
SENSIBILISERINGSCAMPAGNE  
VANUIT DE SECTOR 
Een goed praktijkvoorbeeld uit de chemiesector 

 
 
 
Sensibiliseringsacties moeten een duurzame impact beogen. Sensibiliseringsacties vertrekkend vanuit 
een groot draagvlak hebben een grotere impact en werpen ook op langere termijn vruchten af. 
 
Binnen de sector Chemie werd in samenwerking met het Steunpunt Handicap & Arbeid een 
campagne opgezet rond arbeidsbeperking.  . 
 
 

Voor het project rond “Arbeidsbeperking” werden vanuit de sector twee grote acties 
naar voor geschoven: 
 

1 Bedrijven sensibiliseren om zich in te schrijven voor de Duo dag (www.duoday.be) 
 
2 Sensibiliseren via extra info en offline event 

 
Actie 1: Duo dag 
(een greep uit de concrete actiepunten) 

- Webpagina op de site van de sector maken 
- Info geven over de Duo dag en hoe inschrijven 
- Definitie van arbeidsbeperking/handicap uitschrijven 
- Twee bedrijven zoeken voor een reportage: één met een werknemer met een visibele 

beperking (video maken) één met een werknemer met een niet visibele beperking (artikel 
schrijven) 

- Baseline zoeken voor de tab knop op de sectorpagina 
- Tekst maken met oproep tot aanmelden voor gratis begeleiding vanuit de sector en door 

Steunpunt Handicap en Arbeid 
- Mailinglijst aanmaken via mailchimp 
- Mailing info Duo dag naar database van de sector 
- Mailing template aanleveren aan derden 
- Papieren flyers ontwerpen en versturen 
- Flyers verdelen aan derden 

http://www.duoday.be/


- Rondbellen naar grote bedrijven om deel te nemen aan Duo dag 
 
 
Actie 2: Sensibiliseren 
(een greep uit de concrete actiepunten) 

- Extra info op site van de sector 
- De tewerktellingsmaatregelen op een overzichtelijke manier in beeld brengen 

(schema/mindmap) 
- Praktische tips per arbeidsbeperking (o.b.v. info Steunpunt Handicap en Arbeid) 
- Goede praktijkvoorbeelden bedrijven via de website verspreiden 
- Campagne video maken (kan bijvoorbeeld op de Duo dag gebeuren) 
- Video maken met oproep aanmelden voor gratis begeleiding 
- Brochure (samenvatting) van bv. Tewerkstellingsmaatregelen, stappenplan 
- Bijeenkomst – workshop organiseren (HR knelpunt, welke maatregelen zijn er, …) 
- … 

 
 
Het dossier uit de chemiesector (Co-Valent) bestaat uit volgende onderwerpen: (klik op de link voor 
directe informatie) 
 

A Waarom nu al rond arbeidsbeperking werken 

B Goede praktijkvoorbeelden 

C Arbeidsbeperking 

D Vooroordelen 

E Steunmaatregelen 
 
 

A. Vijf redenen waarom je als bedrijf best nu al rond arbeidsbeperking werkt. 
 
Zij kwamen tot volgende conclusie: 
 
Het helpt je om: 

 Know-how op te bouwen wanneer een van je werknemers een beperking oploopt 
(bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte). 

 Je oudere werknemers productief te houden. 
 Schaars talent aan te trekken uit een ruimer aanbod en knelpuntvacatures in te vullen. 
 De blik van je personeel en klanten te verruimen. 
 De weg naar (financiële) ondersteuning te leren kennen. 

 
 

B. Goede praktijkvoorbeelden. 
 
Er zijn een aantal goede praktijkvoorbeelden aangehaald. Dit zowel van mensen met een beperking 
die effectief binnen de chemie sector werken als mensen die meedraaiden tijdens de Duo dag. Via 
volgende link:  https://www.youtube.com/embed/QjVcpBP53Y0?rel=0  
zie je een voorbeeld van Jonas die een dag meedraait bij Ineos tijdens de Duo dag. 
 
 
 

http://www.duoday.be/
https://www.youtube.com/embed/QjVcpBP53Y0?rel=0


 
 
 

C. Arbeidsbeperking meer dan een rolstoeler, blinde of dove. 
 
Wat is een arbeidsbeperking? Iedereen die problemen ondervindt om deel te nemen aan het 
arbeidsleven door beperkingen van verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuigelijke aard.  
En dat gaat zéér breed: rugklachten of hernia, dyslexie, ADHD, reuma- en hartpatiënten, 
slechtzienden, rolstoelgebruikers, autisme, CVS, MS, HIV, diabetes, stotteren, nierproblemen, … 
 
Vanuit de chemiesector wordt er aan de werkgevers ondersteuning en begeleiding geboden als ze 
een werknemer met een beperking in dienst nemen of als ze iemand stage willen laten lopen. Ze 
gaan ervan uit dat er binnen het bedrijf mogelijkheden zijn om die persoon zonder veel inspanningen 
te integreren. Ze hebben een apart email adres aangemaakt waar men terecht kan met vragen. De 
werkgevers kunnen zich ook inschrijven voor gratis begeleiding.  
Er is ook een oplijsting gemaakt van organisaties die ondersteuning op maat aanbieden.  
 

D. Vooroordelen over werknemers met een beperking 
 
Over mensen met een arbeidsbeperking bestaan er heel wat vooroordelen. Vanuit de chemiesector 
worden er 3 positieve vooroordelen toegelicht. Er wordt aangehaald dat : 
 

 Ze extra vaardigheden hebben ontwikkeld (creatiever omgaan met kansen, gemotiveerder, 
extra flexibel, communicatiever en loyaler) 

 Ze even productief zijn 
 Ze geen voorkeursbehandeling vragen 

 
 
 



E. Welke steun kan je als bedrijf krijgen 
 
Een werknemer met een beperking in dienst houden of nemen staat niet gelijk aan een meerkost of 
een verminderde productiviteit. 
 
Op Vlaams niveau zijn er vijf soorten tegemoetkomingen. 
 
Twee die worden uitbetaald aan de werkgever: 
 
1 De Vlaamse Ondersteunings Premie (VOP)  een gedeeltelijke terugbetaling van het loon van de 
werknemer 
2 Een terugbetaling van aanpassingen aan de werkvloer 
  
Drie steunmaatregelen worden betaald aan de werknemer met een beperking, maar die komen ook 
financieel ten goede aan de werkgever: 
 
3 Een terugbetaling van de aankoop van gereedschap en kledij 
4 Een tegemoetkoming in de vervoersonkosten 
5 De gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) 
 
 
Meer informatie terug te vinden in gepubliceerde bijlages. 
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