
Inclusie: what’s in a name?  

Het woord inclusie duikt overal op... En zelfs nog vaker met een f erachter: inclusief wonen, 

inclusieve vrijetijdsbesteding, inclusief werken, inclusief onderwijs …. Maar wat verstaat men 

daaronder? Is vaak heel verschillend, zo blijkt.  

Voor de een is het al inclusie als een persoon met een handicap ook kan sporten, ook al is dat op aparte 

uren en samen met andere mensen met een handicap. De ander spreekt over inclusie als je in een 

gewoon bedrijf kan werken, ook al kan je wegens ontoegankelijkheid niet samen met je collega’s 

lunchen. Een derde stelt dan weer dat er maar sprake is van inclusief onderwijs als ook de juiste 

ondersteuning aanwezig is om volwaardig te kunnen participeren.  

De puntjes op de i van inclusie houden 

Bovendien wordt het woord inclusie de laatste jaren vaak gekoppeld aan de ‘vermaatschappelijking 

van de zorg’. Ook daar bestaan verschillende interpretaties van. De term is ontstaan als protest tegen 

schendingen van de mensenrechten in grote psychiatrische instellingen. Vermaatschappelijking van de 

zorg betekende oorspronkelijk: ‘personen met een ondersteuningsnood moeten in hun eigen 

omgeving kunnen blijven wonen, dicht bij hun familie en vrienden. De juiste ondersteuning moet naar 

de persoon komen.’ Dit sluit zeker aan bij de inclusiegedachte. Het Vlaamse welzijnsbeleid hertaalt dit 

nu echter naar: ‘de zorg en ondersteuning moet zoveel mogelijk gratis door de samenleving (familie, 

vrienden, buren, etc) gegeven worden’. Personen met een handicap en hun sociale netwerk hebben 

daar terecht vragen bij. Brengt dit echte inclusie dichterbij? 

Inclusie en handicap: een zaak van mensenrechten! 

De verschillende betekenissen kunnen verwarrend zijn. Toch is inclusie een sleutelbegrip. Het is 

belangrijk dat we het goed begrijpen. Daarvoor grijpen we terug naar het VN-Verdrag voor de Rechten 

van Personen met een Handicap. De gedachte daarachter is: we moeten evolueren naar een 

samenleving waar inclusie de norm is. Dat betekent dat personen met een handicap volwaardig 

moeten kunnen participeren, midden in de gewone samenleving. Het betekent dat je je eigen keuzes 

mag maken en de ondersteuning krijgt die nodig is om je eigen leven te leiden.  

Verschil met ‘uitsluiting’, ‘segregatie’ en 

‘integratie 

Bij uitsluiting mag je gewoonweg niet 

meedoen omwille van je handicap. 

Bij segregatie kan je wel werken, onderwijs 

volgen … maar dan in een aparte omgeving en 

samen met andere personen met een 

handicap. 

Integratie kan lijken op inclusie, maar er is een 

groot verschil: de persoon mag meedoen met 

de ‘gewone’ mensen als hij of zij zich genoeg 

kan aanpassen. Terwijl bij inclusie de omgeving 

aangepast is aan een diversiteit van mensen en 

de juiste individuele ondersteuning 

beschikbaar is. 

Welke betekenis heeft inclusie voor u?  

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.gripvzw.be  

http://www.gripvzw.be/

