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Verslagenbundel studiedag 

Deïnstitutionalisering 

Op 26 november 2014 organiseerde GRIP de studiedag 

'Deïnstitutionalisering: recht op een eigen leven midden in de 

samenleving'. De waardevolle informatie uit die dag stellen we nu 

beschikbaar voor iedereen via een gloednieuwe verslagenbundel!  

Lees verder 

  

Nieuwe beheersovereenkomst VRT te licht 

bevonden 

Op 21 december 2015 ondertekenden de Minister van Media, Sven 

Gatz, en de Openbare Omroep de beheersovereenkomst 2016-2020. 

GRIP nam ze door en stelde vast dat er op vlak van de beeldvorming 

met betrekking tot personen met een handicap geen vooruitgang 

wordt geboekt. 

Lees verder  

  

  
 

Reflectienota handicap en ethiek 

Het thema prenatale diagnostiek komt vaak aan bod in de media. De 

wetenschap slaagt er steeds meer in om vroeg in de zwangerschap te 
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testen of een kindje al dan niet met een handicap geboren wordt. Dit 

plaatst toekomstige ouders voor moeilijke vragen. 

Lees verder  

  

Deïnstitutionalisering op 1 pagina 

Januari 2016 - Een tongbreker? De toekomst? Instellingen 

omverwerpen? Recht op je eigen ondersteuning? ... Tja, wat is dat nu 

eigenlijk,  

'deïnstitutionalisering'? 

  

 

Lees verder  

  

Aantal federale ambtenaren met een 

handicap gedaald! 

In oktober 2015 verscheen het jaarlijkse verslag van de 

Begeleidingscommissie van de tewerkstelling van personen met een 

handicap in het federaal ambt. 

Lees verder  

  

Studeren in het hoger onderwijs met een 

handicap anno 2016. Kan dat op maat? 

Op 14 december 2015 organiseerde de KU leuven een studiedag rond 

“universiteit en functiebeperking, een toekomstperspectief”.  

Lees verder  
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België moet zijn inspanningen voor de 

inclusie van personen met een handicap 

verhogen. 

Nils Muiznieks is de commissaris voor mensenrechten van de Raad 

van Europa. Hij  bracht vandaag (28 januari 2016) verslag uit van zijn 

bezoek aan België en toont zich daarbij bezorgd over de rechten van 

personen met een handicap. 

Lees verder  

  

Uitvoering maatwerkdecreet geschorst door 

de Raad van State 

Op 26 januari velde de Raad van State een arrest rond het decreet 

collectief maatwerk. Er was een klacht over de uitvoering van dit 

decreet. 

Lees verder  

  

Werkt de Vlaamse overheid nog aan 

toegankelijke websites? 

De dienst Diversiteitsbeleid publiceerde in december 2015 een rapport 

over de stand van zaken van het project 

"toegankelijke websites". 

Lees verder  

  

Durf je een duootje doen? 

Neem als werkgever deel op 24 maart 2016 aan DUODAY!Tijdens de 

voorbije edities van DUOday proefden al 2.575 personen met een 

arbeidsbeperking van een échte job in 2.200 bedrijven. Een 

laagdrempelige ervaring voor werkgever en medewerker. 

Lees verder  
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Liever niet meer ontvangen? Afmelden.   
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