participatie ontbreekt. In deze thesis gaan we op zoek 

naar de mate waarin de inspanningen van het gebruikersoverleg effect hebben op de 

totstandkoming van het beleid en hopen we beïnvloedbare factoren te vinden die de 

beleidsparticipatie en de impact ervan kunnen versterken.  

1.2 Maatschappelijke relevantie  

De finale doelstelling van de participatie in het GOHA is voor Rondpunt een betere deelname 

aan de arbeidsmarkt realiseren voor verkeersslachtoffers met een blijvende beperking. Met 

“beter” mikken we enerzijds op een kwantitatief element: een toename van het aantal 

tewerkgestelden, en anderzijds op een kwalitatief element: werk meer op maat van onze 

doelgroep. De doelgroep verkeersslachtoffers met een blijvende beperking maakt deel uit van 

een bredere groep personen met een beperking of chronische ziekte die problemen ondervinden 

met hun participatie op de arbeidsmarkt. Het GOHA zet zich in voor die bredere doelgroep. 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid concludeert in haar jaarverslag van 2014 dat de 

werkelijke omvang van dit probleem statistisch moeilijk vast te stellen is, maar dat de deelname 
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aan de arbeidsmarkt van deze doelgroep duidelijk lager ligt dan de gemiddelde 

tewerkstellingsgraad in België (HRW 2014). Samoy bevestigt die conclusie voor de Vlaamse 

regio in de Nota Handicap en Arbeid (Samoy 2015). Hij stelt dat “een handicap of een 

langdurige gezondheidsaandoening arbeidsdeelname sterk negatief beïnvloedt”. Voor de jaren 

2008-2013 geldt ten aanzien van Vlaanderen dat de werkzaamheidsgraad voor personen met 

een arbeidshandicap gemiddeld 33% lager ligt dan voor mensen zonder arbeidshandicap.  

In Europees perspectief behoort de participatie van personen met een arbeidshandicap in 

Vlaanderen volgens Eurostat-tabellen tot de middenmoot (Samoy 2015). Daarbij wordt 

opgemerkt dat Europese gegevens heel moeilijk vergelijkbaar zijn. “Zinvolle vergelijkingen 

zijn alleen mogelijk op basis van de arbeidsbeperkingen en tussen landen waarvan de cijfers 

niet te ver uit elkaar liggen. Zo kan het Vlaams Gewest, waar 12,8% van de bevolking (15-64) 

een arbeidsbeperking heeft, worden vergeleken met Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 

Zweden (resp. 13,1%, 12,8% en 14,1%). Het blijkt dan bijvoorbeeld dat de arbeidsdeelname 

iets lager ligt in het Verenigd Koninkrijk, ongeveer even hoog in Nederland en veel hoger in 

Zweden”.  

Bij deze lage arbeidsdeelname kunnen we ons volgens de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

vanuit een toekomstgericht perspectief niet zomaar neerleggen: “Terwijl door de vergrijzing 

van de bevolking de structuur van het arbeidsaanbod reeds aan het veranderen is¸ moet onze 

economie alle talenten mobiliseren tot behoud van haar niveau van welvaartscreatie en van de 

graad van sociale bescherming die deze biedt. Ieder individu heeft talenten en verworven 

competenties, maar ook zwakke punten en tekortkomingen. Deze laatste kunnen meestal 

worden verholpen zodat de talenten en competenties beter tot hun recht kunnen komen.” 

(HRW 2014). Uiteindelijk is het in de eerste plaats deze maatschappelijke uitdaging waaraan 

beleidsparticipatie door het GOHA moet bijdragen.  

Ten tweede kan ook de beleidsparticipatie door deze doelgroep op zichzelf gezien worden als 

maatschappelijke uitdaging. Immers, in het door België geratificeerde VN-verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap (Belgisch Staatsblad, 22.07.2009) staat dat overheden 

verplicht zijn de doelgroep zelf bij het ontwikkelen van beleid te betrekken:  

Het GOHA geeft invulling aan de verplichting in dit verdrag om met organisaties van personen 

met een handicap in overleg te gaan over de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van wetgeving 

 Artikel 4.3: “Bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van wetgeving en beleid tot 

uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende 

aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap, plegen de Staten 

die Partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen 

met een handicap, en betrekken hen daar via hun representatieve organisaties actief bij.  
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en beleid dat op hen betrekking heeft, specifiek in de tewerkstellingssector. De discussie over 

de noodzaak van gebruikersparticipatie is hoogst actueel. De structureel georganiseerde 

beleidsparticipatie was in de eerste voorstellen voor een nieuw beleid Evenredige 

Arbeidsdeelname (EAD-beleid) oorspronkelijk niet voorzien, maar lijkt alsnog een plaats te 

krijgen in de voorstellen met betrekking tot het EAD-beleid van de Minister van Werk. In de 

betreffende conceptnota wordt op pagina 11 expliciet verwezen naar overleg met vzw Gelijke 

Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap (Muyters 2015), de penhouder van het GOHA, 

en blijft aandacht voor beleidsparticipatie door personen met een arbeidsbeperking of 

chronische ziekte behouden in de ontwikkeling van nieuw beleid. De focus op het activeren 

van talenten past bij de evolutie van een actieve welvaartsstaat naar een participatiestaat. Het 

is in die evolutie maatschappelijk relevant om participatie niet alleen te vertalen in actief 

meedoen in de samenleving, maar ook in beleidsparticipatie: het “mee denken” over de 

maatregelen en ondersteuning die dat “meedoen” mogelijk maken.  

Een derde maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat het inzichten kan opleveren 

over voor- en nadelen van beleidsparticipatie door personen met een handicap of chronische 

ziekte binnen één sector of op het niveau van algemeen overheidsbeleid. Er zijn al geruime tijd 

plannen op Vlaams niveau om participatie van deze doelgroep in beleidsontwikkeling te 

organiseren via de installatie van een soort Vlaamse Raad van personen met een Handicap. In 

het rapport “Niets over ons zonder ons” voeren verschillende organisaties van personen met 

een handicap een pleidooi voor een nieuwe Vlaamse structuur in verband met de participatie 

van hun achterban (Werkgroep NOOZO, 2012). Dit onderzoek naar de impact van 

beleidsparticipatie door het Gebruikersoverleg op beleid dat meer en beter werk voor personen 

met een arbeidsbeperking realiseert, levert wellicht relevante overwegingen op over de 

zinvolheid van zo’n nieuwe structurele vorm van participatie en de meerwaarde ervan naast de 

beleidsadvisering in de tewerkstellingssector door het GOHA.  

1.3 Onderzoeksvraag  

De onderzoeksvraag valt uiteen in drie delen: een beschrijvend deel, een evaluatief deel en 

toekomstgericht deel:  

1) Wat is het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA) en hoe en waarom 

participeren zij in beleidsontwikkeling in de tewerkstellingssector in Vlaanderen?   

2) In hoeverre zijn er voorbeelden van doorwerking in deze beleidsparticipatie en wat zijn 

belangrijke factoren die beleidsimpact bevorderen en welke daarvan zijn aanwezig in 

die beleidsparticipatie van het GOHA?  

3) Welke aanbevelingen kunnen er vervolgens gedaan worden om de beleidsparticipatie 

van deze doelgroep in de tewerkstellingssector te verbeteren?  
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1.4 Verduidelijking begrippen  

1.4.1 Gebruikers  

In dit onderzoek gebruiken we voor de finale doelgroep verschillende benamingen. Dat is 

onvermijdelijk, omdat er in het werkveld en binnen de verschillende participatiestructuren ook 

gewisseld wordt van terminologie. In de tewerkstellingssector verwijst de term gebruikers vaak 

direct naar het GOHA en duidt dan op de leden van het GOHA die de beleidsparticipatie 

vormgeven. Zij hebben niet allemaal zelf een handicap, maar kunnen ook vertegenwoordigers 

van hen zijn. Een tweede benaming van de doelgroep is personen met een handicap (PMAH) 

Daarin zitten vaak ook personen met chronische ziekte vervat. De laatste jaren spreekt men in  

het beleid in de tewerkstellingssector eerder over personen met een arbeidsbeperking (PMAB). 

Binnen de doelgroep zelf en ook bij beleidsmakers is er regelmatig discussie over de juiste 

benaming van de doelgroep. We zien de benaming dan ook regelmatig veranderen. Binnen de 

doelgroep zijn grote verschillen in mogelijkheden tot arbeidsdeelname. In het kader van dit 

onderzoek voert het te ver om die nuances mee te nemen. De doelgroep in dit onderzoek zijn 

de (vertegenwoordigers van) “gebruikers” in de brede definitie die het Gebruikersoverleg 

Handicap en Arbeid hanteert en die aansluit bij de definiëring van de doelgroep door de 

Vlaamse overheid (Samoy 2015): 

“Alle personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte. Een arbeidshandicap wordt 

gedefinieerd als een langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat 

te wijten is aan een samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke 

of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe 

factoren”. 

1.4.2 Tewerkstellingssector 

Regelmatig valt in dit onderzoek de term tewerkstellingssector. Daarmee wordt de “overkant” 

van beleidsparticipatie bedoeld: diegenen die met de beleidsadviezen van het GOHA aan de 

slag zouden moeten gaan. Dat gaat eerst en vooral om de formele partners van GOHA, zoals 

SERV, VDAB en GTB, maar ook om de kabinetten en departementen Werk en Sociale 

Economie en andere partners die via informele participatieprocessen boodschappen van GOHA 

ten aanzien van tewerkstelling van hun gebruikers te horen krijgen. In onderstaande figuur is 

die tewerkstellingssector gevisualiseerd. De werkelijkheid is complexer. Voor de duidelijkheid 

is het gebruikersoverleg in de figuur buiten de tewerkstellingssector geplaatst, maar in 

werkelijkheid is het één van de actoren. De pijlen die vanuit het gebruikersoverleg vertrekken, 

staan symbool voor de formele participatiestructuren van het GOHA. Naast die formele 

participatie zijn er ook informele contacten tussen de leden van het gebruikersoverleg en de 

adviesontvangers. 
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Figuur 1. Situering GOHA in tewerkstellingssector 
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2 Onderzoeksopzet 

2.1 Operationalisering 

Om de beschrijvende, evaluatieve en toekomstgerichte onderzoeksvragen te beantwoorden, 

delen we het onderzoek op in twee fasen. In de eerste fase van het onderzoek bestuderen we 

literatuur over beleidsparticipatie in het algemeen, over participatie door deze doelgroep in de 

tewerkstellingssector en over de manier waarop we het effect van deze participatie kunnen 

meten. De resultaten van deze eerste onderzoeksfase zijn beschreven in hoofdstuk 3.  

In de tweede fase gebruiken we het beschrijvende en evaluatieve model om de 

gebruikersparticipatie te onderzoeken. De resultaten daarvan beschrijven we in hoofdstuk 4. Op 

basis van deze resultaten formuleren we in hoofdstuk 5 antwoord op de onderzoeksvragen (zie 

paragraaf 1.3), om vervolgens in hoofdstuk 6 daar kritisch op te reflecteren.  

In onderstaande figuur zijn de belangrijkste stappen in het onderzoek gevisualiseerd. Het 

beschrijvend en evaluatief onderzoek zijn in deze figuur gescheiden. In werkelijkheid hebben 

we deze tegelijkertijd uitgevoerd.  

Figuur 2. Onderzoeksopzet.  

 

2.2 Onderzoeksmethoden 

Ons onderzoek is een casestudie naar beleidsparticipatie door het Gebruikersoverleg Handicap 

en Arbeid. Het is kwalitatief en zowel beschrijvend als evaluatief.  

De keuze voor kwalitatief onderzoek heeft allereerst te maken met de complexiteit van 

participatieprocessen (Rosener 1978, Rowe en Frewer 2004). De kracht van kwalitatieve 

onderzoeksmethodes bij het onderzoeken van participatieprocessen, ligt volgens Webler en 
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Tuler in het feit dat er niet alleen algemene concepten en theorieën ontwikkeld worden, maar 

ook en vooral dat deze zo vanuit praktijksituaties gevalideerd of verworpen kunnen. Ondanks 

het feit dat vanuit verschillende hoeken kritiek komt op de hoeveelheid case studies over 

participatie, blijven zij de waarde ervan benadrukken om te komen tot een consistent theoretisch 

kader om participatie te beschrijven en evalueren (Webler en Tuler 2002). 

Een casestudie biedt ten tweede ook de mogelijkheid om de participatiestructuren diepgaand te 

bestuderen en zo antwoord te vinden op de geformuleerde probleemstelling en 

onderzoeksvraag.  

Binnen onze casestudie gebruiken we verschillende methoden: 

 een literatuurstudie over beleidsparticipatie, over beleidsparticipatie door personen met een 

handicap meer in bijzonder, en over het meten van effecten van beleidsparticipatie; 

 een documentanalyse (relevante verslagen van vergaderingen en beleidsdocumenten) om 

inzicht te krijgen in het functioneren van het Gebruikersoverleg; 

 negen interviews, met vier leden van het Gebruikersoverleg en zes adviesontvangers, één 

van de SERV, één vertegenwoordiger van GTB-Vlaanderen, twee vertegenwoordigers van 

de VDAB en twee respondenten van de Vlaamse overheid. Voor deze interviews  gebruiken 

we een vragenlijst die in de praktijk fungeerde als topiclijst.  
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3 Literatuurstudie en vooronderzoek 

Met het oog op het uitwerken van een methodologisch kader voor dit onderzoek, werd een 

literatuurstudie gedaan. Daarbij lag de focus op (1) beleidsparticipatie in 

beleidsvormingsprocessen, (2) participatie van de doelgroep personen met een handicap en de 

toepassing daarvan in de tewerkstellingssector en (3) een kader om de effecten van 

beleidsparticipatie te meten. We bespreken deze drie onderdelen hierna. 

3.1 Beleidsparticipatie 

In de literatuur zijn uiteenlopende definities van beleidsparticipatie te vinden. Rowe en Frewer 

stellen daarover : “Public participation" is a complex concept, the scope and definition of which 

is open to debate” (Rowe and Frewer 2004). Deze auteurs beschrijven vervolgens verschillende 

varianten van participatie, die gaan van louter informatieverstrekking tot advisering en 

consultatie. De beleidsparticipatie door het GOHA is moeilijk te duiden als één bepaalde 

variant, aangezien het over verschillende participatievormen gaat. We beschrijven daarom de 

beleidsparticipatie aan de hand van twee vooraf bepaalde dimensies, die op basis van 

literatuurstudie relevant zijn (Edelenbos en Klijn 2006, Pröpper en Steenbeek 2001): het 

participatieniveau en het participatiemoment. Het participatieniveau is de mate waarin 

beleidsparticipanten een doorslaggevende rol hebben in het beleidsvormingsproces. Het 

participatiemoment verwijst naar de fase in het beleidsvormingsproces waarin de 

beleidsparticipatie plaatsvindt.  

In tabel 1 zijn zes participatieniveaus weergegeven die in de literatuur over participatie 

veelvuldig worden gebruikt (Moyson en Frederix 2013, Pröpper en Steenbeek 2001, Edelenbos 

1999). 

Tabel 1. Participatieniveaus (Moyson en Frederix, 2013) 

Zelfbeheer De gebruiker beslist en organiseert zijn eigen dienstverlening. 

Meebeslissen De gebruiker ontwikkelt zelf besluitvorming in interactie met “professionals”. 

Formeel georganiseerd. 

Coproduceren Alle partijen maken samen de agenda, en zoeken naar oplossingen, ze verbinden 

zich aan de uitkomsten van de gesprekken. De gebruiker is hier 

samenwerkingspartner. 

Adviseren De gebruiker verwoordt zijn problemen, draag oplossingen aan, er wordt rekening 

gehouden met de voorstellen van de gebruiker, maar de professional kan in zijn 

eindbeslissing beargumenteerd afwijken.  

Raadplegen De gebruiker denkt en praat mee, is serieuze gesprekspartner, maar de agenda 

wordt bepaald door de professional.  

Informeren De gebruiker wordt actief geïnformeerd, maar heeft zelf geen inbreng. De 

professional bepaalt de agenda.  

 

Een tweede dimensie van beleidsparticipatie is de fase in het beleidsproces waarin de interactie 

en de regelmaat waarmee de interactie plaats vindt. In onderstaande figuur zijn de verschillende 

fases van het beleidsproces weergegeven. Stil staan bij deze verschillende fasen is vanuit 
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evaluatieperspectief van belang omdat het ook van de fase afhangt welke vaardigheden de 

participanten nodig hebben in de beleidsparticipatie (Rosener, 1978). 

Figuur 3. Fasen in het beleidsproces van de overheid (bron TNS-NIPO) 

 

 

3.2 Beleidsparticipatie door personen met een handicap  

In de literatuur is er weinig onderzoek dat specifiek betrekking heeft op de doelgroep personen 

met een handicap in beleidsontwikkeling, en helemaal niet toegepast op de 

tewerkstellingssector. Als er al sprake is van studies met betrekking tot dit thema gaan ze 

voornamelijk over participatie van deze doelgroep in cliëntraden van welzijns- en 

zorginstellingen. Recent is er op vraag van de Vlaamse minister voor gelijke kansen meer 

algemeen onderzoek naar beleidsparticipatie door personen met een handicap in Vlaanderen 

gedaan door de werkgroep NOOZO met het oog op de mogelijke inrichting van een Vlaamse 

Raad voor personen met een Handicap. In een eindrapport beschrijft deze werkgroep 

verschillende vormen van beleidsparticipatie die er in Vlaanderen en in enkele andere landen 

zijn (Werkgroep NOOZO 2012). Over de manier waarop deze participatie in de verschillende 

Europese landen wordt georganiseerd, vonden we in andere literatuur weinig informatie terug. 

We stelden daarom twee vragen aan de Europese partners van het netwerk European Union for 

Supported Employment (EUSE): enerzijds hoe beleidsparticipatie door personen met een 

handicap in de algemene beleidsvorming wordt vorm gegeven, anderzijds hoe dat gebeurt 

specifiek in de tewerkstellingssector. 

In wat volgt beschrijven we eerst in paragraaf 3.2.1 de context waarbinnen deze participatie 

vorm krijgt en definiëren we kenmerken van participatie door deze groep. In paragraaf 3.2.2 

gaan we in op voorbeelden in Europa en tenslotte beschrijven we in paragraaf 3.2.3 de 

beleidsparticipatie door personen met een arbeidshandicap in België en Vlaanderen. 

3.2.1 De internationale context: een beroep op de politieke rechten in het VN-verdrag  

Zoals hierboven aangegeven, is participatie van personen met een handicap in 

beleidsontwikkeling binnen het VN-verdrag in artikel 4.3 beschreven als een recht. Bovendien 

zegt het verdrag dat personen met een handicap van dezelfde politieke rechten kunnen genieten 

als alle andere burgers. Ook hiertoe worden ze aangemoedigd in artikel 29 van het VN-verdrag 

:  
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“De Staten die Partij zijn garanderen personen met een handicap politieke rechten en de 

mogelijkheid deze op voet van gelijkheid met anderen uit te oefenen en verplichten zich tot het 

actief bevorderen van een omgeving waarin personen met een handicap daadwerkelijk en ten 

volle kunnen participeren in de uitoefening van openbare functies, zonder discriminatie en op 

voet van gelijkheid met anderen en hun participatie in publieke aangelegenheden aan te 

moedigen, waaronder: het oprichten en zich aansluiten bij organisaties van personen met een 

handicap die hen vertegenwoordigen op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau” 

.  

Ook binnen de World Health Organisation wordt gewezen op het belang van consultatie en 

actieve betrokkenheid van personen met een handicap in beleidsontwikkeling en 

implementatie: “In formulating and implementing policies, laws and services, people with 

disabilities should be consulted and actively involved. At an individual level, persons with 

disabilities are entitled to have control over their lives and therefore need to be consulted on 

issues that concern them directly” (WHO 2011). 

Deze zinsneden doelen niet specifiek op participatie door deze doelgroep in de 

tewerkstellingssector, maar fungeren wel als kader waarbinnen deze participatie vorm krijgt. 

Naar deze teksten wordt door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid immers expliciet 

verwezen (Wouters 2015).  

Over de implementatie van deze verdragsartikelen is beperkt literatuur beschikbaar. Sherlaw en 

Hubedine beschrijven de uitdagingen waar de landen die, zoals zij het noemen, serieus werk 

willen maken van sociale inclusie, voor staan (Sherlaw en Hudebine 2015). Sociale inclusie 

van deze doelgroep betekent voor hen dat er in het bepalen van prioriteiten en evalueren van 

beleidsmaatregelen, inzichten van ervaringsdeskundigen, personen met een handicap worden 

meegenomen, door het organiseren van participatie.  

Sherlaw en Hudebine concluderen dat er vaak sprake is van tegengestelde belangen binnen de 

groep zelf van personen met een handicap en het daarom moeilijk is participatie effectief vorm 

te geven. Die tegenstellingen hebben enerzijds te maken met de samenstelling van de 

“participatiegroep” en anderzijds met de doelstelling ervan. Met betrekking tot de samenstelling 

van de participatiegroep is één van de belangrijkste vragen in hoeverre de “meest kwetsbare 

doelgroep” mee is vertegenwoordigd. De doelstellingen van verschillende organisaties van 

personen met een handicap kunnen ook verschillen. Er is een stroming die zich vooral richt op 

het wegwerken van verschillen tussen personen met een handicap en andere burgers. Zij zetten 

zich in voor herverdeling. Een andere stroming legt het accent eerder op erkenning van 

handicap en vraagt daarvoor aandacht. Deze uiteenlopende benadering bemoeilijkt de 

organisatie en invulling van beleidsparticipatie (Sherlaw en Hudebine 2015) en heeft daarmee 

effect op de impact ervan. Als verschillende standpunten binnen de groep van personen met een 

handicap leiden tot uiteenlopende adviezen en een gebrek aan uniformiteit vanuit die groep 

richting adviesontvangers, wordt het moeilijker voor het beleid om rekening te houden met de 

adviezen. Gezamenlijke uniforme standpunten vanuit de groep personen met een handicap 

versterken hun positie ten aanzien van het beleid. 
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3.2.2 Beleidsparticipatie PMAB in een aantal Europese landen  

Er blijkt weinig literatuur beschikbaar over beleidsparticipatie van personen met een 

arbeidsbeperking in de tewerkstellingssector. Met het oog op het verkrijgen van een breder 

perspectief bevroegen we daarom de vijftien leden van het Europese netwerk EUSE. Een achttal 

leden antwoordde, waardoor slechts sprake kan zijn van een eerste indruk. Een nadere 

beschrijving van de antwoorden op de vraag of er deze doelgroep participeert in algemene 

beleidsontwikkeling is te vinden in bijlage 3. Bij deze bevraging merken we op dat een 

vergelijking tussen deze landen moeilijk is, aangezien er sprake is van verschillen in definities. 

Toch is het interessant te zien dat in Europa werk gemaakt wordt van beleidsparticipatie door 

personen met een handicap. In de landen van alle respondenten is beleidsparticipatie door deze 

doelgroep in het algemene beleid voorzien, hoewel zeer verschillend ingericht. Vier van de acht 

respondenten - Oostenrijk, Slovenië, Frankrijk en Spanje - geven aan dat beleidsparticipatie 

door personen met een handicap in hun land officieel geïnstalleerd is via een nationale raad van 

personen met een handicap. Opmerkelijk is de situatie in Duitsland waar de minimale politieke 

rechten voor bepaalde groepen van personen met een handicap niet lijken gewaarborgd aan de 

ene kant en de situatie in Oostenrijk waar elke politieke fractie een eigen woordvoerder heeft 

voor deze doelgroep aan het andere uiterste. Deze woordvoerder is in de praktijk vaak zelf een 

persoon met een handicap. Voor wat de beleidsparticipatie van personen met een handicap 

specifiek in de tewerkstellingssector betreft, is de situatie weergegeven in onderstaande tabel.  

Tabel 2. Beleidsparticipatie door personen met een handicap in de tewerkstellingssector in acht Europese 

landen 

 Beleidsparticipatie in de tewerkstellingssector 

Oostenrijk De overheid geeft aan dat er participatie geweest is bij het tot stand komen van het 

nationale actieplan, maar de respondent heeft geen kennis over de feitelijkheid van 

participatie.  

Slovenië Op het individuele niveau en bij het tot stand brengen van dienstverlening wordt 

gehandeld volgens het principe “niets zonder ons, over ons”.  

Frankrijk Hier is de situatie niet eenduidig, aldus de respondent. Er is sprake van participatie via 

vertegenwoordiging in verschillende raden van de betreffende dienst, maar de respondent 

geeft aan dat er geen sprake is van medebeslissing over de beleidsvorming. 

Spanje De respondent schuift hier als belangrijkste realisaties de installatie van een aantal 

adviesraden naar voren.  

Duitsland In elk van de 16 integratiebureaus zijn in “Beratende Ausschüsse” vier tot vijf leden 

afkomstig van organisaties van personen met een handicap. 

Zweden De respondent geeft aan dat organisaties van personen met een handicap geconsulteerd 

worden bij beleidsontwikkeling als het wettelijk verplicht is.  

Finland Hier wordt aangegeven dat de participatie in de tewerkstellingssector zwak is en zeker 

geen betrekking heeft op het ontwerp van de dienstverlening. Er is wel sprake van 

cliëntfora in de algemene sociale dienstverleningssector.  

Noorwegen De respondent geeft aan dat er verschillende vormen van participatie door deze 

doelgroep zijn geïnstalleerd, wel allen van eerder adviserende aard. Hier lijkt sprake van 

grote betrokkenheid van de doelgroep in het beleidsvormingsproces.  
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Uit deze tabel blijkt dat er in de meeste landen een vorm van beleidsparticipatie is voorzien in 

de tewerkstellingssector. Wel is er sprake van een verschillend instrumentarium: 

vertegenwoordigingen in adviesraden en besturen, wettelijk verplichte consultatierondes van 

organisaties voor personen met een handicap en cliëntfora. De participatieverplichting die door 

het VN-verdrag wordt opgelegd, wordt op heel verschillende manieren geïmplementeerd. 

3.2.3 Beleidsparticipatie door personen met een handicap in Vlaanderen en België 

Ook in België wordt, zowel op het federale als op het Vlaamse niveau, invulling gegeven aan 

beleidsparticipatie door personen met een handicap, zoals het VN-verdrag vereist. Onder andere 

door de bevoegdheidsverdeling over verschillende bestuursniveaus is er in het algemeen sprake 

van verschillende manieren waarop deze participatie georganiseerd wordt. Voor de beschrijving 

van de participatie door deze doelgroep maken we onder andere gebruik van het rapport “Niet 

zonder ons over ons” (Werkgroep NOOZO 2012) dat in gaat op het thema participatie door 

personen met een handicap in het beleid. Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid wordt in 

dat rapport ook beschreven. Het NOOZO rapport onderscheidt drie verschillende 

participatiestructuren: ten eerste overlegstructuren in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid, 

ten tweede categoriale overlegstructuren en tenslotte een restcategorie: koepels, platformen en 

overlegstructuren. Personen met een handicap zijn vertegenwoordigd in de eerste en in de derde 

groep. Om de beschrijving van de participatie in deze structuren te vervolledigen, werd 

aanvullend informatie gezocht via de websites van de organisaties, waaronder deze structuren 

vallen. Een overzicht daarvan is te vinden in de literatuurlijst onder de titel overige websites. 

Participatiestructuren op Vlaams niveau 

1) Overlegstructuren in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid: 

a. De strategische adviesraden (zoals SERV). Hierin zijn personen met een 

arbeidshandicap vertegenwoordigd in de Commissie Diversiteit via het 

Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid. Deze participatie is één van de drie 

cases die onderzocht wordt binnen de GOHA-case in dit onderzoek. 

b. Het Raadgevend Comité van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap (VAPH). Dit is het belangrijkste adviesorgaan van het VAPH. Het 

Raadgevend Comité is samengesteld uit telkens zes vertegenwoordigers van het 

beleidsveld, de gebruikers (de personen met een handicap), de diensten en 

voorzieningen en de werknemers van de diensten en voorzieningen. De 

advisering van dit Comité spitst zich toe op zorg en hulpmiddelen. De logistieke 

ondersteuning van dit Comité gebeurt door ambtenaren van het VAPH.  

c. Het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH). Dit 

is een platform voor verenigingen van personen met een handicap dat als doel 

heeft om samen ondersteuning te kunnen bieden aan de vrijwilligers die in de 

provinciale gebruikersraden en regionale overleg gehandicapten zetelen. Het 

VGPH participeert dus niet zelf, maar ondersteunt participatie. Er zijn 24 

organisaties aangesloten, waarvan er tien maandelijks bijeenkomen op Vlaams 

niveau. De participatie zelf gebeurt door vrijwilligers op provinciaal niveau, zij 
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worden daarbij professioneel ondersteund door stafmedewerkers van het VGPH. 

Dit platform werkt enkel op zorgregie en wil dat de stem van de gebruikers 

daarin gehoord wordt. 

2) Koepels, platformen en overlegstructuren 

a. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Het VPP wil bijdragen tot een verhoging 

van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door 

gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via 

belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante 

gezondheidsvoorzieningen. Het platform telt ongeveer honderd leden, allemaal 

patiëntenverenigingen en geeft beleidsparticipatie vorm op verschillende 

domeinen. Voor de sector Werk is het Vlaams Patiëntenplatform aangesloten bij 

het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid. (website VPP 2016) 

b. Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid (GOHA). Dit overlegplatform wordt 

onderzocht in dit onderzoek. Een uitgebreide beschrijving van deze 

beleidsparticipatie is te vinden in paragraaf 4.1.  

Participatiestructuur op federaal niveau  

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) 

Deze structuur werd opgericht in 1967 en is belast met het onderzoeken van alle materies 

op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. De 

Hoge Raad heeft als doelstelling: “het bevorderen van een algemeen samenhangend beleid 

en een doelmatige samenwerking tussen de verschillende betrokken ministeriële 

departementen en het privé-initiatief.” (website NHRPH 2016) 

Ten tijde van de oprichting van het NHRPH was er nog geen sprake van een verre gaande 

staatshervorming en werden de meeste beleidskeuzes met impact op personen met een 

handicap op federaal niveau gemaakt. Het NOOZO rapport pleit voor het oprichten van een 

Vlaamse Raad voor personen met een Handicap, gelijkaardig aan de Vlaamse Jeugd- en 

ouderenraad (Werkgroep NOOZO 2012).  

Uit deze opsomming wordt duidelijk dat participatie door personen met een handicap 

gefragmenteerd is en elk platform andere doelstellingen en modaliteiten heeft. Het 

gebruikersoverleg Handicap en Arbeid is één van de weinige overlegvormen, die 

beleidsparticipatie beoogt vanuit deze doelgroep in één bepaalde sector, namelijk de 

tewerkstellingssector.  

3.3 Effecten van beleidsparticipatie meten 

3.3.1 Drie perspectieven 

In de literatuur over beleidsparticipatie wordt het belang van onderzoek naar de resultaten ervan 

benadrukt. Rowe en Frewer vragen zich zelfs af of “er sprake is van enige zinvolle effecten van 

participatie” (Rowe en Frewer 2004).  
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De evaluatie van participatie is echter geen eenvoudige oefening. Participatieprocessen zijn 

ambigue en onduidelijk (Rosener 1978, Rowe en Frewer 2004). Een uniform evaluatiekader 

ontwikkelen is een bijna onmogelijke opgave, omdat elke organisatie van participatie anders is 

en het dus niet gaat om een eenduidig concept. “Participatie is een complex proces en kent vele 

facetten. Het meten van effect van participatie begint met het definiëren van de doelstelling van 

participatie. Is participatie een doel op zichzelf? Of dient participatie een doel?”. Daarin zijn 

volgens Rowe and Frewer drie perspectieven te onderscheiden: het democratisch perspectief, 

het beleidsinhoudelijk perspectief en het economisch perspectief (Rowe en Frewer 2004).  

Het VN-kader (artikel 4 en 29), waarnaar de Europese landen bij het ontwerp van hun 

participatieproces voor personen met een handicap verwijzen, ziet participatie als recht van 

personen met een handicap en vertrekt vanuit een democratisch perspectief. Participatie maakt 

het besluitvormingsproces legitiem en is een doel op zichzelf. Evalueren van participatie focust 

vanuit deze benadering op het wat en hoe van het participatieproces. Belangrijke vragen in dit 

kader zijn bijvoorbeeld in hoeverre de participatie eerlijk verloopt, met evenveel aandacht en 

participatiekansen voor subdoelgroepen, en of het draagvlak genereert voor beleid bij de 

beleidsparticipanten.  

Een tweede beleidsinhoudelijk perspectief op evaluatie is de veronderstelling dat participatie 

van belangengroepen leidt tot beter beleid en een inhoudelijke verrijking van dat beleid tot 

gevolg heeft. Evalueren betekent dan meten in hoeverre het inhoudelijke beleid is beïnvloed. 

Dat veronderstelt de aanwezigheid van objectieve meetinstrumenten om de impact op beleid te 

meten en tevens een causaal verband tussen het participatieproces en het beleid.  

Het derde evaluatieperspectief is ingegeven vanuit een economische benadering: in hoeverre 

worden de inspanningen die participanten (en adviesontvangers) leveren in het 

participatieproces omgezet in voldoende return voor de doelgroep. De vraag is dan vooral of de 

resultaten opwegen tegen de tijd en energie die in participatie gestoken wordt.  

Rosener wijst erop dat ook inhoudelijke doelstellingen ambigue zijn en het niet altijd duidelijk 

is welke de doelstellingen van de beleidsparticipanten zijn en welke van de beleidsmakers. 

Waardeoordelen en verborgen agenda’s zijn veelvuldig aanwezig (Rosener 1978). Deze 

beïnvloeden in hoge mate de mogelijkheid doelstellingen van participatieprocessen objectief te 

beschrijven. 

Vanuit de probleemstelling die aanleiding gaf tot dit onderzoek, richten we ons hierna vooral 

op het beleidsinhoudelijk perspectief. Het democratisch perspectief: participatie als doel op zich 

in het uitoefenen van de rechten van de doelgroep, sluit daar minder op aan. De doelstelling van 

Rondpunt is immers om via deelname aan beleidsparticipatie van het GOHA efficiënt impact 

te hebben op het beleid in de tewerkstellingssector, zodat het beleid rekening houdt met de 

vragen en noden van verkeersslachtoffers met een blijvend letsel. Een evaluatie vanuit het 

economisch perspectief is vanuit de doelstellingen die Rondpunt nastreeft te beperkend en lijkt 

ook moeilijk vorm te geven. Een dergelijke evaluatie zou slechts zinvol zijn als er met 

kwantitatieve gegevens een kosten- batenanalyse van beleidsparticipatie door Rondpunt via het 

GOHA gemaakt kan worden. Inspanningen en resultaten tegen elkaar afwegen lijkt in deze 
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context moeilijk, omdat er weinig geregistreerd wordt. We kiezen er daarom voor om dit 

onderzoek te beperken tot een beleidsinhoudelijke evaluatie, dat mogelijk ook economische 

inzichten oplevert. Als voorliggend onderzoek beleidsinhoudelijke doorwerking aantoont, kan 

wellicht een eerste beoordeling plaats vinden met betrekking tot de efficiëntie van de 

participatie.  

3.3.2 Factoren die beleidsimpact bevorderen 

Een evaluatie vanuit het beleidsinhoudelijk perspectief vraagt om een evaluatiekader, waarmee 

kan worden nagegaan in hoeverre inhoudelijke doelstellingen en standpunten zijn terug te 

vinden in “eindproducten” van besluitvormingsprocessen. Met eindproducten worden in dit 

onderzoek zowel beleidsplannen als dienstverleningsconcepten die betrekking hebben op de 

doelgroep bedoeld. Een oorzakelijk verband tussen de inbreng van de beleidsparticipanten en 

het uiteindelijk resultaat is moeilijk vast te stellen, enerzijds vanwege de complexiteit van de 

participatiegebeuren zelf, anderzijds vanwege de complexiteit van de context waarbinnen die 

participatie georganiseerd wordt. Politieke elementen, belangen van andere stakeholders in het 

beleidsvormingsproces, externe onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de recente 

vluchtelingencrisis, hebben ook impact op het uiteindelijke beleidsresultaat.  

Deze moeilijkheid kan deels worden ondervangen door de focus van het onderzoek te richten 

op factoren die de doorwerking van het participatieproces in de besluitvorming bevorderen. Het 

begrip “doorwerking” wordt in de literatuur vooral gebruikt in de context van de invloed van 

(sociaal-) wetenschappelijk onderzoek op beleid. Bossens e.a., stellen dat dit begrip  ook voor 

participatie vanuit niet-wetenschappelijke hoek interessante kaders en perspectieven aanreikt 

(Bossens e.a. 2014). Deze vaststelling wordt gevolgd in de werkwijze van de Sociaal 

Economische Raad van Vlaanderen in recente denkoefeningen over de impact van hun 

advisering richting de Vlaamse overheid (Hedebouw 2014). Zij delen in navolging van Bekkers 

e.a., de verschillende vormen van doorwerking als op in vier categorieën: instrumenteel, 

conceptueel, strategisch en agenderend (Bekkers e.a. 2014). In tabel 3 zijn de definities van 

deze vier vormen van doorwerking opgenomen.  

Tabel 3. Doorwerking van beleidsadvisering (Hedebouw, 2014) 

Mate van doorwerking Definiëring 

Instrumenteel Onmiddellijke verandering van beleid (op de korte termijn). 

Conceptueel  Een verandering in kennis, opinie of argumentatie van 

individuen of organisaties (op de langere termijn). 

Strategisch  Het legitimeren van vooraf ingenomen posities, het gebruik van 

advies voor politieke doelstellingen. 

Agenderend Nieuwe thema’s op de maatschappelijke of beleidsagenda 

plaatsen.  

 

De doorwerking van beleidsadvisering hangt volgens verschillende auteurs ook samen met de 

wijze waarop beleid tot stand komt. In deze literatuur presenteert men verschillende modellen 
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van beleidsvorming, waarin telkens andere mechanismen spelen in het interactieve proces 

tussen beleidsparticipanten en adviesontvangers, die maken dat de doorwerkingsfactoren 

afhangen van de wijze waarop beleid tot stand komt.  

Een overzicht van doorwerkingsfactoren per model is te vinden in tabel 4 en gebaseerd op 

Vlaamse en Nederlandse studies en beleidsnota’s over beleidsadvisering en doorwerking ervan 

(De Smedt 2014,  Berenschot 2004, Bekkers e.a. 2004, Bossens e.a. 2014). 

Tabel 4. Beleidsmodellen met relevante doorwerkingsfactoren (een samenvatting van de opsomming van 

modellen in Bekkers e.a. 2004) 

Beleidsmodel Beschrijving Relevante factoren  

Push model Beleidsadvisering ten dienste van beleid, 

Vooral de kwaliteitskenmerken van het 

advies, hebben invloed op de doorwerking 

van het beleid. Het beleidsproces is lineair. 

Kenmerken van het advies 

O.a.: de complexiteit, validiteit, 

toepasbaarheid, radicaliteit en 

betrouwbaarheid. 

Demand pull model Beleidsadvisering sterk vorm gegeven 

vanuit de vraag van de adviesontvanger, er 

is wel sprake van een lineaire relatie tussen 

beide partijen. Organisatiebelangen kunnen 

een rol spelen. 

De mate waarin de adviezen 

inhoudelijk en qua timing aansluiten 

bij de behoefte en formele structuren 

van de adviesontvanger.  

Verspreidingsmodel De kwaliteit van beleidsadvisering heeft te 

maken met de wijze waarop en aan wie het 

advies wordt verspreid.  

De timing, verspreiding aan 

verschillende partijen, gebruik van 

de media, de nazorg en opvolging 

van het advies.   

Interactiemodel De gevarieerde, ongereguleerde interacties 

tussen gevers en ontvangers zijn van groter 

belang voor de doorwerking van kennis en 

adviezen dan de lineaire relaties. 

De kenmerken van het advies, de 

wijze van verspreiding en de 

interactie tussen participanten en 

adviesontvangers tijdens het 

opstellen van het advies.  

Enlightenment model Het advies wordt niet zozeer direct en 

lineair gebruikt, maar kennis is een 

voedingsbodem voor een graduele 

verandering in de oriëntatie van de 

beleidsmaker, en vervult daarmee een 

agenderende functie. 

Visie en inspirerende en 

overtuigende boodschap.  

Politiek argumentatief 

model 

Advisering heeft effect als het gebruikt kan 

worden in een gevoelig politiek klimaat. 

Advies kan politieke argumenten 

ondersteunen.  

Gebruik maken van “windows of 

opportunity” en kennis hebben over 

politieke klimaat en de institutionele 

context.  

 

Voor ons onderzoek gaan we ervan uit dat de adviesontvangers interactief te werk gaan en een 

open houding hebben ten aanzien van beleidsparticipanten. Deze vooronderstelling maken we 

vanuit de ervaring dat de beleidsparticipatie zich niet beperkt tot het afleveren van adviezen 

alleen. We weten vanuit de praktijk dat er tussen GOHA en adviesontvangers meerdere 

interactievormen zijn en vinden daarom het interactiemodel relevant. Aanvullend zien we ook 

het demand pull model als relevant kader, want met uitzondering van de adviezen op eigen 

initiatief van de SERV, is de beleidsparticipatie vraag gestuurd. Daarmee bedoelen we dat de 
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formele participatie van het GOHA plaatsvindt binnen de door de adviesontvangers gecreëerde 

structuren en de advisering vooral het ritme van de adviesontvangers volgt. Op basis van deze 

twee modellen, stellen we de onderstaande doorwerkingscriteria vast. Er worden door Bekkers 

e.a., nog andere kenmerken genoemd, maar daarvan werd niet direct duidelijk op welke manier 

ze impact bevorderen (Bekkers 2004).  

1) Kenmerken van het advies 

a. Het advies moet begrijpelijk zijn. 

b. Het advies is goed onderbouwd en de ontvanger kan er vanuit gaan dat de 

informatie juist is, het is valide en betrouwbaar. 

c. Het advies is bruikbaar in de praktijk.  

2) De interactie en overeenstemming tussen de participanten en adviesontvangers  

a. Er is sprake van een combinatie van verschillende interactie-activiteiten. 

b. De participatie heeft een structureel karakter. 

c. De adviesopstellers tonen compromisbereidheid tegenover de adviesontvangers. 

3) De wijze van verspreiding 

a. Het advies wordt verspreid naar meerdere actoren met impact op het beleid. 

b. Na het uitbrengen van het advies is er sprake van opvolging en nazorg. 

c. Activiteiten richting media ondersteunen de participatie.  

Vanuit paragraaf 3.2.1 voegen we daar vanwege de specificiteit van deze doelgroep, personen 

met een handicap, een vierde factor aan toe. 

4)  Kenmerken van de gebruikersgroep  

a. De meest kwetsbare doelgroepen zijn mee vertegenwoordigd.   

b. Er is uniformiteit van de doelstellingen binnen de groep. 

 

Samengevat vertrekt het onderzoek vanuit de volgende hypothese: 

“De participatie door het Gebruikersoverleg is een interactief proces, waarbij de doorwerking 

van de advisering bepaald wordt door: 

1) de kenmerken van het advies; 

2) de interactie en overeenstemming tussen de participanten en adviesontvangers;  

3) de verspreidingswijze; 

4) de kenmerken van de gebruikersgroep. 

 

In het beschrijvend deel hierna beantwoorden we de vraag naar het wat en hoe van de 

beleidsparticipatie door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid. In het evaluatief deel 

bekijken we vervolgens of er sprake is van doorwerking en in hoeverre er een verband kan 

gelegd worden met de aanwezigheid van bovengenoemde factoren van doorwerking. Dat doen 

we concreet in drie cases: de participatie in de Commissie Diversiteit van de SERV, de 

participatie in het Stakeholdersforum en de Subwerkgroep PMAB van het Stakeholdersforum 

in de VDAB en de participatie in de Raad van Bestuur van GTB-Vlaanderen.  
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4 Onderzoeksresultaten  

In dit hoofdstuk beschrijven we de beleidsparticipatie door het GOHA in de drie geselecteerde 

subcases en kijken we in hoeverre er vanuit de documentanalyse en interviews voorbeelden van 

doorwerking gevonden worden en welke factoren aanwezig zijn. Voor de beschrijving van het 

GOHA en van de organisaties (VDAB, SERV en GTB-Vlaanderen) waarbinnen het GOHA 

participeert, raadpleegden we de websites van de organisaties. In de literatuurlijst zijn die 

opgenomen.  

4.1 Beleidsparticipatie door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid  

Het overlegplatform “Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid” (GOHA) werd opgestart in 

2004. Een tijdelijk project in 2003 mondde uit in een ronde tafel met slotverklaring, waarin een 

aantal organisaties voor personen met een handicap, de gespecialiseerde sector, VDAB, de 

bevoegde minister en de administratie zich engageerden om de tewerkstelling van personen met 

een handicap te verhogen (Wouters, 2015). De doelstellingen van dat structurele 

overlegplatform werden destijds als volgt geformuleerd: 

o “Organisatorische en inhoudelijke ondersteuning van de gebruikersorganisaties en 

individuele ervaringsdeskundigen die participeren in adviserende organen binnen het 

beleidsdomein Economie en Werkgelegenheid. Dat betekent op uitvoerend niveau het 

Raadgevend Comité, en op strategisch beleidsontwikkelend niveau de prille Commissie 

Diversiteit die deel uit maakt van de SERV;  

o Organisaties die niet in deze organen zijn vertegenwoordigd informeren en zoveel 

mogelijk met hen afstemmen; 

o Een inhoudelijke brugfunctie vormen in beide richtingen om bij te dragen aan 

kruisbestuiving tussen overheid en organisaties en tussen organisaties onderling”.  

Naast deze beleidsmatige component kwam er in 2006 een uitbreiding van taken. Het steunpunt 

Handicap en Arbeid werd opgericht om praktische ondersteuning en informatie te bieden aan 

onder andere diversiteitsconsulenten en werkgevers met betrekking tot handicap gerelateerde 

vragen. Deze opdracht werd uitbesteed aan de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG). 

Dit valt evenwel buiten de scope van ons onderzoek, waarin alleen de activiteiten op vlak van 

beleidsparticipatie beschreven en geanalyseerd worden.  

De hernieuwde visietekst van het GOHA (GOHA 2013) beschrijft de doelgroep waarvoor het 

overlegplatform opkomt aan de hand van een drietal aspecten (zie paragraaf 1.4.1): 1) Er is 

sprake van een arbeidshandicap: daarmee wil gezegd zijn dat het hier alleen gaat om mensen 

die van hun handicap gevolgen ondervinden in hun arbeidsmatig functioneren. 2) Het gaat 

bovendien om een langdurig probleem en 3) Het is een samenspel van één of meerdere 

functiestoornissen, beperkingen en persoonlijke en externe factoren die op elkaar inspelen en 

gezamenlijk de arbeidsdeelname beïnvloeden” 

Onder beleidsparticipatie verstaat het GOHA in die visietekst: “het zichtbaar maken en 

versterken van de gebruikers, hen een stem en een gezicht geven”. Dit houdt in: 
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o positioneren van personen met een arbeidshandicap als stakeholder in het 

maatschappelijk debat; 

o stakeholderspositie opeisen bij nieuwe ontwikkelingen en nieuw beleid; 

o versterken van hun positie in debat door bundeling van krachten; 

o afvaardigen van leden in adviesraden, commissies en Raden van bestuur van relevante 

spelers; 

o signaleren van knelpunten van gebruikers, onder andere vertrekkend vanuit een analyse 

van individuele cases; 

o feedback geven en reflecteren op oud en nieuw beleid; 

o good practices verspreiden door het inzetten op methodiekontwikkeling om de 

(kwaliteit van) beleidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap te verhogen.” 

 

Bij het GOHA zijn op dit moment 14 verenigingen aangesloten. Dat zijn: KVG, VFG, Grip 

vzw, Fevlado, Opdoss, Licht en Liefde, Vlaams patiëntenplatform, Muco-vereniging 

Vlaanderen, MS-liga, Inclusie Vlaanderen, Similes, Rondpunt vzw, Hazo vzw en Kom op tegen 

Kanker. Eén stafmedewerker ondersteunt het gebruikersoverleg. De kerngroep van actieve 

leden is de laatste jaren steeds kleiner geworden, waardoor het moeilijk is alle formele 

vertegenwoordigingen rond te krijgen en inhoudelijke ideeënuitwisseling tussen de 

verenigingen te genereren. Op dit moment zijn zes van de aangesloten verenigingen actief. Het 

Gebruikersoverleg komt 1 keer per maand samen. Tijdens dat overleg is sprake van een 

beperkte opkomst. Er zijn op de meeste vergaderingen niet meer dan vier leden aanwezig. 

Tijdens de overleggen bespreken de leden de inbreng van het GOHA in de verschillende 

participatiestructuren en wordt gediscussieerd over en gewerkt aan adviesnota’s en 

gezamenlijke standpunten.  

In een visienota over de meerwaarde van het structureel project Handicap, Chronische ziekte 

en Arbeid, concludeerde het Gebruikersoverleg dat er “veel kennis en expertise is opgebouwd 

over de relatie tussen arbeidsmarktthema’s als activering, loopbaanontwikkeling, de relatie 

tussen uitkeringen en inkomen uit arbeid, dienstverlening aan werkzoekenden en werkenden en 

de relatie met het thema arbeidshandicap”. Deze kennis wordt gedeeld en gebruikt bij het 

formuleren van advies” (Wouters, 2015).  

De stafmedewerker van het gebruikersoverleg vervult een spilfunctie in de organisatie van de 

participatie-activiteiten en kennisdeling binnen het gebruikersoverleg. Het takenpakket van de 

stafmedewerker van het GOHA is in 2015 opnieuw beschreven. Deze taken komen bovenop de 

feitelijke vertegenwoordigingen die door stafmedewerker samen met de andere leden van het 

GOHA worden opgenomen.  

De stafmedewerker GOHA (Wouters 2015):  

o zorgt voor ondersteuning van de verschillende vrijwilligers in de structuren; 

o maakt verslagen van alle bijeenkomsten; 

o zorgt voor opvolging en insteken rond alle hangende thema’s; 

o rapporteert over studiedagen; 
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o rapporteert over parlementaire activiteiten rond handicap en werk; 

o heeft contacten met parlementairen, kabinetsmedewerkers werk, sociale economie, 

bestuurszaken en binnenlands bestuur; 

o zit de Subwerkgroep van het Stakeholdersforum binnen VDAB voor en stemt daarvoor 

af met de medewerkers van de VDAB; 

o stemt af met de SERV studiedienst rond de opvolging van thema’s en jaarprogramma; 

o levert input in werkgroepen van GTB en levert bijdragen en inhoudelijke teksten; 

o stimuleert de aangesloten verenigingen om te werken rond Handicap en Arbeid en levert 

daarbij de nodige ondersteuning.  

In tabel 5 worden de formele participaties van het GOHA opgesomd, zoals die naar voren 

komen in de documenten van het gebruikersoverleg. 

Tabel 5. Participatieniveau en beleidsfase formele vertegenwoordigingen GOHA 

Organisatie Orgaan GOHA leden   Participatieniveau Beleidsfase 

SERV Commissie Diversiteit  3 leden Adviseren Beleidsvoorbereiding/ 

Agendasetting 

VDAB Stakeholdersforum  3 leden Raadplegen/informeren Beleidsuitvoering 

Subwerkgroep PMAB 3 leden Coproduceren  Beleidsuitvoering 

HOC VOP 2 leden  Meebeslissen Beleidsevaluatie 

POWA 4 leden  Coproduceren/ raadplegen (?)  Beleidsuitvoering/ 

Agendasetting (?) 

GTB  Raad van Bestuur/AV 6 leden Meebeslissen Beleidsuitvoering 

Dagelijks Bestuur 1 lid, ondervoorzitter Meebeslissen Beleidsuitvoering 

 

In de SERV participeren de gebruikers in de Commissie Diversiteit. In die Commissie zetelen 

zij samen met werkgevers en werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het 

Minderhedenforum. De SERV heeft een adviserende functie ten aanzien van het 

overheidsbeleid en situeert zich in de fase van beleidsvoorbereiding en/of agendasetting. Dat 

laatste is het geval wanneer het adviezen op eigen initiatief betreft. Binnen de VDAB, die zich 

als extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid bezighoudt met uitvoeren van 

overheidsbeleid, participeren de gebruikers in vier structuren: het Stakeholdersforum en de 

bijbehorende Subwerkgroep Personen met een Arbeidsbeperking, het Partner Overleg Werk en 

Arbeidsbeperking (POWA) en de Heroverwegingscommissie in verband met de Vlaamse 

ondersteuningspremie (HOC), waar belanghebbenden zich kunnen beroepen tegen een 

beslissing over toekenning van de Vlaamse Ondersteuningspremie. Deze commissie kan 

gesitueerd worden in de allerlaatste fase van beleidsuitvoering of in de beleidsevaluatiefase. 

Het gaat immers om genomen besluiten die geëvalueerd worden. In die commissie zijn de 

gebruikers volwaardige leden en hebben ze medebeslissingsrecht. De POWA is een 

overlegplatform waar actuele thema’s in verband met werk en arbeidshandicap bediscussieerd 

worden. Er vindt ideeënuitwisseling plaats tussen VDAB, gespecialiseerde partners,  

zorgpartners en gebruikers. Er is een hoge mate van gelijkwaardigheid tussen de partners die 

aan tafel zitten, de agenda wordt gemaakt door een werkgroep van vertegenwoordigers. Het 

niveau van participatie is moeilijk vast te stellen. De partners aan tafel zijn gelijkwaardig en er 
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lijkt sprake te zijn van coproduceren. maar niet duidelijk is wat er met de resultaten die uit dit 

overleg komen, verder gebeurt. Er worden geen besluiten genomen, waaraan de participanten 

in dit overleg gebonden zijn. Ideeën worden misschien agendasettend gebruikt om nieuw beleid 

te maken. Het overleg wordt soms ook gebruikt om feedback te geven op projecten of 

maatregelen van één de partners aan tafel en situeert zich dan eerder in de beleidsuitvoerende 

fase. Dat komt overeen met het feit dat de VDAB zich als organisatie in de beleidsuitvoerende 

fase bevindt. De participatie in de Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst 

(GTB-Vlaanderen) is ook te situeren in de beleidsuitvoerende fase. Het betreft hier een 

vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur, waardoor er 

medebeslissingsrecht is voor de gebruikers.  

In ons onderzoek laten we de heroverwegingscommissie (HOC) van de VDAB buiten 

beschouwing, aangezien dat een uitvoerende commissie betreft, die zich louter buigt over 

beslissingen in het kader van één specifieke maatregel, namelijk de VOP, en derhalve minder 

relevant is in het kader van dit onderzoek. Ook de participatie in het POWA van de VDAB 

wordt in ons onderzoek niet verder bekeken. De plaats van de POWA in beleidsontwikkeling 

is onduidelijk, waar mee geen waardeoordeel wordt uitgesproken over de relevantie van het 

overlegplatform, enkel over het ontbreken van een meerwaarde van het onderzoeken van 

beleidsparticipatie door het GOHA middels dat overleg.  

We beperken ons evaluatief deel van het onderzoek tot drie cases binnen de case van het GOHA,  

1) de participatie in de Commissie Diversiteit bij de SERV; 

2) de participatie in het Stakeholdersforum van de VDAB en de bijbehorende 

Subwerkgroep PMAB; 

3) de participatie in de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van GTB-Vlaanderen. 

De verslagen van deze bijeenkomsten werden geanalyseerd voor de periode 2013-2015. Ook 

de verslagen van de Raad van Bestuur van de VDAB, zoals die ter beschikking gesteld werden 

aan het gebruikersoverleg maken deel uit van dit onderzoek.  

4.2 Commissie Diversiteit bij de SERV 

4.2.1 Situering 

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) brengt de Vlaamse 

werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties samen voor overleg en advies over heel 

uiteenlopende thema’s. Het uitgangspunt is steeds sociaal-economisch. De SERV geeft advies 

op vraag van een Vlaamse minister, het Vlaams Parlement of op eigen initiatief. De Commissie 

Diversiteit bij de SERV werkt en overlegt rond de evenredige vertegenwoordiging van 

kansengroepen in het sociaal - economische leven (SERV 2016) 1. De sociale partners in die 

Commissie formuleren samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het 

                                                           
1 Deze Commissie is een Commissie bij de SERV in plaats van een Commissie van de SERV, zoals de andere 

SERV-Commissies. In de praktijk is er nauwelijks sprake van onderscheid tussen de twee, al kan er volgens één 

van de respondenten, wel minder gewicht toegekend worden aan een advies. 
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Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke 

behandeling. Het Minderhedenforum vertegenwoordigt personen met een migratie-

achtergrond.  

De Commissie Diversiteit bestaat uit een Raad, een Dagelijks Bestuur en een Commissie. De 

Raad van de Commissie Diversiteit bestaat uit 30 leden: 20 leden van de SERV, aangevuld met 

vijf raadsleden van het Minderhedenforum en vijf raadsleden van het Gebruikersoverleg 

Handicap en Arbeid. Het Dagelijks Bestuur van de Commissie Diversiteit bestaat uit het 

Dagelijks Bestuur van de SERV aangevuld met een vertegenwoordiger van het 

Minderhedenforum en een vertegenwoordiger van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid. 

De Commissie van de Commissie Diversiteit ten slotte, bestaat uit afgevaardigden van de 

werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en de kansengroepenorganisaties. De 

VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie wonen de commissievergaderingen met 

raadgevende stem bij. Het is de participatie in dat laatste orgaan, de Commissie die we in dit 

onderzoek onder de loep nemen, omdat daar de gebruikersparticipatie in de praktijk 

gerealiseerd wordt.  

In de Commissie Diversiteit overleggen de SERV-partners samen met het Gebruikersoverleg 

Handicap en Arbeid  over de evenredige vertegenwoordiging van personen met een 

arbeidshandicap  in het sociaal-economische leven.  De voorbije jaren werden onder meer 

adviezen geformuleerd over de Vlaamse beleidsacties ten aanzien van personen met een 

arbeidshandicap en de bijzondere ondersteunende maatregelen, de tewerkstelling van personen 

met een arbeidshandicap bij de lokale besturen, ondernemerschap bij personen met een 

arbeidshandicap, redelijke aanpassingen, inactiviteitsvallen en monitoring. De SERV en de 

Commissie Diversiteit geven jaarlijks advies over het Gelijkekansen- en diversiteitsplan van de 

Vlaamse overheid gericht op het personeel van de Vlaamse overheid. Ook geven zij advies over 

het Vlaamse gelijkekansenbeleid gericht naar de burger.  

Uit de analyse van SERV-documenten blijkt dat via de SERV-Commissie niet louter een 

adviserende rol wordt opgenomen, maar dat er ook sprake is van informatiedeling door de 

overheid en onderzoekers die in opdracht van de overheid werken. Een voorbeeld daarvan is de 

toelichting op Commissie Diversiteit van 15 oktober 2014 met betrekking tot het onderzoek 

naar de instrumenten van de Vlaamse overheid die tewerkstelling van personen met een 

arbeidshandicap ondersteunen. Daar vond overigens een directe gedachtewisseling plaats met 

de onderzoekers en de Vlaamse overheid (i.c. de Vlaamse diversiteitsambtenaar, de VDAB en 

het Departement WSE) en werden bemerkingen mee gegeven door het Gebruikersoverleg. Een 

tweede voorbeeld is de toelichting van de Vlaamse regering op het nieuwe EAD-beleid “Focus 

op talent” tijdens de vergadering van de Commissie Arbeidsmarkt op 10 september 2015, waar 

ook de leden van de Commissie Diversiteit waren uitgenodigd.  
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4.2.2 Doorwerking participatie in de Commissie Diversiteit 

Uit de verslagen van de Commissie Diversiteit bij de SERV kon enige informatie worden 

gehaald over de doorwerking van de inbreng van het Gebruikersoverleg in de adviezen. 

Onderstaande informatie is daarop gebaseerd en op de antwoorden van de respondenten uit de 

interviews met de gebruikers en de adviesontvangers.  

Tabel 6. Voorbeelden van doorwerking in de Commissie Diversiteit  

Doorwerking J/N Voorbeeld 

Instrumenteel  J Het consequent opnemen van de verwijzingen naar het VN-

verdrag in de advisering. 

Conceptueel J De idee dat algemeen beleid “handicap proof” moet zijn en 

meer aandacht moet gaan naar redelijke aanpassingen, als 

categoriaal beleid moet wijken voor inclusief beleid. Het 

advies Arbeidszorg uit 2010 heeft mee voor het W²-decreet 

met het concept van de participatieladder gezorgd. 

Strategisch ? Dit is onduidelijk. Er werden geen concrete voorbeelden 

teruggevonden. De lijst arbeidshandicap werd door één van 

de gespecialiseerde partners wel gebruikt om al eerder 

opgestelde beleidsdocumenten met betrekking tot de eigen 

dienstverlening terug onder de aandacht te brengen in de  

Commissie Diversiteit bij de SERV.  

Agenderend J De actielijst arbeidshandicap is op de agenda van de 

Commissie Diversiteit gezet door het GOHA. De prioriteiten 

voor de komende jaren (tot 2020) voor deze doelgroep zijn 

opnieuw onder de aandacht gebracht, er is een brede discussie 

op gang over deze lijst. In het verleden was dat ook het geval 

bij het advies rond Arbeidszorg. 

 

In bovenstaande tabel zijn voorbeelden opgenomen die de doorwerking van GOHA-advisering 

in de Commissie Diversiteit bij de SERV concretiseren. De instrumentele doorwerking was 

moeilijk heel concreet te lezen uit de adviezen, maar werd bevestigd in de interviews met 

verschillende gebruikers. Een citaat van één van de gebruikers: 

“Bij de SERV zie je dat in teksten dingen opgenomen zijn waar je echt voor staat. Dat is voor ons de 

eenvoudigste manier om te meten. Dan weet je: we hebben een impact gehad.”  

De vaststelling dat de GOHA participatie zowel instrumenteel, conceptueel als agenderend 

doorwerkt, vergt wel enige nuancering. Er zijn zeker ook voorbeelden waaruit blijkt dat er geen 

sprake is van doorwerking of deze op zijn minst niet zichtbaar is. De gebruikers geven aan zich 

soms “overruled” en niet erkend te voelen. Ze delven soms het onderspit ten opzichte van de 

sociale partners. Bij het opstellen van de actielijst Arbeidsbeperking bijvoorbeeld werd één van 

de wensen van de gebruikers geschrapt. In het verslag van de Commissie Diversiteit van 13 
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oktober 2015 is te lezen dat minder uren kunnen werken een belangrijke manier is om personen 

met een arbeidshandicap toch aan de slag te helpen. Binnen de Commissie bleek geen draagvlak 

wegens een combinatie van factoren: er waren verschillende standpunten bij de andere 

delegaties en de bevoegdheid voor deze materie ligt op federaal niveau. Het verdween 

uiteindelijk uit de definitieve lijst.  

Daarnaast is er een tweede route van doorwerking van beleidsadviezen van de Commissie 

Diversiteit. Zij adviseren ook regelmatig de Commissie Arbeidsmarktbeleid bij het opstellen 

van adviezen en op die manier komen standpunten van gebruikers indirect ook bij de Vlaamse 

overheid terecht. Bij de doorwerking van de gebruikersinbreng in de SERV adviezen merken 

we op dat dit geen einddoelstelling van de participatie mag zijn. Het SERV advies is geen 

eindproduct, maar vertrekpunt om doorwerking in het overheidsbeleid te bekomen. Deze 

participatie heeft twee treden. Ook voor de tweede trap: de doorwerking van SERV adviezen 

in het overheidsbeleid deden we documentanalyse en bevroegen we de respondenten. Daaruit 

kwam een minder positief beeld naar voren. Eén van de respondenten merkt daarover op:  

 “Het enige waar we altijd reactie op krijgen is het Advies Gelijke kansen en Diversiteitsplan van de 

Vlaamse Overheid. Dat is fijn om terug te krijgen. Op de andere adviezen krijgen we geen feedback. In 

de Commissie in het Parlement is het EAD-beleid besproken, dan krijg je wel feedback van de 

parlementsleden, maar niet van de Minister zelf.” 

Er is weinig informatie beschikbaar over de respons vanuit de Vlaamse Overheid op de SERV-

advisering. Tussen de documenten van SERV (2013-2015) vinden we beperkt reacties van de 

bevoegde Ministers op de SERV-adviezen (Bourgeois 2014, Homans 2015). Dat betreft 

inderdaad de jaarlijkse Gelijke Kansen en Diversiteitsplannen van de Vlaamse overheid. In die 

reacties wordt inhoudelijk ingegaan op een aantal van de punten die de doelgroep personen met 

een arbeidsbeperking betreffen. Die punten zijn ook te herleiden naar de inbreng van de 

gebruikers in de Commissie Diversiteit. Voor de meeste adviezen van de Commissie Diversiteit 

bij de SERV geldt dat de Vlaamse regering niet verplicht is te antwoorden.  

Concluderend kunnen we stellen dat de doorwerking van beleidsadvisering door GOHA via de 

Commissie Diversiteit niet eenduidig is. In een aantal adviezen is onmiskenbaar sprake van 

instrumentele doorwerking, de vraag is evenwel of zo’n instrumentele doorwerking uiteindelijk 

ook in het overheidsbeleid terecht komt. Wat we wel zien is dat er ook sprake kan zijn van 

doorwerking via andere actoren. De agenderende en conceptuele doorwerking van de GOHA 

in deze participatie willen we benadrukken. Gebruikers brengen in de SERV andere gedachten 

in en zetten thema’s op de agenda, die kunnen uitmonden in nieuw beleid. Rond arbeidszorg 

was dat bijvoorbeeld in het verleden het geval. Het VN-verdrag als kader om naar terug te 

verwijzen, heeft de volgens de respondent van de SERV de partners stilgezet bij “het recht op 

werk” voor deze doelgroep en de noodzaak te werken aan een inclusieve samenleving.  
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4.2.3 Doorwerkingsfactoren in de SERV-participatie  

Kenmerken van het advies  

Binnen de Commissie Diversiteit bij de SERV geldt een verplichte consensus bij het opstellen 

van een advies. De eerste aanzet voor adviezen op eigen initiatief, die louter betrekking hebben 

op personen met een arbeidshandicap, wordt geleverd door de stafmedewerker van het GOHA. 

Tijdens de commissievergaderingen doen de leden van het GOHA hun inbreng mondeling. Van 

die inbreng tijdens commissievergaderingen is in de verslaggeving van de vergaderingen 

weinig terug te vinden, waardoor het moeilijk is deze te beoordelen. Met betrekking tot de 

schriftelijke inbreng, wordt bij een aantal onderwerpen, zoals de actielijst Arbeidshandicap en 

het ontwerpadvies inactiviteitsvallen aangedrongen op het inkorten en prioriteren van de 

aanbevelingen om begrijpelijkheid te bevorderen. Eén van de uitspraken tijdens de interviews 

illustreert deze werkwijze: 

“Er moet meer gefocust worden. Het gebruikersoverleg vertrekt te veel vanuit alles wat 

mogelijk is. Er zou een actieplan opgesteld moeten worden. Ze zouden resoluut moeten kiezen 

voor bijvoorbeeld twee prioriteiten.”  

In een schriftelijke reactie op de eerste versie van het ontwerpadvies over de actielijst 

Arbeidshandicap staat letterlijk dat de tekst onvoldoende scherp is. De leden van het 

gebruikersoverleg geven zelf aan dat een geschreven inbreng vanuit het GOHA opstellen niet 

altijd evident is. Op een korte en bondige manier de boodschap verwoorden lijkt moeilijk, met 

name ook vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is om de adviezen op te stellen. Met 

betrekking tot de validiteit en betrouwbaarheid zijn zowel door de gebruikers als door de 

adviesontvangers positieve signalen gegeven. Met betrekking tot de toepasbaarheid werd een 

aantal keer opgemerkt dat het institutionele kader een hinderpaal is ingevolge het samengaan 

van federale en regionale bevoegdheden. Met andere woorden, de adviezen van gebruikers 

kunnen niet altijd toegepast worden door de Vlaamse overheid, omdat federale bevoegdheden 

in de weg staan. Hier speelt de institutionele context een rol als factor in doorwerking. Zo was 

bijvoorbeeld voor één van de punten in de Actielijst Arbeidshandicap een wijziging van de 

arbeidswetgeving noodzakelijk. De secretaris van de Commissie is penhouder en behoort niet 

tot de gebruikersdelegatie. De kenmerken van de adviezen zelf zijn daarom niet bevraagd in dit 

onderzoek.  

De interactie tussen de participanten en adviesontvangers 

De wijze waarop de interactie tussen participanten en advies ontvangers in het kader van SERV-

adviezen plaatsvindt, is direct gerelateerd aan het institutionele kader waarbinnen gewerkt 

wordt. In de Commissie Diversiteit participeert het GOHA naast vertegenwoordigers van 

werkgevers, werknemers en personen met een migratie-achtergrond. Een eerste vaststelling is 

dat de leden van het GOHA trouw aanwezig zijn op de Commissie, die toch een tiental keren 

per jaar doorgaat. Bovendien is er tussentijds, zeker wat betreft initiatiefadviezen op het thema 

Arbeidshandicap, veelvuldig formeel en informeel contact. Die contacten verlopen volgens 

beide partijen goed.  



31 

 

In de interactie tussen adviesopstellers en adviesontvangers wordt verder opgemerkt, dat het 

soms moeilijk is om aan te sluiten bij de beleidsagenda van de overheid. Eén van de gebruikers 

wijst op de dominantie van de agenda van adviesontvangers. Dat geldt overigens niet alleen 

voor deze case, maar sterker voor de cases VDAB en GTB. In zijn algemeenheid merkt één van 

de gebruikers over de participatie op: 

“Nu hollen we aan achter de agenda die anderen zetten. “Ik denk dat we meer een eigen agenda 

moeten ontwikkelen. Dat moeten we meer doen.” 

In deze casus gaat het dan over de agenda van de Commissie Diversiteit. De agenda van de 

Vlaamse overheid zelf weegt in de SERV casus weinig door, omdat de Commissie slechts een 

gering aantal adviezen opstelt op vraag van de Vlaamse overheid.  

De meeste adviezen worden geschreven op eigen initiatief. Dan kan het soms lang duren 

voordat er een advies ligt. De leden van de Commissie komen één keer per maand samen. In 

het concrete voorbeeld van het advies rond EAD-beleid leek de Commissie op basis van de 

informatie die ter beschikking in dit onderzoek, duurde het lang voordat er een advies lag. De 

inhoudelijke punten die het Gebruikersoverleg wilde inbrengen, zoals bijvoorbeeld de 

continuering van ondersteuning voor beleidsparticipatie door GOHA, waren inmiddels via 

andere informele netwerken onder de aandacht gebracht bij de Vlaamse overheid. In dit 

concrete voorbeeld was er zeker sprake van een combinatie van verschillende participatie-

activiteiten van de gebruikers.  

In de commissie wordt de bijdrage van het GOHA als constructief omschreven door één van de 

respondenten. Gebruikers kunnen in een context waar verschillende belangen spelen strategisch 

opereren en zijn bereid eigen standpunten te nuanceren ten voordele van het bereiken van 

consensus. De SERV-respondent noemt het bijvoorbeeld pragmatisch dat de gebruikers, 

hoewel de ambities voor tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking in het pact 2020 

(Vlaamse overheid, 2009) laag gesteld zijn, nooit gepleit hebben voor een verhoging van het 

vooropgestelde percentage tewerkgestelden uit deze doelgroep. 

“Gebruikers zouden die doelstelling in vraag kunnen stellen, maar daar zetten ze veel mee op 

de helling. Je moet zien wat je wint en wat je verliest. Gebruikers weten dat er veel punten zijn 

waar je ook op zou kunnen ingaan. Ze beseffen echter goed, dat het beleid bepaalde dingen niet 

zal accepteren.”. 

Deze compromisbereidheid van de gebruikers kwam ook naar voren uit de interviews met de 

gebruikers. Zij vinden hun eigen positie hier soms moeilijk. Ze beseffen enerzijds dat 

compromisbereidheid nodig is, maar voelen zich anderzijds verantwoordelijk om de belangen 

van hun achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.  

 “Af en toe hakken we in de Commissie Diversiteit een knoop door waar ik eigenlijk in principe 

nee tegen zou zeggen. Je probeert dat wel te beïnvloeden, maar er zijn elementen van buiten af, 

bijvoorbeeld andere vertegenwoordigersgroepen die zeggen “no way”. Dat is het nadeel van 

vertegenwoordiging, je zit in een structuur, je kunt af en toe eens wat invloed uitoefenen, maar 

je zit ook af en toe aan de kant waar je niet wil zitten.”  
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De wijze van verspreiding 

Er is geen uniformiteit met betrekking tot de verspreiding van adviezen van de Commissie 

Diversiteit. De adviezen van de SERV zijn in de eerste plaats gericht aan de bevoegde Minister. 

Ze worden ook bezorgd aan het Vlaams parlement, de leidend ambtenaren van de betrokken 

departementen en agentschappen en ad hoc wordt gekeken aan welke andere belanghebbenden 

het advies moet toegestuurd worden. Uit de verslaglegging van de Commissie Diversiteit blijkt 

dat dit daadwerkelijk zo gebeurt. De gebruikers blijken niet allemaal volledig op de hoogte te 

zijn naar wie de adviezen verspreid worden en ook de antwoorden van de adviesontvangers 

lopen op dit vlak uiteen. De adviezen van de Commissie Diversiteit van de SERV krijgen 

binnen VDAB opvolging. De ene keer gebeurt dat in de Subwerkgroep van het 

Stakeholdersforum, via agendering door de stafwerker van het gebruikersoverleg. In andere 

gevallen komt het advies direct vanuit de SERV bij de gedelegeerd bestuurder van VDAB 

binnen, die het vervolgens door één van de experten laat bestuderen naar 

implementatiemogelijkheden. 

Met betrekking tot de opvolging van de adviezen vinden we in de verslaglegging weinig 

informatie. De opvolging van geformuleerde adviezen gebeurt niet structureel. Men treedt niet 

automatisch na een bepaalde periode in overleg. De gebruikers halen adviezen opnieuw boven 

wanneer zich een gelegenheid daartoe aandient. Enkel bij het ontwerpadvies psychische 

arbeidshandicap werd aangedrongen op verdere opvolging van de implementatie. Dat gebeurde 

tijdens de commissievergadering van 11 december 2013. Zowel vanuit de gebruikers als vanuit 

de SERV wordt aangegeven dat de opvolging van de uitgebrachte adviezen beperkt is. Het lijkt 

ook niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de opvolging van deze adviezen. Een respondent 

vanuit het Gebruikersoverleg geeft aan dat de gebruikers de opvolging van adviezen kunnen 

agenderen op de agenda van de Commissie Diversiteit en dat het belangrijk is om een advies 

niet als eindproduct te beschouwen, maar als “instrument om op te volgen”.  

“We pakken zo’n advies regelmatig vast. Ook bij de vorige actielijst arbeidshandicap hebben 

we dat gedaan. Als we om één of andere reden naar een kabinet of naar parlementsleden 

stappen nemen we dat advies mee. Intern kunnen we het ook heel goed gebruiken.”  

Uit de interviews wordt niet duidelijk hoe frequent dit “vastpakken” gebeurt en er ontbreken 

concrete voorbeelden van deze opvolging. Gebruikers documenteren deze opvolging niet, wat 

het moeilijk maakt deze opvolging goed in te schatten. Ook uit de verslagen van de Commissie 

Diversiteit blijkt dat adviezen wanneer ze eenmaal zijn verstuurd, niet opnieuw op de agenda 

komen. In nieuwe adviezen wordt waar relevant wel verwezen naar vorige adviezen. Buiten de 

scope van dit onderzoek, maar wel vermeldenswaardig, is het feit dat op dit moment (voorjaar 

2016) door de Commissie gewerkt wordt aan brede opvolging van de nieuwe actielijst 

arbeidsbeperking, door een ronde langs de relevante kabinetten en het organiseren van een 

ronde tafel met alle relevante beleidsdomeinen.  

Bij het verschijnen van een advies wordt soms een persbericht opgemaakt. De SERV vermeldt 

in haar nieuwsbrief alle adviezen en plaatst die onmiddellijk na goedkeuring op de website.  
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De samenstelling en uniformiteit van de gebruikersgroep 

Voor wat de samenstelling van de gebruikersgroep betreft is het binnen de Commissie 

Diversiteit duidelijk dat de stafmedewerker van het GOHA het meest actief participeert. Zijn 

inbreng wordt gepercipieerd als “de” inbreng vanuit de gebruikers. Tegenstellingen binnen de 

gebruikersgroep, bijvoorbeeld met betrekking tot de belangen van de gespecialiseerde sector, 

of ten aanzien van de effectiviteit van het EAD-beleid, houdt men volgens de respondenten van  

de gebruikers binnenskamers. Men treedt als één front op in de Commissie, waar vooral de 

stafwerker het woord voert. De andere leden blijven eerder op de achtergrond. De leden van het 

GOHA vertegenwoordigen officieel alle personen met een arbeidshandicap. In de Commissie 

Diversiteit bij de SERV neemt men de belangen van personen met een psychische handicap 

mee via de gebruikersdelegatie. In de Commissie werd incidenteel een getuigenis georganiseerd 

van een persoon met een psychische handicap. Binnen de Commissie Diversiteit bij de SERV 

lijkt het feit dat slechts een beperkt aantal gebruikersorganisaties vertegenwoordigd is en dat 

het voornamelijk professionals zijn die de personen met een handicap vertegenwoordigen, geen 

relevante doorwerkingsfactor te zijn. Dit heeft er mee te maken dat vertegenwoordiging per 

decreet is vastgelegd.  

4.3 VDAB: Stakeholdersforum en Subwerkgroep PMAB 

4.3.1 Situering 

In 2005 richtte de VDAB het Stakeholdersforum op. Dit forum brengt verenigingen en 

belangenorganisaties rond de tafel die én een belangrijke gebruikersgroep van de VDAB 

vertegenwoordigen én een directe of indirecte betrokkenheid hebben bij het 

arbeidsmarktgebeuren. Deze organisaties vertegenwoordigen etnisch-culturele minderheden, 

kansarmen en personen met een handicap. De bedoeling is om via overleg, dialoog en 

ervaringsuitwisseling te streven naar betere kansen op de arbeidsmarkt voor de diverse 

doelgroepen. Sedert het najaar 2009 is het Stakeholdersforum een werkgroep van de Raad van 

Bestuur. Op deze manier wil de VDAB de diversiteitsinvalshoek waarborgen op bestuursniveau 

(VDAB 2009). 

Concreet verstrekt het Stakeholdersforum adviezen aan de VDAB: 

 Op beleidsniveau over het VDAB-beleid inzake evenredige participatie op de 

arbeidsmarkt;  

 Op operationeel niveau over concrete begeleidings- en opleidingsacties;  

 Over de rol van de VDAB als werkgever. 

Het jaarondernemingsplan van de VDAB en de adviezen van de SERV Commissie Diversiteit 

met betrekking tot de dienstverlening naar deze gebruikers komen bijvoorbeeld op de agenda 

van dit forum.  

Het Stakeholdersforum komt 3 keer per jaar samen. Onder het Stakeholdersforum vallen 

subwerkgroepen. Naast de algemene subwerkgroep, waar de drie doelgroepen in 
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vertegenwoordigd zijn, zijn er specifieke subwerkgroepen voor de doelgroepen afzonderlijk. 

De Subwerkgroep PMAB komt minstens drie keer per jaar bijeen en op vraag van de gebruikers 

of de VDAB-vertegenwoordigers kan een extra vergadering georganiseerd worden. Uit de 

verslagen van de stafmedewerker van het GOHA aanreikte en informatie van de 

kansengroepmanager van VDAB, blijkt dat de vergaderingen van deze Subwerkgroep 3 of 4 

keer per jaar doorgaan. .  

Binnen de Subwerkgroep PMAB hebben de leden van het Gebruikersoverleg een sterke 

inhoudelijke betrokkenheid bij de vormgeving van maatregelen voor hun doelgroep binnen de 

VDAB-werking. Er wordt op gedetailleerd niveau meegedacht over thema’s als voorwaarden 

met betrekking tot  werkwinkelsluitingen, veroudering van bepaalde informatie op de VDAB-

website, het organiseren van toegankelijke informatie, het doorgeven van knelpunten met 

betrekking tot collectief maatwerk, en de consequenties van de zesde staatshervorming voor de 

doelgroep personen met een arbeidsbeperking. Het GOHA kan in de Subwerkgroep PMAB ook 

klachten van gebruikers meenemen als aandachtspunt in de bespreking van de dienstverlening. 

De beleidsparticipatie binnen de Subwerkgroep kan beschouwd worden als “co-creëren”: het is 

niet duidelijk waar “de VDAB-medewerker” begint en de “gebruiker” eindigt. Er is sprake van 

een sterke wisselwerking tussen beide partners. Op de algemene bijeenkomsten van het 

Stakeholdersforum lijkt dat anders te liggen. Uit de verslagen blijkt dat er sprake is van een 

formelere werkwijze. VDAB informeert en vraagt advies. De leden van het gebruikersoverleg 

– via de stafmedewerker - reageren. Als er op de agenda van het Stakeholdersforum adviezen 

van de Commissie Diversiteit staan, zijn de rollen omgekeerd. De stafmedewerker geeft een 

toelichting bij het SERV-advies en de overige leden van het Stakeholdersforum reageren 

(verslag Stakeholdersforum 25/02/2015).  

4.3.2 Doorwerking van participatie binnen VDAB 

Het directe contact van de gebruikers met de VDAB-medewerkers in de Subwerkgroep PMAB 

en de sterke wisselwerking tussen beiden maakt dat de ideeën van gebruikers bekend zijn bij 

VDAB. De inrichting van deze Subwerkgroep naast het meer formele Stakeholdersforum wordt 

door gebruikers aangevoeld als een meerwaarde om hun ideeën bij VDAB te laten doordringen. 

Zij gaan ervan uit dat dankzij deze participatie er binnen VDAB rekening met hen wordt 

gehouden en voelen dat ook zo aan. Feitelijke instrumentele doorwerking is hier moeilijk vast 

te stellen, maar is wel waarschijnlijk omdat de gebruikers een sterke inhoudelijke betrokkenheid 

ervaren op hun belangen. Hoewel het Stakeholdersforum vanaf 2009 functioneert als officiële 

werkgroep onder de Raad van Bestuur van VDAB, is er in de verslagen van de Raad van 

Bestuur geen input te vinden vanuit het Stakeholdersforum. Zelfs op thema’s die de 

doelgroepen raken, is in deze documenten geen link te zien tussen de verslaglegging van de 

Raad van Bestuur en die van het Stakeholdersforum. Een voorbeeld daarvan betreft de 

overheveling van de controle bevoegdheden naar VDAB in het kader van de zesde 

staatshervorming. Tijdens het Stakeholdersforum van 19 november 2014 werden er vanuit de 

verschillende doelgroepen opmerkingen meegegeven richting VDAB, waarvan niet duidelijk is 

in hoeverre die meegenomen werden in de verdere discussies en implementatie van de 

overheveling. In de verslaglegging van de Raad van Bestuur wordt nergens verwezen naar de 
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opmerkingen gemaakt tijdens het Stakeholdersforum met betrekking tot dit thema. De 

vaststelling van de beperkte doorstroming van informatie en standpunten tussen werkgroepen 

en de Raad van Bestuur, komt voor VDAB niet als een verrassing: 

“Op één van de laatste stakeholdersfora heb ik dat gezegd: ik wil de besluitvorming van het 

Stakeholdersforum anders. Dat is voor de Raad van Bestuur ook belangrijk. Leden van de Raad van 

Bestuur moeten veel lezen, sommige werkgroepen zijn voor hen wat “flue”. Daarom moet de 

communicatie tussen de Raad van Bestuur en het Stakeholdersforum versterkt worden.”   

 

Een kanttekening hierbij is dat er mogelijk wel sprake is van indirecte doorwerking via het 

contact met de VDAB-experten in de Subwerkgroep PMAB. Die experten kunnen in hun 

adviesnota’s aan de Raad van Bestuur de inbreng van gebruikers direct verwerken. Daarvoor 

gebruiken zij wellicht de weg via het Stakeholdersforum niet altijd. Die interne adviesnota’s 

zijn in dit onderzoek niet meegenomen.  

Tabel 7. Inschatting doorwerking participatie binnen de VDAB 

Doorwerking J/N Voorbeeld 

Instrumenteel  J? Hiervan zijn geen concrete voorbeelden genoemd. De indruk 

bestaat dat door het co-creatie proces in de Subwerkgroep 

PMAB opmerkingen van gebruikers direct worden verwerkt 

in het ontwerp van de dienstverlening. Het onderscheid tussen 

gebruikersinbreng en “eigen inbreng” is moeilijk te maken, 

omdat het een gezamenlijk proces betreft.  

Conceptueel J De nadruk die VDAB legt  op de “open arbeidsmarkt” vloeit 

mede voort vanuit een consequente verwijzing door de 

gebruikers naar het VN-verdrag.  

Strategisch J De inclusie-gedachte vanuit gebruikers, wordt door VDAB 

benut om de beweging van gespecialiseerde naar inclusieve 

en reguliere ondersteuning te beargumenteren.  

Agenderend J/N VDAB bevindt zich in de fase van beleidsuitvoering. Over het 

gehele beleidsproces is er dus Strikt genomen geen sprake van 

agendasetting. Het beleid is reeds ontwikkeld en de 

participatie functioneert binnen het beleidskader. Er komen 

wel via deze gebruikersparticipatie nieuwe beleidsideeën in 

de VDAB binnen. Ook is er de mogelijkheid om SERV-

adviezen uit eigen initiatief op de agenda van het 

Stakeholdersforum te brengen. Het is evenwel onduidelijk in 

hoeverre dit impact heeft op “de agenda van VDAB”. 

 

Letterlijke verwijzing of opname van het advies van gebruikers komt in de VDAB-participatie 

weinig voor, dat blijkt uit de documentanalyse en wordt bevestigd in de interviews. De indruk 

bestaat dat de visie van gebruikers op de arbeidsmarkt: inclusief en open vanuit het VN-verdrag, 
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wel mede een verandering in het denken heeft bewerkstelligd. Hier zijn conceptuele en 

strategische doorwerking moeilijk te onderscheiden. We vragen ons af in hoeverre in dit geval 

het concept van inclusie de meest dominante incentive is om het beleid te veranderen. Het kan 

ook zijn dat het strategisch belangrijk is om het standpunt van gebruikers in te brengen om een 

bepaald beleid in te zetten of te verdedigen. Met betrekking tot de agenderende werking van 

gebruikersideeën maken we geen keuze tussen ja en nee, omdat er wel sprake is van nieuwe 

ideeën, maar binnen VDAB heel duidelijk aangegeven wordt dat ze als extern verzelfstandigd 

agentschap geen agenderende, maar uitvoerende rol hebben ten aanzien van beleid. De 

gebruikers zetten wel ideeën met betrekking tot de VDAB-werking op de agenda, maar daarmee 

is er nog geen sprake van een agenderende rol in het algemene beleidsontwikkelingsproces. 

4.3.3 Doorwerkingsfactoren in de VDAB-participatie  

Kenmerken van het advies  

De VDAB beoordeelt de kwaliteit van de inbreng van de gebruikers positief. De twee 

respondenten van de VDAB zijn het daarover eens. Het betreft zowel de mondelinge inbreng 

tijdens overleg, als de schriftelijke reacties die gevraagd worden.  

“Als het nodig is, kan er heel formeel gecommuniceerd kan worden. De gebruikers publiceren 

regelmatig goede artikels. Ook de informele communicatie is goed. Wij zijn daar heel blij mee. Wij 

kunnen ook vergelijken met andere doelgroepen. Dat is niet altijd evident.”  

De adviezen zijn volgens de respondenten van het juiste niveau en begrijpelijk. De expertise 

van de stafmedewerker is groot en zijn inbreng kan door coherentie op waardering rekenen. De 

onderbouwing van de adviezen met het VN-verdrag is volgens één van de respondenten een 

troef, dat maakt de adviezen valide. De betrouwbaarheid wordt beïnvloed door het feit dat de 

inbreng van gebruikers in deze formele structuren correspondeert met de individuele verhalen 

van gebruikers, die VDAB respondenten tegenkomen op studiedagen en fora (zie ook pagina 

39 over de samenstelling en uniformiteit van de gebruikersgroep). De toepasbaarheid van de 

adviezen wordt in hoge mate beïnvloed door de veelvuldige interactie tussen VDAB-

medewerkers en de stafmedewerker GOHA. Als er concrete vragen zijn, bellen medewerkers 

van VDAB met de gebruikers. Dat leidt tot een advies op maat van de actuele situatie.  

De interactie en overeenstemming tussen de participanten en de adviesontvangers 

Binnen de VDAB is de participatie van de gebruikers structureel verankerd. De interactie tussen 

de adviesontvangers en de adviserende gebruikers vindt via formele weg plaats in officiële 

vergaderingen: met name het Stakeholdersforum en de Subwerkgroep PMAB. De interactie 

tussen gebruikers en VDAB wordt in beide overlegplatfora verschillend beoordeeld. Volgens 

één van de gebruikers is in het Stakeholdersforum minder sprake van dialoog en niet altijd 

duidelijk wat de aanwezigheid en inbreng in dat forum oplevert. Van VDAB-zijde wordt 

opgemerkt dat regelmatig geprobeerd wordt de dialoog op gang te trekken rond relevante 

thema’s. Wel vindt één van de gebruikers het forum interessant als bron van informatie over 

nieuwe ontwikkelingen en om te netwerken. De interactie in de Subwerkgroep PMAB is minder 
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formeel en wordt door één van de gebruikers als één van de meest interessante 

overlegmomenten beschouwd: 

“Het is kleinschalig, wij bepalen mede de agenda, Je krijgt echt toppers van VDAB aan tafel 

in een heel informeel inhoudelijk sterk overlegmoment. Er is sprake van informele 

communicatie.”  

Er is regelmatig tussentijds contact over beleidsthema’s en beslissingen. Het stabiele karakter 

van de gebruikersparticipatie is een grote meerwaarde volgens de respondenten van VDAB. De 

stafmedewerker van het GOHA is een vaste waarde en aanspreekpunt van gebruikers in de 

tewerkstellingssector. Als zwakte wordt aangegeven dat de kennis teveel geconcentreerd is bij 

één persoon. De andere leden van het GOHA kunnen deze stafmedewerker niet direct 

vervangen. 

De interactie tussen de gebruikers en VDAB beperkt zich niet tot contacten binnen de structuren 

van VDAB. Gebruikers en medewerkers van VDAB komen elkaar op verschillende fora tegen. 

Deze informele contacten hebben een frequenter karakter dan de formele via het 

Stakeholdersforum. De interactie tussen beiden vindt dus zowel binnen als buiten VDAB plaats. 

De nieuwe inzichten die tijdens dergelijke contacten worden opgedaan, beïnvloeden het denken 

en handelen. Interactie tussen VDAB en gebruikers vindt bijvoorbeeld ook plaats in de 

Commissie Diversiteit bij de SERV. Op de actielijst Arbeidshandicap werd door de VDAB op 

vraag van de Commissie Diversiteit een reactie geschreven. Ook via deze weg is er interactie. 

Interactie tussen gebruikers en VDAB-medewerkers beperkt zich dus niet tot de formele 

overlegstructuren, waartoe ook de heroverwegingscommissie VOP en de POWA behoren. In 

feite is er sprake van een continue wisselwerking tussen betrokkenen, zowel binnen als buiten 

de VDAB.  

De wijze van verspreiding 

De inbreng van GOHA-leden wordt gedaan in de Subwerkgroep en in het Stakeholdersforum. 

Hoe de inbreng van de gebruikers verder verspreid raakt, is onduidelijk en er is geen formele 

opvolging. De Subwerkgroep lijkt een wat op zichzelf staand overleg naast het 

Stakeholdersforum. Vanuit dit onderzoek hebben we geen zicht op de interne doorstroming van 

informatie en advies binnen VDAB, noch naar boven richting besluitvormende organen, noch 

naar beneden richting de medewerkers van VDAB die uiteindelijk de dienstverlening aan de 

gebruikers vorm geven. Zij zijn over het algemeen niet op de hoogte van de 

gebruikersparticipatie en de geformuleerde adviezen. Ze organiseren over het algemeen geen 

gebruikersinspraak op lokaal niveau.  

De kansengroepmanager personen met een arbeidsbeperking binnen de VDAB is een 

belangrijke actor met betrekking tot deze doorwerkingsfactor. De verspreiding van de ideeën 

van de gebruikers hangt in hoge mate af van de vertaling ervan naar bijvoorbeeld het 

jaarondernemingsplan en andere beleidsdocumenten. VDAB ziet zichzelf niet als enige actor 

die met de inbreng van gebruikers aan de slag moet en spoort de gebruikers aan binnen en buiten 
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VDAB hun boodschap wijd te verspreiden. Eén van de respondenten geeft letterlijk als sterkte 

van het GOHA aan dat de adviezen bij meerdere actoren terecht komen.  

“Ik vind dat GOHA de beleidsparticipatie heel goed doet, omdat die effectief proberen op zoveel 

mogelijk tafels en zoveel mogelijk verschillende niveaus hun standpunten neer te leggen.” 

Het inschakelen van media in deze participatie is geen structurele gewoonte. Jaarlijks publiceert 

GOHA een artikel in het blad Over.Werk, het driemaandelijks tijdschrift van het Steunpunt 

Werk en Sociale Economie. Daar komen vaak ook standpunten aan de orde die betrekking 

hebben op de dienstverlening van de VDAB. Via sociale media –voornamelijk Twitter- is er 

regelmatig sprake van interactie en ondersteuning van elkaars standpunten.  

De samenstelling en uniformiteit van de gebruikersgroep 

De respondenten van VDAB zijn er zich van bewust dat bij het gebruikersoverleg niet alle 

doelgroepen binnen de groep personen met een handicap zijn vertegenwoordigd. De stemmen 

van de minder mondige gebruikers worden volgens hen weinig gehoord via het GOHA, met 

name over de doelgroepen personen met een psychische of mentale handicap. Men verwacht 

via het GOHA ook niet altijd inbreng vanuit deze gebruikers. Dat brengt het organiseren van 

vertegenwoordiging nu eenmaal met zich mee. Op een andere manier worden verhalen van 

personen met een beperking, die niet direct vertegenwoordigd zijn in het GOHA wel 

meegenomen binnen VDAB. De respondenten van VDAB komen hen regelmatig tegen op 

studiedagen.  

“Het is soms heel verrijkend om één uniek verhaal te horen. Bij personen met een beperking, is 

het blijkbaar toch mogelijk om mensen te vinden, die dat op zo’n manier vertellen dat het hun 

eigen situatie overstijgt.”  

Er is bij VDAB sprake van een bewuste keuze om de participatie van personen met een 

handicap via vertegenwoordiging te organiseren. Volgens VDAB kunnen deze de verhalen van 

individuen naar beleidsaanbevelingen vertalen en blijven niet hangen bij problemen. Ze denken 

mee over oplossingen. VDAB erkent dus dat de doelgroep heel divers is, mede door de 

uitbreiding van de doelgroep naar alle personen met een beperking en chronische ziekte. 

Daardoor is het ook moeilijk om alle stemmen via één kanaal te horen. Dat heeft geen invloed 

op de waarde van de formele participatie, maar leidt wel tot regelmatig aanvullend luisteren 

naar de verhalen van gebruikers buiten het GOHA.  

Met betrekking tot het aspect uniformiteit van de doelstellingen binnen de groep neemt één van 

VDAB-respondenten bij de stafwerker van het GOHA eigenaarschap waar. Als de stafwerker 

twijfelt of hij het standpunt van gebruikers ten aanzien van een bepaald thema kan weergeven, 

vindt er terugkoppeling plaats met de andere gebruikers.  

http://www.steunpuntwse.be/overwerk/612
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4.4 GTB-participatie: Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur  

4.4.1 Situering 

GTB-Vlaanderen is de gespecialiseerde trajectbegeleiding en -bepalingsdienst voor personen 

met een arbeidsbeperking. GTB begeleidt mensen naar een gepaste job en ondersteunt hen om 

deze te behouden. Ook tijdens tewerkstelling kunnen zowel de werknemer als de werkgever 

advies en ondersteuning krijgen.  

GTB is een relatief jonge organisatie die officieel werd opgericht in 2008, toen de provinciale 

diensten voor Arbeidstrajectbegeleiding (ATB) samen kwamen in één Vlaamse organisatie. 

Sinds 1 juli 2014 is de expertise van GTB uitgebreid door de integratie van de organisaties voor 

gespecialiseerd arbeidsonderzoek en oriëntatie (GA). Vanaf het begin heeft de organisatie 

ervoor gekozen om in de bestuursorganen te werken met 4 delegaties: werkgevers, werknemers, 

experten en gebruikers. Van elke delegatie zijn zes leden vertegenwoordigd in de Raad van 

Bestuur en één in het Dagelijks Bestuur. De algemeen directeur van GTB hecht sterk aan het 

raadplegen van gebruikers bij het nemen van beslissingen. Hij beschouwt zichzelf als 

procesfiguur tussen zijn stakeholders en zijn organisatie.  

De gebruikers hebben binnen GTB formeel het recht tot meebeslissen. Alle besluiten die de 

organisatie neemt, gaan via de gebruikers. Binnen de taken die GTB uitvoert in opdracht van 

VDAB zijn zij betrokken in alle fasen van het beleidsproces van GTB. Vanuit deze officiële 

vertegenwoordiging worden gebruikers ook regelmatig gevraagd om te participeren in 

werkgroepen en denkdagen. Voorbeelden daarvan zijn de werkgroep rond klantwerking en de 

denkdagen in verband met de integratie van GA in GTB. In de verslagen van de Raad van 

Bestuur van GTB is te lezen dat er tijdens elke vergadering één van de gebruikers wel een 

inbreng doet. Tijdens de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur lijkt de inbreng van de 

gebruikers eerder beperkt, afgaande op de verslaggeving. In 2015 wordt drie keer een inbreng 

vermeld, een vraag naar het herbekijken van de gespecialiseerde sector, een opmerking over de 

daling van het aantal PMAB dat gebruik maakt van loopbaanbegeleiding en een vraag over 

deelname van de gebruikers aan een strategische overleggroep rond de samenwerking met de 

Federatie van Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (FEGOB).   

4.4.2 Doorwerking van participatie binnen GTB 

Tabel 8. Voorbeelden doorwerking GTB-participatie 

Doorwerking J/N Voorbeeld 

Instrumenteel  J  Het opnemen van het betrekken van het netwerk van klanten 

in de visienota in 2014 en het ontwikkelen van een 

versterkende actie op dat thema in 2016. Ook de verandering 

van positie over alleenrecht van GOB’s op aanbieden GIBO, 

komt ook bij gebruikers vandaan.  

Conceptueel N Niet zo terug te vinden in dit onderzoek. Uit de verslagen 

wordt wel duidelijk dat er een sterk gedeelde visie is tussen 
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gebruikers en GTB, vanuit art. 27 van het VN-verdrag. 

Conceptuele doorwerking is in feite niet nodig, omdat de 

conceptuele kaders al overeen komen.  

Strategisch J Het strategisch inzetten van de inbreng van gebruikers 

gebeurt regelmatig, bijvoorbeeld ten aanzien van 

optimalisering van de klantwerking, maar ook bij het pleidooi 

voor gesubsidieerde loopbaanbegeleiding.  

Agenderend ? Hier geldt evenals bij VDAB, dat GTB in de 

beleidsuitvoerende fase zit. Formeel gezien is hier dus geen 

sprake van agenderende doorwerking in de zin van nieuw 

beleid. Binnen de organisatie worden in principe de ideeën 

van gebruikers wel agendasettend gebruikt, omdat er een 

vertegenwoordiger van de gebruikers participeert in het 

Dagelijks Bestuur, in de praktijk zijn er weinig concrete 

voorbeelden. De verbetering van de klantwerking zou een 

voorbeeld kunnen zijn. Het wordt in dit onderzoek niet 

helemaal duidelijk op wiens initiatief deze actie werd ingezet.  

 

De voorbeelden in tabel 8 staan niet op zichzelf. Uit de verslaglegging en de interviews komt 

naar voren dat de participatie van GTB van de drie onderzochte cases meer duidelijke 

voorbeelden van instrumentele doorwerking geeft in beleidsbeslissingen. De respondent van 

GTB geeft daarvan het volgende concrete voorbeeld:  

 “Met betrekking tot de automatische koppeling van een GIBO aan een GOB die GTB 

structureel wilde maken, heeft het standpunt van gebruikers invloed gehad. Zij argumenteerden 

dat door zo’n automatische koppeling de GIBO beperkt werd tot een heel klein deel van de 

doelgroep. Zij vonden terecht dat anderen dezelfde rechten moesten hebben.” 

De gebruikersvertegenwoordiging wordt door GTB ook strategisch ingezet binnen en buiten de 

organisatie, zowel richting subsidiërende partners en richting de medewerkers om bepaalde 

beleidsstrategieën te verdedigen. Conceptuele doorwerking is moeilijk vast te stellen. Dat zou 

er mee te maken kunnen hebben dat door participatie in de Raad van Bestuur van GTB de violen 

zodanig op elkaar afgestemd zijn, dat ideeën en visies met betrekking tot dienstverlening aan 

deze doelgroep in grote mate overheen komen. Een tweede mogelijke oorzaak kan zijn dat de 

agendapunten in de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van GTB niet gaat over het 

uitwisselen visies en ideeën, maar om het besturen van een organisatie, waardoor er eerder op 

instrumenteel en strategisch niveau gewerkt wordt.   

4.4.3 Doorwerkingsfactoren in GTB-participatie 

De kenmerken van het advies 

De inhoud van deze adviezen en de werkwijze van het gebruikersoverleg worden door GTB als 

kwaliteitsvol beoordeeld. Er was één moment waarop er door GTB vraagtekens geplaatst 
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werden bij een inbreng van de gebruikers. Dat betrof een artikel in Vlaamse tijdschrift 

Over.werk, dat binnen GTB niet zo positief werd ontvangen. Met name het benoemen van 

individuele cases werd als zwakte ervaren. “Iedereen kent wel iemand die een negatieve 

ervaring heeft”. Het lijkt er op dat op dat moment de validiteit in vraag gesteld werd. De 

onderbouwing van het advies werd als onvoldoende beschouwd, waardoor met de inbreng van 

cases volgens GTB een vertekend beeld van de werkelijkheid werd gecreëerd.  

Net als in de VDAB-case wordt hier de toepasbaarheid van adviezen in hoge mate beïnvloed 

door de interactie tussen de gebruikers en de adviesontvanger. De algemeen directeur van GTB 

geeft aan dat hij regelmatig direct aftoetst bij de stafmedewerker van het GOHA en ook in 

verschillende werkgroepen het GOHA direct wordt betrokken.  

“In een aantal werkgroepen wordt soms beroep gedaan op de stafmedewerker van het GOHA, 

bijvoorbeeld rond W².” 

De interactie tussen de participanten en de adviesontvangers 

De advisering door de gebruikers kent in deze participatie twee vormen. Enerzijds is er de 

aanwezigheid op bestuursvergadering. Die aanwezigheid op maakt dat gebruikers en 

adviesontvangers elkaar bijna maandelijks ontmoeten. Enkel in de zomermaanden is dat 

minder. Naast deze formele ontmoetingen is er maandelijks tussentijds contact en komt men 

elkaar tegen op studiedagen en andere overlegvormen, zoals de POWA. 

Anderzijds is er tussentijdse advisering via mail. Daarbij gaat de vraag meestal uit van de 

algemeen directeur van GTB. In de afgelopen jaren gebeurde dat bijvoorbeeld bij de integratie 

van GA in GTB, toen gepolst werd naar de visie van gebruikers op de onderzoeksfunctie en de 

inhoud van onderzoek. Een tweede voorbeeld was de adviesvraag met betrekking tot het GIBO-

aanbod. Het schrijven van gezamenlijke documenten van gebruikers en gespecialiseerde sector 

is ook al voorgekomen. 

Ook hier wordt, net als bij VDAB aangegeven dat het structurele karakter van de participatie 

sterke impact heeft op de kwaliteit ervan.  

“De gebruikers hebben eigenlijk een structurele werking, dat vind ik goed. Het blijft niet bij 

brandjes blussen. Dat structurele heeft het meeste impact, ze zijn goed georganiseerd. Dat gaat 

over hele simpele dingen, bijvoorbeeld ook de aanwezigheden tijdens de Raad van Bestuur.” 

De interactie is dus frequent en constructief. Meer dan bij de andere participatievormen is er 

een aanvoelen van gezamenlijkheid omdat men heel sterk uit hetzelfde kader vertrekt voor de 

werking van de organisatie. Zowel GTB-Vlaanderen als het gebruikersoverleg zien artikel 27 

van het VN-verdrag als vertrekpunt voor hun handelen. Tussen de verschillende delegaties in 

het GTB-bestuur zijn weinig belangenconflicten waar te nemen, er wordt in de Raad van 

Bestuur altijd een consensus gevonden, de compromisbereidheid bij alle partijen is groot. 

“In het Dagelijks Bestuur merk je minder tegenstellingen, in de Raad van Bestuur misschien 

meer, maar er wordt altijd gewerkt naar een consensus. Af en toe zijn we het oneens.” 
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Tijdens de evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur in 2014 werd wel opgemerkt 

door één van de bestuursleden, dat het niet altijd eenvoudig is gebruikersbelangen en 

bestuurdersbelangen met elkaar te verenigen, soms wordt er een loyauteitsprobleem ervaren 

richting de één of de ander. Ook voelen gebruikers soms aan dat ze moeten inpassen in de 

agenda van GTB.  

De wijze van verspreiding 

De adviezen die de leden van het gebruikersoverleg geven richting GTB situeren zich 

voornamelijk binnen de officiële bestuurlijke organen en de verspreiding ervan beperkt zich tot 

de leden van de Raad van Bestuur. Hoe de uitwisseling gebeurt tussen de Raad van Bestuur en 

het Dagelijks Bestuur is onduidelijk. Daarover werd ook door de leden van de Raad van Bestuur 

tijdens een evaluatie een opmerking gemaakt. Inhoudelijke aanbevelingen die gedaan worden 

tijdens informele contacten en uitwisselingen vinden hun weg in de organisatie via de algemeen 

directeur. Hij is ook degene die de standpunten van gebruikers regelmatig overbrengt naar zijn 

management team om bepaalde maatregelen voor te stellen of te motiveren. De schaalgrootte 

van GTB maakt deze manier van werken mogelijk. Er is binnen GTB sprake van een duidelijke 

doorwerking van de inbreng van gebruikers op deze manier, maar ook doordat de 

gebruikersdelegatie regelmatig gevraagd wordt om deel te nemen aan werkdagen waarop ook 

medewerker van GTB aanwezig zijn. Op die manier is er sprake van rechtstreekse verspreiding 

van de ideeën van gebruikers in de organisatie op meerdere niveaus.  

Algemene vaststelling is hier wel dat er weinig zicht is hoe van de opvolging van de gemaakte 

opmerkingen vorm krijgt. Er wordt door de gebruikers niet actief naar gevraagd en vanuit de 

organisatie is er geen spontane berichtgeving over de opvolging. Er wordt over het algemeen 

geen media ingezet in deze participatie. Het enige moment dat het wel gebeurde (het eerder 

genoemde artikel in Over.werk) leek eerder een negatieve impact te hebben op doorwerking. 

Het zou kunnen zijn dat doordat het GOHA als lid van de Raad van Bestuur officieel deel 

uitmaakt van de organisatie, mediagebruik om standpunten kracht bij te zetten gevoelig ligt. 

De samenstelling en uniformiteit van de gebruikersgroep 

De formele vertegenwoordiging van gebruikers in de organisatie is een vast gegeven, waarbij 

in de formele organen geen vragen gesteld worden, ook niet met betrekking tot de samenstelling 

van de delegatie, die vooral uit professionele vertegenwoordigers van gebruikers bestaat 

(slechts twee van de zes leden kunnen als “echte” gebruikers beschouwd worden). Elders in de 

organisatie worden wel vragen gesteld bij de samenstelling van deze vertegenwoordiging. Met 

name wanneer de algemeen directeur zich voor bepaalde beleidsbeslissingen beroept op 

gebruikers, krijgt hij daarover weleens opmerkingen.  

“Sommige medewerkers zeggen dan: Dat  zijn toch eigenlijk niet de doorsneegebruikers. Ik 

denk dat die vertegenwoordigers dat zelf kunnen inschatten en het onderscheid maken tussen 

een persoonlijke mening en een standpunt namens gebruikers. Ze geven op tijd aan dat ze iets 

aftoetsen naar het gebruikersoverleg.” 
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De inbreng van de gebruikers in GTB is uniform, ze stemmen onderling af over hun standpunten 

en bij adviesaanvragen via mail. Er wordt, als de antwoordtermijn het toelaat, een gezamenlijk 

standpunt geformuleerd. Het feit dat niet alle gebruikers vertegenwoordigd zijn, weegt voor de 

GTB respondent niet door in de waarde van de advisering.  

4.5 Andere relevante factoren van doorwerking vanuit dit onderzoek  

Uit de interviews kwamen twee extra factoren naar voeren die de impact van participatie door 

het Gebruikersoverleg beïnvloeden. Gezien ze geen deel uitmaken van het vooraf opgestelde 

kader zijn ze niet diepgaand onderzocht. Het betreft de institutionele context enerzijds en het 

belang van een aansprekende persoonlijkheid anderzijds. 

4.5.1 De institutionele context  

De institutionele context kwam in verschillende interviews naar voren als factor van betekenis. 

Het ging dan met name om de negatieve impact. Vanuit de adviesontvangers wordt aangegeven 

dat de bevoegdheidsverdeling tussen het Vlaamse en federale niveau doorwerking van GOHA-

advisering soms in de weg staat. Dat was bijvoorbeeld het geval voor een aantal thema’s in de 

Actielijst Arbeidshandicap in de Commissie Diversiteit bij de SERV. Er is geen directe 

verspreiding van de beleidsadviezen naar het federale niveau. De adviesontvangers nemen deze 

rol niet op, maar geven aan dat ze door bevoegdheidsproblemen de adviezen van het GOHA 

niet kunnen opvolgen. Voor gebruikers is dit soms frustrerend. Zij hebben geen directe 

vertegenwoordiging richting het federale beleid en zijn dus afhankelijk van de bereidheid van 

hun Vlaamse partners om hun inbreng mee te nemen naar het federale niveau.  

4.5.2 De persoonlijke factor  

Ten tweede wordt de persoon van de stafmedewerker door verschillende respondenten 

genoemd als belangrijk kwaliteitskenmerk van de gebruikers. Hij heeft veel expertise in dit 

beleidsdomein, heeft een groot netwerk en is aangenaam in het contact en schat goed in wanneer 

hij moet afstemmen met zijn achterban. De leden van het gebruikersoverleg bevestigen dat. Ze 

zijn eensgezind over het belang van een sterke stafmedewerker binnen het GOHA. Of een 

advies impact heeft hangt misschien ook af van wie de boodschapper is. Het zou interessant 

zijn verder onderzoek te doen naar de impact van persoonlijkheidskenmerken van de 

adviesgever op doorwerking van beleidsadvies.  

4.6 Samenvattend 

4.6.1 Participatie en doorwerking 

De participatie door het gebruikersoverleg in de verschillende organisaties blijkt te verschillen 

in zowel participatieniveau als in doorwerking. Beide aspecten van participatie staan in tabel 9 

naast elkaar. Daarbij ten aanzien van doorwerking opgemerkt te worden dat dit onderzoek 

beperkt is en doorwerking niet gemakkelijk vast te stellen is. We kiezen er dan ook voor de 
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twee belangrijkste vormen van doorwerking per organisatie te benoemen, in plaats van absolute 

uitspraken te doen over doorwerking.  

Tabel9. Participatiegraad en doorwerking 

Organisatie Participatiegraad Meest dominante soorten 

doorwerking 

SERV 

 

Adviseren  Agenderend/Conceptueel 

VDAB 

 

Raadplegen/informeren/coproduceren (?) Conceptueel/strategisch  

GTB 

 

Meebeslissen Instrumenteel/strategisch 

 

Het voert te ver om daaruit in het kader van dit onderzoek conclusies te trekken, maar het zou 

interessant zijn nader te onderzoeken of er tussen de participatiegraad en de doorwerking een 

verband te vinden is. In ons onderzoek waren we er niet op uit om dit verband aan te tonen. 

Indirect kan de participatiegraad wel van invloed zijn op de positieve aanwezigheid van 

doorwerkingsfactoren en de wisselwerking tussen die doorwerkingsfactoren onderling. Een 

voorbeeld daarvan is in deze participatie dat meebeslissen - participeren in de Raad van Bestuur 

van GTB- loyaliteit veronderstelt. Die veronderstelling leek in dit geval de mening over de 

kwaliteit van een bepaald advies –onderbouwing met individuele cases- te beïnvloeden. 

4.6.2 Aanwezigheid doorwerkingsfactoren 

De drie verschillende cases leveren ten aanzien van de aanwezigheid van de 

doorwerkingsfactoren een positief beeld op. De doorwerkingsfactoren lopen in de beschrijving 

in paragraaf 4.5 soms in elkaar over. De toepasbaarheid van het advies en de 

compromisbereidheid konden niet altijd even duidelijk gescheiden worden. Ook de factor 

verschillende interacties tegelijkertijd en de factor opvolging en nazorg konden niet altijd uit 

elkaar gehaald worden. In onderstaande tabel wordt per subfactor aangegeven of er positieve 

vaststellingen gedaan konden worden. Factoren worden als relevant aangeduid als ze binnen 

alle drie de cases door de adviesontvangers zijn benadrukt als belangrijke factor.  

Tabel 10. Samenvatting doorwerkingsfactoren 

Factor  SERV VDAB GTB Relevant 

Complexiteit /begrijpelijkheid +/- + +  

Validiteit en betrouwbaarheid  + + +/-  

Toepasbaarheid  + +  +  

Verschillende interacties + + + X 

Structureel karakter + + + X 

Compromisbereidheid  + + + X 

Verspreiding advies  +/- Te weinig info Te weinig info  
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Opvolging en nazorg -/+ - -/+  

Inzetten media  -/+ -/+ -  

Uniformiteit + + +  

Samenstelling gebruikers  + +/- +/-  

 

Een positieve beoordeling in tabel 10 betekent dat de factor zeker aanwezig is. Bij een plus/min 

beoordeling zijn er in dit onderzoek ook kanttekeningen gemaakt bij de betreffende factor. Als 

de min voorop staat en de plus volgt, is de factor eerder afwezig, maar zijn er wel positieve 

opmerkingen gemaakt. Bij een min is de factor eerder afwezig. Ook voor deze tabel geldt dat 

er vanwege de kleinschaligheid van het onderzoek geen al te grote conclusies aan verbonden 

moeten worden. We zien dat er nog gewerkt kan worden aan een goede opvolging en nazorg 

van het advies en dat de inzet van media bij het uitbrengen van advies eventueel kan 

ondersteunen. Al vragen we ons wel af in hoeverre dit zinvol is bij participaties die zich vooral 

in de beleidsuitvoerende fase situeren. Het structurele karakter van de beleidsparticipatie in 

combinatie met de compromisbereidheid van de gebruikers en het combineren van 

verschillende interacties komen uit dit onderzoek naar voren als belangrijke aanwezige 

factoren. Met betrekking tot de vanwege de specifieke kenmerken van personen met een 

arbeidsbeperking toegevoegde vierde doorwerkingsfactor: de samenstelling en uniformiteit van 

de gebruikersgroep, zien we dat de gebruikers met één stem spreken. Ze treden uniform naar 

buiten, ondanks onderlinge verschillen. Voor wat betreft de samenstelling erkennen in twee van 

de drie cases de adviesontvangers dat de gebruikersgroep niet altijd ook de meest kwetsbare 

groepen vertegenwoordigt. Dit heeft echter geen invloed op de waarde die gehecht wordt aan 

het advies. Die factor lijkt minder impact te hebben op doorwerking. Opmerkelijk is dat er bij 

VDAB meer bewustzijn is dat bepaalde groepen buiten de formele vertegenwoordiging vallen 

en er aanvullend naar verhalen van die gebruikers wordt geluisterd. Bij de SERV volstaat de 

formele participatie. De institutionele context en de persoonlijke kenmerken van de 

belangrijkste vertegenwoordiger zijn andere factoren die werden genoemd tijdens de interviews 

en waarschijnlijk ook impact hebben.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk beantwoorden we onze onderzoeksvragen. Op de eerste onderzoeksvraag 

kunnen we antwoorden dat het GOHA beleidsparticipatie uitvoert via officiële 

vertegenwoordigingen en aanvullend via contacten met stakeholders. Het GOHA participeert 

voornamelijk in de beleidsuitvoerende fase (VDAB, GTB), maar ook in de vroege 

beleidsvoorbereidende fase via participatie in de Commissie Diversiteit van de SERV. In de 

beleidsbepalende fase zijn de activiteiten beperkt. Het participatieniveau is niet eenduidig en 

verschilt per casus. In de praktijk geven gebruikers aan dat het verschil tussen meebeslissen, 

coproduceren en adviseren genuanceerd ligt en niet direct verbonden is met de formele 

organisatie van de participatie. Ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag naar impact en 

relevante factoren kunnen we een aantal vaststellingen doen.  

In de eerste plaats vinden we voorbeelden van alle vier de soorten doorwerking. De 

beleidsparticipatie door het GOHA werkt afwisselend instrumenteel, conceptueel, strategisch 

of agendasettend door. De beleidsparticipatie kenmerkt zich verder door de aanwezigheid van 

relevante doorwerkingsfactoren. De belangrijkste daarvan zijn het structurele karakter en de 

compromisbereidheid en gelijktijdigheid van verschillende interacties. Aanvullend spelen ook 

persoonlijke kenmerken van de belangrijkste vertegenwoordiger een rol. De institutionele 

context daarentegen lijkt doorwerking dan weer tegen te houden. Opvallend is dat de factoren 

die te maken hebben met de specificiteit van de doelgroep, met name de samenstelling, weinig 

relevantie lijken te hebben ten aanzien van impact.  

Vanuit deze conclusies formuleren we als antwoord op de derde, toekomstgerichte 

onderzoeksvraag de volgende aanbevelingen: 

Aan het gebruikersoverleg 

 Blijf sterk inzetten op het ontwikkelen en onderhouden van contacten in het 

“tewerkstellingsnetwerk’ en profileer je als “het structurele aanspreekpunt” van 

gebruikers in de tewerkstellingssector.  

 Zorg voor continuering van de compromisbereidheid. 

 Zorg voor betere verspreiding van de inbreng van GOHA, eventueel via media.  

 Zorg voor kennisdeling en ontwikkeling binnen het GOHA en activeer meer leden, 

zodat de kwaliteit van de participatie niet afhankelijk is van één persoon.   

 

Aan de SERV 

 Volg de uitvoering van de adviezen van de Commissie Diversiteit beter op, door 

bijvoorbeeld vaste agendering op de agenda van de Commissie of het herhaald 

aanschrijven van de bevoegde Ministers.  
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Aan VDAB en GTB 

 Maak werk van of geef inzicht in de manier waarop de ideeën en inbreng van gebruikers 

worden meegenomen in het organisatiebeleid of koppel beargumenteerd terug wanneer 

dat niet het geval is.  

 

Aan GTB 

 Zorg voor duidelijkheid over de informatiedoorstroming tussen de Raad van Bestuur en 

het Dagelijks Bestuur.  

 

Aan VDAB 

 

 Schep duidelijkheid over de verhouding tussen de Subwerkgroep PMAB, het 

Stakeholdersforum en de Raad van Bestuur en maak de informatiedoorstroming 

transparant.  

 

Aan de Vlaamse overheid  

 Waardeer de inspanningen van het GOHA, die door ervaringsdeskundigheid en 

expertise als belangrijke actor in de tewerkstellingssector functioneert. Ook in de 

beleidsbepalende fase kunnen zij een rol spelen.  

 Realiseer dat het persoonlijk contact en de expertise binnen een participatiestructuur als 

het GOHA, moeilijk te evenaren is in algemene categoriale participatiestructuren.  

 Indien er een Vlaamse Raad voor Personen met een Handicap wordt ingericht, is 

aandacht nodig voor doorstroming van de inbreng van gebruikers richting het federale 

niveau.  
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6 Discussie en reflectie  

Dit onderzoek is kleinschalig en baseert zich op documentanalyse en een beperkt aantal 

interviews. Deze kleinschaligheid is de eerste reden waarom we vanuit dit onderzoek slechts 

een beperkt beeld kunnen schetsen van de beleidsparticipatie door het GOHA. De 

gegevensverzameling via documentanalyse had de beperking in zich dat er in de verslagen niet 

altijd verwijzingen waren opgenomen over de gebruikersinbreng en ook een vergelijking van 

inhoudelijke beleidsdocumenten bleek niet altijd mogelijk. De doorwerking die ik vaststelde 

kan daarom beschouwd worden als minimum. Mogelijk is er sprake van meer doorwerking, die 

niet objectief kon worden vast gesteld. Hier en daar heb ik daarover in deze thesis suggesties 

gedaan op basis van concrete aanwijzingen. De informatie die ik verzamelde vanuit de 

interviews was soms moeilijk te interpreteren vanwege onderlinge tegenstrijdigheid. De thesis 

werd daarom in eerste versie voorgelegd aan de respondenten, hetgeen tot aanpassingen leidde, 

om de participatie juist te beschrijven.  

Ten tweede was het niet eenvoudig om de rol van onderzoeker aan te nemen, aangezien ik 

jarenlang zelf deel uitmaakte van het Gebruikersoverleg. Veel van de respondenten kende ik 

persoonlijk, waardoor de focus van de gesprekken soms verschoof. Anderzijds waren het net 

daardoor ook open gesprekken. De vragenlijst die ik vooraf opstelde (toegevoegd in bijlage) 

evolueerde in de loop van de tijd, omdat de antwoorden van de ene respondent invloed hadden 

op de vragen voor de andere respondent. De lijst moet dan ook eerder beschouwd worden als 

topiclijst. Een derde vaststelling betreft de keuze voor het beleidsinhoudelijk perspectief. Uit 

de gesprekken met de gebruikers kwam duidelijk naar voren dat participatie zeker ook doel op 

zich is. Het inhoudelijk effect is voor hen ook belangrijk, maar minder dominant dan in de 

doelstelling van Rondpunt. Wellicht was een evaluatie vanuit een democratisch perspectief ook 

relevant geweest.  

Tot slot begon ik mij tijdens het uitvoeren van het onderzoek af te vragen of het rigide model 

dat ik op voorhand had gedefinieerd voldoende aansloot bij de realiteit van deze participatie. 

De doorwerkingsfactoren bleken in de praktijk minder makkelijk te scheiden en ook de 

onderlinge afhankelijkheid tussen de subcases maakte een doorgedreven analyse moeilijk. Zelfs 

het onderscheid tussen beleidsmakers en gebruikers vervaagde op een gegeven moment. Het 

lijkt hier eerder te gaan om een netwerkstructuur waarbinnen onderlinge relaties en de 

persoonlijkheid van mensen veel belang hebben. Het definiëren van vaste 

doorwerkingsfactoren is misschien minder interessant. Het lijkt er op dat een beleidsparticipant 

in deze context de flexibiliteit aan de dag moet leggen om in elke situatie de juiste interactie te 

kunnen doen. Vanuit een sterk netwerk is het belangrijk de juiste coalities te bouwen om je doel 

te bereiken omdat je onderling afhankelijk bent. In feite is dat wat de huidige stafmedewerker 

doet en waarom hij zo gewaardeerd wordt. Dat sluit aan bij de visie van Pröpper en Steenbeek 

die ten aanzien van participatie veel nadruk leggen op de wisselwerking tussen de betrokken 

actoren. Er is sprake van een continue interactie tussen de verschillende actoren in elke 

beleidssituatie. (Pröpper en Steenbeek 2001). 
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Dat neemt niet weg dat de conclusies in dit onderzoek, relevant zijn voor Rondpunt. We vinden 

op basis van dit onderzoek dat beleidsparticipatie via het GOHA een goede manier is om aan 

beleidsbeïnvloeding te doen en we weten ook op welke factoren we verder kunnen inzetten om 

meer impact te realiseren. De discussies die we binnen het gebruikersoverleg soms voeren over 

een andere aanpak, meer vanuit de eigen agenda, kwamen terug in de interviews met de 

gebruikers. Het blijft een evenwichtsoefening om enerzijds de belangen van de gebruikers goed 

te behartigen en anderzijds voldoende compromisbereidheid te hebben om “mee te doen” in 

beleidsontwikkeling. In de interviews met de adviesontvangers werd duidelijk dat de gebruikers 

daarin slagen. Het was voor mij waardevol dat perspectief te leren kennen. Het enthousiasme 

van de adviesontvangers over de participatie door het GOHA werkt aanstekelijk om binnen 

Rondpunt blijvend tijd vrij te maken voor inbreng in dit overlegplatform.  

Of de gebruiker ook echt het beleid bepaalt, zoals de titel van dit onderzoek vraagt? Het 

antwoord is niet eenduidig en volmondig ja, maar de uitkomsten van dit onderzoek stemmen 

op zijn minst hoopvol. Er wordt in ieder geval naar de gebruikers geluisterd.   
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Bijlage 1. Lijst afkortingen  

ATB:  Arbeidstrajectbegeleiding (tot 2008)  

EAD:   Evenredige Arbeidsdeelname  

EUSE:  European Union of Supported Employment 

FEGOB :  Federatie van Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en 

Bemiddeling 

GA:   Gespecialiseerd Arbeidsonderzoek en Oriëntatie  

GOB:   Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling  

GOHA :  Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid 

Grip:  Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap  

GTB:  Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst  

HOC:  Heroverwegingscommissie van de VDAB Vlaamse ondersteuningspremie 

HRW:   Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

KVG:  Katholieke Vereniging Gehandicapten 

NHRPH: Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap  

NOOZO:  Niet over ons zonder ons  

PMAB: Personen met een Arbeidsbeperking 

PMAH: Personen met een Arbeidshandicap  

POWA:  Partneroverleg Werk en Arbeidsbeperking van VDAB 

SERV:  Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

VDAB:  Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

VFG:   Vlaamse Federatie van Gehandicapten 

VGPH: Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap  

VPP:  Vlaams Patiëntenplatform 

VOP:  Vlaamse Ondersteuningspremie   
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Bijlage 2. Interview handleiding  

 

Interview handleiding  

Een onderzoek naar de doorwerking van beleidsparticipatie door het Gebruikersoverleg Handicap en 

Arbeid   

Beleidsvorming en participatie 

Lineair/politiek? Hoe komen in uw organisatie/overheid beleidsplannen, actieplannen en 

adviezen tot stand?  

Kunt u een beschrijving geven van de cyclus die gevolgd wordt?   

 Welke actoren en stakeholders spelen een belangrijke rol bij de 

totstandkoming van zo’n advies/beleidsplan/actieplan en op welke 

momenten zijn zij betrokken?  

Hoe geeft u participatie vorm? Formeel/informeel, voor verschillende 

organisaties?  

 Worden beleidsplannen/jaarplannen/adviezen uitgevoerd zoals ze op 

papier staan?  

 Hoe gaat u te werk bij tussentijdse bijsturing? Waarom stuurt u 

tussentijds bij?  

Zijn er dan ook stakeholders betrokken?  

Gebruikersparticipatie personen met een beperking 

Motivatie Waarom vindt u gebruikersparticipatie door deze groep belangrijk?  

Doorwerking Wat is uw inschatting in zijn algemeenheid van de invloed van het 

advies van de ‘gebruikers’ bij het opstellen van een advies/jaaractieplan? 

Instrumenteel Zijn er voorbeelden geven van passages uit adviezen/jaarplannen die 

rechtstreeks afkomstig zijn van gebruikers?  

Hoe zijn deze passages daar terecht gekomen?  

Kunt u ook voorbeelden geven van adviezen die niet werden 

overgenomen?  

Wat was daarvan de reden?  

Agendasettend Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin de gebruikers een 

onderwerp op de agenda hebben geplaatst?  

Hoe kwam het dat er in uw organisatie ruimte was om dat punt te 

behandelen?  

Wanneer kon u een agendapunt van de gebruikers niet op de agenda 

plaatsen?     

Wat was daarvoor de reden? 

Strategisch Wanneer heeft de adviesvrager zelf advies gevraagd aan de gebruiker?  

Wat was de reden daarvan?  

In welke situatie hebt u een gebruikersstandpunt in gebracht in een 

beleidsdiscussie in uw organisatie?  

Over welk standpunt ging dat?  

Hoe wist u dat dit het standpunt van de gebruikers was?  

In welke situatie vond u het minder evident om rekening te houden met 

het advies van gebruikers?  
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Hoe kwam het dat u het toen moeilijk vond? 

Conceptueel Welk idee van gebruikers is bij u blijven hangen?  

Hoe hebt u dat idee verworven?  

Denkt u daar op termijn nog iets mee te kunnen doen? Zo ja wat?  

Doorwerkingsfactoren  

- Organisatie van het 

GOHA, 

vertegenwoordigers. 

Waarom werkt u samen met het GOHA? Zou u de gebruikersparticipatie 

op een andere manier willen organiseren?  

Welke organisaties zijn aangesloten bij het GOHA? Vindt u het 

belangrijk daar van op de hoogte te zijn?  

Wie zijn de vertegenwoordigers van de gebruikers in uw organisatie?  

Wat vindt u goed aan hen? Wat minder? Hebt u suggesties hoe zij hun 

belangenbehartiging kunnen verbeteren?  

In hoeverre hebben deze gebruikersvertegenwoordigers mandaat van 

‘alle gebruikers’?  

- Interactie  Kunt het interactieproces met het GOHA beschrijven? Hoe is het 

georganiseerd, welke informele en formele contacten zijn er? Hoe vaak 

is er contact in het kader van formele participatie tussen gebruikers en 

“beleidsmakers”? Hoe vaak hebt u informeel contact? 

In welke fase is er contact? Op welke manier wordt teruggekoppeld naar 

de gebruikers? Is het advies een eindproduct? In hoeverre vindt er na 

aflevering van het advies nog discussie plaats met overheid? Zijn deze 

gebruikers daarbij betrokken?  

Zijn er naast deze formele organisatie ook informele contacten tussen 

gebruikers en ‘beleidsmakers’?  

Is er soms sprake van spontane advisering? Kunt u daar een voorbeeld 

van geven?  

Wie neemt daarvoor het initiatief, de adviesvrager of adviesnemer?  

Op welk niveau in de organisatie vindt spontane advisering plaats?  

Hoe verhouden deze informele contacten zich tot de formele 

gebruikersparticipatie?  

In welke mate houden gebruikers rekening met het politieke klimaat? 

Kunt u daar een voorbeeld van geven?  

- Kwaliteit van de 

advisering en 

presentatie  

Schriftelijk/mondeling  

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de advisering door het 

gebruikersoverleg? Spreken zij met kennis van zaken?  

Hoe ziet het advies van gebruikers eruit? Als u een cijfer zou moeten 

geven voor adviezen van GOHA, wat zou dat dan zijn?  

Waarom?  

Hoe beoordeelt u dit in verhouding tot uw andere stakeholders?  

Was er ook media-aandacht voor het advies?  

 

Factoren van doorwerking op concrete thema’s, geselecteerd op basis van documentanalyse 

- verslagen stakeholdersvergaderingen VDAB (2013-2015) , verslagen Subwerkgroep personen 

met een handicap (2013-2015) en Raad van Bestuur 
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- verslagen commissie diversiteit SERV (2013-2015) 

- verslagen gebruikersoverleg (2013-2015) 

- verslagen GTB-bestuur (2013-2015) 

Casus  EAD-beleid /integratie GA in GTB  

Advies  

 

Wat was het advies van het Gebruikersoverleg?  

Hoe werd dat gepresenteerd? Hoe was het opgesteld?  

Wat vond u van de kwaliteit van het advies? Was het bevattelijk?  

Was er sprake van media-aandacht voor dit advies?  

Interactie   Kunt u beschrijven hoe het besluitvormingsproces verliep?  

Sloot het advies van het Gebruikersoverleg aan bij uw standpunt?  

In hoeverre had u het gevoel dat het GOHA moeite deed om zich te 

verplaatsen in uw belang? Kunt u een voorbeeld geven waaruit dat blijkt?  

Hoe vaak was er contact over dit advies? Waren dat officiële contacten, zoals 

die vastgelegd zijn, of waren er extra contacten, in welke vorm was dat?  

Werd het advies van het GOHA ook op een andere manier bij u onder de 

aandacht gebracht? Door wie?  

Wanneer werd het besluit genomen? Woog daarin het standpunt van de 

gebruikers door?  

Hebt u de indruk dat de gebruikers tevreden zijn met het besluit? Waarom?  

Organisatie 

GOHA  

 

Met welke leden van het GOHA had u contact? Op welke manier? Formeel 

of informeel?  

Had u de indruk dat dit advies de standpunten van alle gebruikers met een 

arbeidsbeperking verenigde?  
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Bijlage 3. Overzicht beleidsparticipatie PMAB leden EUSE  

Land  Beleidsparticipatie algemeen Tewerkstellingssector  

Oostenrijk  All political parties which are 

represented in the Austrian 

Parliament have their own 

“disability speaker”. Most of 

them are people with disabilities 

themselves.  

 In addition, the Austrian national 

Council of Disabled Persons 

(Österreichische 

Arbeitsgemeinschaft für 

Rehabilitation – ÖAR) is an 

umbrella organisation that 

represents 78 member 

associations with over 400.000 

individual members. One of the 

organisation’s main task is the 

preparation of various - political - 

proposals and demands of 

disabled persons and 

consequently the attempt to 

realise these proposals and 

demands;  

 Furthermore, they have a seat in 

several panels and commissions 

including in a panel dealing with 

labour market issues – the so 

called “Ausgleichtaxfonds”. 

However, even this organisation 

is not automatically involved in 

the development of all labour 

market policies, despite the fact 

they argue on a regular basis that 

they need to be involved. 

 The Austrian government developed a 

long term strategy and a national 

disability action plan (Nationaler 

Aktionsplan – NAP) for the years 

2012-2020. The government claims it 

was created in cooperation with other 

federal ministries and with the 

involvement of disabled people's 

organizations and civil society. 

 Unfortunately, I cannot say for sure to 

what extend the above mentioned 

involvement of disabled people’s 

organizations really took place. 

Slovenië  Policy on employment persons 

with disability is oriented towards 

them. Persons with disabilities are 

collaborating in the processes of 

policy and law-making. On the 

government level, there is special 

Council for people with 

disabilities, which consist from 

representatives from disability 

organisations, public institutions 

and government. 

 Different disability organisations 

are joined in National Council of 

Disabled People's Organisation of 

 People with disabilities, their 

organisations in and advocacy 

groups are significant partners in the 

field of employing people with 

disabilities. In the planning of the 

vocational rehabilitation process are 

the main actor in finding solutions and 

in career development.  

 Vocational rehabilitation service users 

are active in the process of vocational 

rehabilitation – in goal setting 

(individual rehabilitation plan), they 

have opportunity to give their 

suggestions and also complains.  
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Slovenia NSIOS. NSIOS 

represents majority disabilities 

(types) and is important part in 

policy and law-making. 

 All services are provided in accordance 

with “nothing about us without us”. 

Through different associations 

possibilities for active participation are 

given.  

Frankrijk  Government often declares that 

the voice of people with 

disabilities has to be taken into 

account. In concrete terms, PwDs 

always keep a consultative role 

and don’t have any decisional 

power.  

 In 1975, an Advisory Council of 

persons with disabilities was 

established by law. Tasks of this 

Council are: 

 Ensure participation of PwDs to 

policy making processes  

 Evaluate living standards of PwD 

 Report yearly on laws and 

policies regarding PwDs. 

 However the Council only have a 

consultative role. In general, 

governments and employment 

services on disability issues often 

relies on advisory by strong and 

well implemented associations 

representing PwDs.  

 Persons with disabilities have a 

specific employment service to meet 

their needs. It’s called “Cap Emploi”. 

It’s financed by the AGEFIPH, a non-

profit organization created to manage 

fees paid by companies which don’t 

comply with the 6% quota rule, and the 

Pôle Emploi, the common French 

employment service. 

 Once again, there is no exclusive 

decisional power given to PwDs. 

However, some well-established 

DPO’s have access as council members 

to the decision making level of the 

AGEFIPH along representatives from 

the workers, employers and state 

representatives. 

 To my understanding, there is no 

participation in the policy making 

process concerning “Cap Emploi” 

itself. 

Spanje   Since 1990s the major Spanish 

disability organisations have 

played a significant policy 

development role. In 1993 was set 

up the Spanish Council of 

Representatives of People with 

Disabilities (CERMI), which 

nowadays keeps a pivotal position 

in terms of policy participation. 

 Cermi is a defense and self-

advocacy platform for people 

with disabilities that promotes 

their full citizenship and rights 

equal to other members of the 

community. 

 CERMI has already played a part 

in some significant achievements, 

such as the Ministry of Labour 

and Social Affairs’ agreement to 

establish the Plan of Urgent 

Measures for Employment 

 In October 1997, the Ministry of 

Labour and Social Affairs and CERMI 

signed an agreement aimed at fostering 

the employment of people with 

disabilities. 

 The most important issues in the 

agreement on participation were: to 

reorganize the Royal Council for 

Prevention and Assistance to People 

with Disabilities; to create a National 

Council of People with Disabilities 
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Promotion of People with 

Disabilities. 

Duitsland   The intension is to realise a 

higher participation of persons 

with disabilities on the policy 

decision making processes and to 

include them into as experts into 

these processes. This is the aim of 

the national government. On 

regional levels its different. Some 

“Bundesländer” have e.g. action 

plans for the realization of the 

UN-convention  which contain 

strategies of the inclusion of pwd 

into policy making processes, 

others not. Some “Bundesländer” 

realise this aim, others less. 

 In policy / decision making 

processes organisations of pwd 

and professionals or parents are 

asked for the inclusion of their 

knowledge. Referring to the UN-

convention there was an 

organization of many pwd-

organisations formed to give a 

common position to the 

realization of the convention. 

 In public events there are 

(sometimes) interpreters paid, 

there is a lack of organising 

discussions and presentations in 

easy language. A few legislative 

texts are translated into easy 

language. 

 There is a lack of the right to vote 

for some persons with disabilities 

(people who get a so called legal 

attendance, in German: 

gesetzliche Betreuung). That was 

strongly criticised in the report of 

examination of the realization of 

the UN-convention in Germany 

 The National labour office as well as 

each of 16 integration offices have 

“Beratende Ausschüsse”. That means a 

committee for planning support 

structures, legislations, financial 

equipment etc. In each of these 

committees there are 4 – 5 members of 

organisations of disabled people. They 

meet each at least once a year. These 

committees are regulated with in the 

social Code for rehabilitation. 

Zweden  During elections politicians raise 

these people as important in the 

political work. All parties wants to 

include people with disabilities to 

show their thoughts of a diversified 

society. 

 Everyone should be welcome in 

the political process and there 

 Employment Service is a government 

agency controlled by the government 

and parliament. We are thus politically 

controlled. Every year we receive an 

appropriation that is connected to our 

budget. There stands the mandate we 

have in the current budget. 

Incidentally, we are guided by laws 
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area aid to facilitate the political 

commitment. In the practical 

reality though, you find many 

obstacles: Lack of political 

documents in different formats 

out of the unique needs. Meeting 

facilities are often placed in old 

buildings without accessibility for 

all. Politicians travelling with taxi 

service for disabled have 

difficulties to be in time, have to 

go earlier from the meeting when 

the booking center always 

determines the time. Lack of 

interpreters and high prices on 

interpretations limits the political 

work for deaf or hearing 

impaired. Politicians with 

disabilities “should” be part of 

social councils, there are many 

prejudices that people with 

disabilities only interest is ramps 

for access when in wheelchair. 

Blind people are only interested 

in escort etc. Unfortunately 

politicians with disabilities stop 

their mission because of the lack 

of access in all different levels 

and regulations. When the agency then 

design their business is done in 

consultation with disability 

organizations NGOs. 

 It is not to say that individuals with 

disabilities are involved in the decision 

process. But both authority and policy-

makers consult disability 

organizations. 

Finland  Sometimes it is possible in preparation 

of laws that these organizations ask 

for opinion from their member 

organizations or clients themselves 

and use this knowledge in writing 

statements and comments to different 

ministries and during other lobbying 

activities. Even our new law on social 

services encourages and advices 

strongly to that, to increase the 

participation of clients in every 

possible way.  

 

 

 At the moment we have quite a few 

examples of participation concerning 

different social services. These are the 

services for people furthest away from 

open labor market due to disability or 

long-term unemployment or the 

combination of these – those who need 

several kinds of support. We have 

experience of clientele discussion 

forums, where clients evaluate and 

develop the quality of services together 

with the professionals. This is done 

also in many projects where they 

develop even new methods for 

participation. 

 But – this (refers to the text in the left 

column) is the situation in social 

services – not in employment services 

as such. There the answer from the 

experts was pretty much what I 

expected. There the participation is still 

very weak. This doesn´t concern the 
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planning and evaluating which services 

would the client need. There again is 

now a law, which tells that the client 

has to take part in the negotiations with 

the professionals and all parts must 

agree which services will you need 

/use/get. But as I mentioned, this 

doesn`t concern the process or 

developing the services as such.  

Noorwegen  The general impression is that the 

Norwegian authorities are 

supporting participation and ideas 

from the organisations for people 

with disability. 

 In the work and welfare organisation 

(NAV) there are regulated service 

users meetings, but at the same time 

limited real influence.  

 User organisations are being consulted 

when there are official proposals from 

the Department for Work and Social 

Affairs and the Directorate of 

Employment and Welfare on changing 

regulations, services and new policies 

on labour policies generally, and 

inclusive working conditions for 

people with disabilities and people 

with reduced work capability.  

 The organisations are also invited to 

consultation meetings in the Dept for 

Work and Social Affairs and they 

participate in reference groups where 

employment for people with disability 

is an issue. The FFO2 for instance, was 

highly involved in the Directorate of 

Work and Welfare’s implementation of 

the Job strategy for people with 

disabilities. 

 The organisations are invited by 

politicians and political party fractions 

in the Government, and by the national 

political parties for inputs and 

discussions on employment policies for 

the service users. 

 In addition, FFO and other 

organisations offer inputs tied to 

policies to get more people with 

disabilities in jobs and they also give 

written comments on the Fiscal State 

budgets.  

 

                                                           
2 FFO is de Noorse federatie van organisaties van personen met een handicap.  


