
FALC advies 2021/07 van de NHRPH 

Onderwerp: 

 

Dit document gaat over de aanpassing van 

bureaus voor federale ambtenaren met een 

handicap die thuiswerken. 

 

Een ambtenaar is een persoon  

die voor de staat werkt.  

Bijvoorbeeld de werknemers van een gemeente. 

 

 

Het document werd aangevraagd door  

de Minister van Ambtenarenzaken  

om telewerkers met een handicap te helpen.  

 

Telewerken is wanneer een persoon thuiswerkt  

in plaats van naar het werk te gaan. 

 

De Minister van Ambtenarenzaken is 

een persoon die door Belgische burgers is gekozen  

om in de regering ambtenaren te helpen. 

 

De aankoop van materiaal zal  

personen met een handicap in staat stellen  

om in goede omstandigheden te werken, 

rekening houdend met hun behoeften.  

 

 
 

 



Zoals bijvoorbeeld:  
 

o Het plaatsen van brailleleesregels  

voor blinde personen.  

Brailleleesregels worden gebruikt  

om braille met de vingers te lezen. 

 

o Het installeren van software voor ondertitels 

voor dove personen. 

 

 

Om hulp te ontvangen,  

moeten personen met een handicap 

hun werk zeggen dat ze een handicap hebben. 

 

De FOD BOSA zal een groot deel van de aankopen betalen. 

De rest wordt betaald door het werk  

van de persoon met een handicap. 

 

De FOD BOSA is een overheidsdienst  

die de administraties van de overheid helpt. 

 

Om de mensen te helpen,  

is er een bevraging gebeurd.  

Om de behoeften van personen  

met een handicap beter te begrijpen. 

 

De problemen:  
 

De NHRPH is blij met de beslissing,  

maar er is één ding verkeerd:  



o Het geld dat wordt uitgegeven  

is alleen voor de aankoop 

van materiaal en niet voor de rest. 

 

o Het geld moet ook worden gebruikt  

om krachtigere computers te kopen  

of om bijvoorbeeld mensen  

die gebarentaal spreken op te leiden. 

 

 

Wat vraagt de NHRPH: 
 

 

De NHRPH vraagt:  

 

o Dat alle ambtenaren met een handicap  

hulp krijgen.  

 

o Dat deze hulp beter wordt uitgelegd.  

 

o Dat de Minister de wet respecteert.  

De wet zegt dat men ten minste 3%  

personen met een handicap moet aanwerven.  

Op dit moment werken er nog niet genoeg  

personen met een handicap. 

 

 


