
            

  

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

De Directie-generaal Personen met een handicap heeft de KU Leuven en Université 
Libre de Bruxelles de taak toevertrouwd om een nieuw meetinstrument te 
ontwikkelen voor het vaststellen van de integratietegemoetkoming voor personen 
met een handicap. Dit omdat de huidige schaal niet meer aangepast is aan de 
huidige inzichten met betrekking tot de rechten van personen met een handicap. 
 
Om een dergelijke schaal op een wetenschappelijk verantwoorde manier te 
ontwikkelen, wil het onderzoeksteam de problemen die de participatie van personen 
met een handicap aan de samenleving bemoeilijken, kennen en begrijpen. Het team 
wil ook meer te weten komen over de ondersteuning door anderen die nodig is om 
deze problemen te overwinnen.  
 
Hiertoe organiseren de onderzoekers onder meer een aantal samenkomsten, ook 
wel focusgroepen genoemd. Een focusgroep is een gesprek tussen een groep 
mensen die onder leiding van een moderator ervaringen uitwisselen rond een 
bepaald thema. Voor deze focusgroepen is dat thema de ondersteuning die ingezet 
kan worden om de participatie van personen met een handicap aan de samenleving 
te bevorderen.  

Elke focusgroep brengt 10 tot maximaal 15 personen samen om dit thema te 
bespreken. Het is de bedoeling dat alle deelnemers, ook de meest verlegen 
personen, hun ervaringen kunnen delen. De vertrouwelijkheid van het gesprek wordt 
gegarandeerd, zodat iedereen zich vrij en op zijn gemak voelt. Er wordt een aparte 
focusgroep georganiseerd voor mensen die een persoon met een handicap 
ondersteunen. 

De focusgroepen worden in Leuven georganiseerd voor de Nederlandstaligen en in 
Brussel voor de Franstaligen. 

Graag hadden we u, als persoon met een handicap, gevraagd om deel te nemen 
aan één van deze focusgroepen. Uw ervaringen zijn zeer belangrijk voor ons. We 
hopen dan ook dat u zult kunnen ingaan op deze uitnodiging om uw ervaringen en 
ondersteuningsnoden met ons te delen. Graag benadrukken we dat uw deelname 
volledig vrijwillig is.  

Indien u bereid bent om deel te nemen, kan u dit via onderstaande link aan de 
onderzoekers laten weten.  
 

www.hiva.be/lime/ondersteuningsnoden 
 

 

http://www.hiva.be/lime/ondersteuningsnoden


            

 
 
 
 

 
Op de website zullen we u ook een aantal vragen stellen met het oog op een 
optimale samenstelling van de focusgroepen. Indien u niet over internet beschikt, 
kan u de onderzoekers telefonisch of via e-mail bereiken: 

 Nederlandstalig: Eva Vande Gaer, senior onderzoeker HIVA-KU Leuven, 016/ 
32 31 39, eva.vandegaer@kuleuven.be 

 Franstalig: Philip Thibaut, ULB, 0495/ 50 71 11, philip.thibaut@ulb.ac.be 

Gelieve uw bereidwilligheid tot deelname zo snel mogelijk door te geven aan de 
onderzoekers, maar uiterlijk vóór 20 maart 2015. 

Indien u zelf niet in de mogelijkheid bent om deel te nemen, maar iemand kent die u 
dagdagelijks ondersteuning biedt en die wel bereid is om deel te nemen, kan deze 
persoon zich eveneens kandidaat stellen. Dit kan via dezelfde link hierboven of via 
e-mail of telefoon. Voor deze ondersteuners van personen met een handicap wordt 
een aparte focusgroep georganiseerd. 

Het is mogelijk dat u deze oproep tot medewerking via verschillende kanalen krijgt 
(bijvoorbeeld via de Directie-Generaal Personen met een Handicap en via een 
vereniging voor personen met een handicap) of zelfs meerdere keren ontvangt (als u 
bijvoorbeeld bij verschillende verenigingen voor personen met een handicap bent 
aangesloten). Onze excuses hiervoor, het betreft hier wel degelijk dezelfde vraag om 
medewerking. 
 
Wij danken u op voorhand voor uw medewerking. 

Hoogachtend, 

Onderzoekers: 
Dr. Philip Thibaut (ULB) 
dr. Eva Vande Gaer (KU Leuven) 
 
Supervisie: 
dr. Sofie Kuppens (KU Leuven) 
Prof. Dr. Lode Godderis (KU Leuven) 
Prof. Dr. Christian Mélot (ULB) 
Dr. Marc Vandeweerdt (KU Leuven) 
Dr. Marc Du Bois (KU Leuven) 
Prof. dr. Jozef Pacolet (KU Leuven) 

mailto:eva.vandegaer@kuleuven.be
mailto:philip.thibaut@ulb.ac.b

