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Leeswijzer

Deze handleiding is een startersgids die werkgevers wegwijs maakt in de (re-)
integratie op de werkvloer van personen met een arbeidshandicap en alles wat 
daarbij komt kijken.

Arbeidshandicap wordt meestal gezien als iets negatiefs. Dit merken we reeds 
in de definitie van arbeidshandicap waarin wordt gesproken van ‘een langdurig 
en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan 
het samenspel tussen functiestoornissen [...]’ (Besluit Vlaamse Regering, 2008).

Deze handleiding vertrekt echter vanuit de visie dat het aanwerven van personen 
met een arbeidshandicap iets positiefs kan betekenen zowel voor de werkgever 
als voor de werknemer. 

We zijn ons ervan bewust dat de term ‘arbeidsbeperking’ in het kader van het 
Maatwerkdecreet collectieve inschakeling (juli 2013) geïntroduceerd werd. Aan-
gezien de term ‘arbeidshandicap’ echter behoort tot het algemeen gangbare taal-
gebruik, zullen we deze term hanteren in de gids.

In het inleidende hoofdstuk starten we met enkele algemene principes, waarmee 
we een basis leggen voor het denken over tewerkstelling van personen met een 
arbeidshandicap. Verder in deze handleiding bekijken we het thema meer in 
detail. Het boek bevat heel wat praktische tips bij het proces van werving tot en 
met de daadwerkelijke tewerkstelling. Daarna volgt een overzicht van subsidies 
voor de werkgever en de werknemer. In het vijfde hoofdstuk worden zes tewerk-
stellingsprincipes uitgewerkt. Tot slot is er een lijst van de expertorganisaties die 
werkgever of werknemer kunnen ondersteunen.

De bijlage bevat een checklist voor een vacature die rekening houdt met een 
werknemer met een arbeidshandicap.



10 WERKEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

De stellingen in het boek worden ondersteund door verschillende quotes van 
medewerkers van expertorganisaties en personen die zelf een beperking hebben. 
Geregeld staat aan het einde van een paragraaf of een hoofdstuk een belangrijke 
tip.

Hierbij willen we benadrukken dat de aanbevelingen die geformuleerd worden in 

deze handleiding niet alleen waardevol zijn voor het aanwerven van werknemers 

met een beperking, maar ook voor alle andere werknemers bijdragen tot een aan-

gename werkomgeving en het optimaal functioneren daarin. 


