Openbare raadpleging: de Europese strategie
inzake handicaps 2010-2020 beoordelen
Velden met een * zijn verplicht.

Inleiding
De Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 (hierna de gehandicaptenstrategie) is het
belangrijkste beleidsdocument van de EU op het gebied van handicaps. In het document worden de
doelstellingen en acties voor de uitvoering van het gehandicaptenbeleid op EU-niveau uiteengezet. De
gehandicaptenstrategie heeft tot doel een Europa zonder drempels te bevorderen en is het instrument dat
wordt gebruikt om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) op EUniveau uit te voeren.

Aangezien de gehandicaptenstrategie in 2020 wordt afgerond, evalueert de Europese Commissie de
uitvoering ervan. Deze openbare raadpleging dient om informatie en standpunten van een zo breed
mogelijk spectrum van belanghebbenden te verzamelen om de relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid,
samenhang en Europese meerwaarde van de strategie te beoordelen. U hoeft geen voorafgaande kennis
te hebben van de gehandicaptenstrategie om aan deze raadpleging deel te nemen.

Standaardversie en eenvoudig te begrijpen versie
De enquête is opgesteld in twee versies zodat een zo breed mogelijk spectrum van belanghebbenden ze
kan begrijpen en eraan kan deelnemen. Om ervoor te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking
aan het onderzoek kunnen deelnemen, is een eenvoudig te begrijpen versie beschikbaar. Geef aan of u de
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voorkeur geeft aan de standaardversie van de enquête of aan de gemakkelijk te begrijpen versie. Zodra u
uw voorkeursversie hebt gekozen, raden wij u aan deze gedurende de hele enquête te gebruiken.
*1

Voorkeursversie
standaardversie
gemakkelijk te begrijpen versie

Privacyinstellingen en gegevensbescherming
*2

Privacyinstellingen voor de publicatie van uw feedback

De Commissie zal de reacties op deze openbare raadpleging publiceren. U kunt aangeven of uw gegevens openbaar mogen worden
gemaakt of anoniem moeten blijven.

Anoniem
Alleen het type respondent, het land van herkomst en de bijdrage mogen
worden gepubliceerd. Andere persoonlijke gegevens (naam, naam en
grootte van de organisatie en inschrijvingsnummer in het
transparantieregister) worden niet gepubliceerd.
Overheidssector
Uw persoonlijke gegevens (naam, naam en grootte van de organisatie,
inschrijvingsnummer in het transparantieregister en land van herkomst)
mogen samen met uw bijdrage worden gepubliceerd.
3 Ik ga akkoord met de privacyverklaring.

Persoonsgegevens
*4

Taal van mijn bijdrage
Bulgaars
Deens
Duits
Engels
Ests
Fins
Frans
Grieks
Hongaars
Iers
Italiaans
Kroatisch
Lets
Litouws
Maltees
Nederlands
Pools
Portugees
Roemeens
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Roemeens
Sloveens
Slowaaks
Spaans
Tsjechisch
Zweeds
*5

Ik neem deel namens/als:
een academische/onderzoeksinstelling
een ondernemersvereniging
een bedrijf/bedrijfsorganisatie
een consumentenvereniging
EU-burger
een milieuorganisatie
niet-EU-burger
een niet-gouvernementele organisatie (ngo)
een overheidsinstantie
een vakbond
Overig

*6

Voornaam

*7

Familienaam

*8

E-mailadres (wordt niet gepubliceerd)

*9

Land van oorsprong

Kies het land waar u woont of het land waar uw organisatie gevestigd is.

Afghanistan

EquatoriaalGuinea
Eritrea

Libië

Albanië
Algerije
Amerikaanse
Maagdeneilande
n
AmerikaansSamoa

Estland
Eswatini
Ethiopië

Litouwen
Luxemburg
Macau

Faeröer

Madagaskar

Andorra

Falklandeilande
n

Malawi

Angola

Fiji

Maldiven

Åland

Liechtenstein

SaintBarthélemy
Saint Kitts en
Nevis
Saint Lucia
Saint-Martin
Saint-Pierre en
Miquelon
Saint Vincent
en de
Grenadines
Salomonseilan
den
Samoa
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Angola
Anguilla
Antarctica

Fiji
Filipijnen
Finland

Maldiven
Maleisië
Mali

Antigua en
Barbuda
Argentinië

Frankrijk

Malta

Samoa
San Marino
Sao Tomé en
Principe
Saudi-Arabië

Man

Senegal

Armenië
Aruba

Franse
Zuidelijke en
Zuidpoolgebiede
n
Frans-Guyana
Frans-Polynesië

Servië
Seychellen

Australië
Azerbeidzjan
Bahama's

Gabon
Gambia
Georgië

Marokko
Marshalleiland
en
Martinique
Mauritanië
Mauritius

Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan

Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey

Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique

Bolivia

Guinee

Bonaire, SintEustatius en
Saba
Bosnië en
Herzegovina
Botswana
Bouveteiland

Guinee-Bissau

Myanmar
/Birma
Namibië

Guyana

Nauru

Taiwan

Haïti
Heard en
McDonaldeiland
en
Honduras
Hongarije

Nederland
Nepal

Tanzania
Thailand

Nicaragua
NieuwCaledonië

Togo
Tokelau

Hongkong

NieuwZeeland

Tonga

Ierland

Niger

Trinidad en

Brazilië
Britse
Maagdeneilande
n
Brits Indische
Oceaanterritoriu
m
Brunei

Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena,
Ascension en
Tristan da
Cunha
Sint-Maarten
Slovenië
Slowakije
Somalië
Spanje
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard en
Jan Mayen
Syrië
Tadzjikistan
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Brunei

Ierland

Niger

Trinidad en
Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië

Bulgarije
Burkina Faso
Burundi

IJsland
India
Indonesië

Cambodja
Canada

Irak
Iran

CentraalAfrikaanse
Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Clipperton
Cocoseilanden
Colombia
Comoren

Israël

Nigeria
Niue
Noordelijke
Marianen
Noord-Korea
NoordMacedonië
Noorwegen

Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Jemen
Jersey
Jordanië

Norfolk
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan

Congo

Kaaimaneilande
n

Palau

Cookeilanden

Kaapverdië

Palestina

Costa Rica

Kameroen

Panama

Cuba

Kazachstan

Curaçao

Kenia

PapoeaNieuw-Guinea
Paraguay

Cyprus

Kirgizië

Peru

Democratische
Republiek
Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica

Kiribati

Pitcairneilande
n

Koeweit
Kosovo
Kroatië

Polen
Portugal
Puerto Rico

Dominicaanse
Republiek
Duitsland

Laos

Qatar

Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgia
en de
Zuidelijke
Sandwicheiland
en
Zuid-Korea

Lesotho

Réunion

Zuid-Sudan

Ecuador

Letland

Roemenië

Zweden

Turkije
Turkmenistan
Turks- en
Caicoseilanden
Tuvalu
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verafgelegen
eilandjes van
de Verenigde
Staten
Verenigde
Arabische
Emiraten
Verenigde
Staten
Verenigd
Koninkrijk
Vietnam
Wallis en
Futuna
Westelijke
Sahara
Zambia
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Ecuador
Egypte
El Salvador

Letland
Libanon
Liberia

* 10

Toepassingsgebied
Internationaal
Lokaal
Nationaal
Regionaal

* 11

Naam van de organisatie

Roemenië
Rusland
Rwanda

Zweden
Zwitserland

maximaal 255 teken(s)

* 12

Grootte van de organisatie
Micro (1 tot 9 werknemers)
Klein (10 tot 49 werknemers)
Middelgroot (50 tot 249 werknemers)
Groot (250 of meer werknemers)

13 Inschrijvingsnummer in het transparantieregister
maximaal 255 teken(s)
Controleer of uw organisatie ingeschreven is in het transparantieregister. Dit is een vrijwillige databank voor organisaties die invloed
willen uitoefenen op de besluitvorming van de EU.

* 14

Mijn leeftijd
jonger dan 18 jaar
18-30 jaar
31-49 jaar
50-65 jaar
ouder dan 65 jaar
Zeg ik liever niet

* 15

Met betrekking tot handicaps beschrijft de volgende uitdrukking mij het best
Ik beschouw mezelf als een persoon met een handicap
Ik heb een erkende handicap of beperking
Ik ben verantwoordelijk voor de zorg voor een persoon met een handicap
Ik beschouw mezelf niet als een persoon met een handicap
Zeg ik liever niet

* 16

Met betrekking tot mijn arbeidsstatus omschrijft de volgende uitdrukking mij het
best
Ik werk in de particuliere sector
Ik werk in de publieke sector
Ik doe betaald werk in een maatschappelijke organisatie (met inbegrip van
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Ik doe betaald werk in een maatschappelijke organisatie (met inbegrip van
gehandicaptenorganisaties)
Ik doe onbetaald werk (bv. vrijwilligerswerk)
Ik ben student
Ik ben met pensioen
Ik ben werkloos
ander
Zeg ik liever niet

Uw visie op de huidige situatie voor mensen met een handicap
17 In hoeverre kent u deze EU-initiatieven?
Goede

Enige

Geen

kennis

kennis

kennis

* Europese strategie inzake handicaps 2010-2020
Europese kaart voor mensen met een handicap
Europese parkeerkaart voor mensen met een handicap
Europese dag van personen met een handicap
Europese richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep
Europese bewustmakingscampagne over discriminatie op het
werk
Europese verordeningen inzake passagiersrechten
Europese Access City Award
Europese toegankelijkheidswet
Richtlijn inzake webtoegankelijkheid
Europese norm voor toegankelijkheid volgens het beginsel
"ontwerpen voor iedereen"
Europese norm inzake toegankelijkheidseisen voor ICTproducten en -diensten
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18 Bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?
Mee

Enigszins

eens

mee eens

Enigszins
Neutraal

mee
oneens

Mee

Weet

oneens

ik niet

* Mensen met een handicap
kunnen zich net als andere
burgers toegang verschaffen tot
gebouwen, openbare diensten,
goederen en technologieën.
* Mensen met een handicap
kunnen net als andere burgers
deelnemen aan alledaagse
activiteiten en zijn opgenomen in
de gemeenschap
* Mensen met een handicap
kunnen hun rechten uitoefenen
net als andere burgers
* Mensen met een handicap
hebben dezelfde
arbeidsmogelijkheden als andere
burgers
* Mensen met een handicap
hebben dezelfde
onderwijsmogelijkheden als
andere burgers
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* Mensen met een handicap
genieten een levensstandaard
en een niveau van sociale
bescherming die vergelijkbaar
zijn met die van andere burgers
* Mensen met een handicap
hebben toegang tot adequate en
betaalbare gezondheidsdiensten
* Mensen met een handicap die in
buurlanden van de EU wonen,
genieten rechten en een
levensstandaard die
vergelijkbaar zijn met die van
hun medeburgers
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* 19

Op welke van de volgende gebieden ondervinden mensen met een handicap de
meeste problemen op EU-niveau?
maximaal 5 kiezen

toegang tot gebouwen en vervoer
toegang tot technologie, goederen en diensten
zelfstandig wonen
inclusie in de gemeenschap
gelijkheid en non-discriminatie
erkenning van de handelingsbekwaamheid
werk en werkgelegenheid
onderwijs
levensstandaard en sociale bescherming
ondersteuning voor familieleden
gezondheidszorgdiensten
erkenning van rechten buiten de EU
bewustmaking van het publiek en de autoriteiten
ander
20 Als u ‘ander’ hebt geselecteerd, graag wat meer uitleg
maximaal 50 teken(s)

Vooruitgang in de situatie van mensen met een handicap
21 De situatie van mensen met een handicap is de afgelopen tien jaar in het
algemeen verbeterd.
Mee

Enigszins

eens

mee eens

Neutraal

Enigszins mee

Mee

Weet

oneens

oneens

ik niet

* in uw EU-lidstaat
* in de hele
Europese Unie
* wereldwijd
* 22

Op welke van de volgende gebieden is de situatie van mensen met een
handicap de afgelopen tien jaar op EU-niveau verbeterd?
maximaal 5 kiezen

toegang tot gebouwen en vervoer
toegang tot technologie, goederen en diensten
zelfstandig wonen
inclusie in de gemeenschap
gelijkheid en non-discriminatie
erkenning van de handelingsbekwaamheid
werk en werkgelegenheid
onderwijs
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onderwijs
levensstandaard en sociale bescherming
ondersteuning voor familieleden
gezondheidszorgdiensten
erkenning van rechten buiten de EU
bewustmaking van het publiek en de autoriteiten
ander
niet van toepassing, omdat er niets verbeterd is
23 Als u ‘ander’ hebt geselecteerd, graag wat meer uitleg
maximaal 50 teken(s)

Uw visie op het effect van EU-initiatieven
Bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

24 In het algemeen hebben EU-initiatieven de afgelopen tien jaar bijgedragen tot
een verbetering van de situatie van mensen met een handicap
Mee

Enigszins

eens

mee eens

Neutraal

Enigszins mee

Mee

Weet

oneens

oneens

ik niet

* in uw EU-lidstaat
* in de hele
Europese Unie
* wereldwijd

25 De EU heeft de afgelopen tien jaar bijgedragen tot een verbetering van de
situatie van mensen met een handicap door middel van de volgende activiteiten
Mee

Enigszins

eens

mee eens

Enigszins
Neutraal

mee
oneens

Mee

Weet

oneens

ik niet

* wetgevende activiteiten
* beleidsmaatregelen en de
bevordering van hervormingen in
de EU-lidstaten
* EU-financiering
* de uitwisseling van kennis en
beste praktijken met EUlidstaten, partners en
belanghebbenden
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* de EU-burgers bewuster maken
van kwesties waar
gehandicapten mee te maken
krijgen

Uw visie op het effect van de gehandicaptenstrategie
De gehandicaptenstrategie beschrijft doelstellingen en maatregelen om de situatie van mensen met een
handicap te verbeteren. Om de doelstellingen van deze strategie beter te kunnen verwezenlijken, zijn er
acht specifieke actieterreinen vastgesteld:
Toegankelijkheid: ervoor zorgen dat producten, diensten en gebouwen beter toegankelijk zijn voor
mensen met een handicap
Participatie: verbetering van de deelname van mensen met een handicap aan het openbare en politieke
leven
Gelijkheid: bestrijding van discriminatie op grond van een handicap en bevordering van gelijke behandeling
Werkgelegenheid: mensen met een handicap in staat stellen actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt
Onderwijs en opleiding: bevordering van inclusief onderwijs en een leven lang leren voor leerlingen en
studenten met een handicap
Sociale bescherming: bevordering van behoorlijke levensomstandigheden voor mensen met een handicap
Gezondheid: bevordering van gelijke toegang tot gezondheidsdiensten en -voorzieningen voor mensen
met een handicap
Externe actie: bevordering van de rechten van mensen met een handicap ook buiten de EU

Bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

26 In het algemeen heeft de gehandicaptenstrategie de situatie van mensen met
een handicap verbeterd
Mee

Enigszins

eens

mee eens

Neutraal

Enigszins mee

Mee

Weet

oneens

oneens

ik niet

* in uw EU-lidstaat
* in de hele
Europese Unie
* wereldwijd

27 De gehandicaptenstrategie heeft de situatie van mensen met een handicap
voor elk actieterrein verbeterd
Mee

Enigszins mee

eens

eens

Neutraal

Eerder niet

Mee

Weet ik

mee eens

oneens

niet

* toegankelijkheid
* participatie
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* gelijkheid
* werkgelegenheid
* onderwijs en
opleiding
* sociale
bescherming
* gezondheid
* externe actie

28 De nationale prioritaire maatregelen van uw EU-lidstaat stemmen overeen met
de acht actieterreinen van de gehandicaptenstrategie
Mee

Enigszins mee

eens

eens

Neutraal

Eerder niet

Mee

Weet ik

mee eens

oneens

niet

* toegankelijkheid
* participatie
* gelijkheid
* werkgelegenheid
* onderwijs en
opleiding
* sociale
bescherming
* gezondheid
* externe actie

29 De middelen die aan de acht actieterreinen werden toegewezen, volstonden om
de doelstellingen van de gehandicaptenstrategie te kunnen behalen
Mee

Enigszins mee

eens

eens

Neutraal

Eerder niet

Mee

Weet ik

mee eens

oneens

niet

* toegankelijkheid
* participatie
* gelijkheid
* werkgelegenheid
* onderwijs en
opleiding
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* sociale
bescherming
* gezondheid
* externe actie
* 30

Welke factoren hebben er vooral toe bijgedragen dat de gehandicaptenstrategi
e sinds 2010 vooruitgang heeft geboekt?
maximaal 5 kiezen

politieke en juridische gevolgen van het VN-Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap (UNCRPD)
EU-wetgevingsactiviteiten
EU-beleidsmaatregelen (met inbegrip van de bevordering van hervormingen
in de lidstaten)
EU-financiering
initiatieven van de nationale overheid
initiatieven van de lokale overheid
particuliere initiatieven
belangenbehartiging door belangengroepen en niet-gouvernementele
organisaties (ngo's)
lobbying door de bedrijfswereld
economische context
publieke opinie/mentaliteitsverandering
nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en/of technologische veranderingen
voorlichtingsactiviteiten
ander
niet van toepassing omdat er geen vooruitgang is geboekt
31 Als u ‘ander’ hebt geselecteerd, graag wat meer uitleg
maximaal 50 teken(s)

* 32

Welke factoren vormden de belangrijkste hinderpalen om de doelstellingen van
de gehandicaptenstrategie op EU-niveau te bereiken?
maximaal 5 kiezen

gebrek aan politieke wil
gebrek aan inzicht bij beleidsmakers in kwesties waar gehandicapten mee te
maken krijgen
gebrek aan verbanden met andere EU-beleidsterreinen
gebrek aan bevoegdheden van de EU op het gebied van handicaps
gebrek aan bewustzijn bij het publiek
gebrek aan personele en financiële middelen
stigma in verband met handicaps
ontoereikende wetgeving
onvoldoende betrokkenheid van mensen met een handicap bij
besluitvormingsprocessen
economische context
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economische context
ander
33 Als u ‘ander’ hebt geselecteerd, graag wat meer uitleg
maximaal 50 teken(s)

* 34

Welke factoren vormden de belangrijkste hinderpalen om de doelstellingen van
de gehandicaptenstrategie op lidstaatniveau te bereiken?
maximaal 5 kiezen

gebrek aan politieke wil
gebrek aan inzicht bij beleidsmakers in kwesties waar gehandicapten mee te
maken krijgen
gebrek aan verbanden met andere EU-beleidsterreinen
gebrek aan bevoegdheden van de EU op het gebied van handicaps
gebrek aan bewustzijn bij het publiek
gebrek aan personele en financiële middelen
stigma in verband met handicaps
ontoereikende wetgeving
onvoldoende betrokkenheid van mensen met een handicap bij
besluitvormingsprocessen
economische context
ander
35 Als u ‘ander’ hebt geselecteerd, graag wat meer uitleg
maximaal 50 teken(s)

36 De acht actieterreinen van de gehandicaptenstrategie zijn nog relevant voor
de toekomst
Mee

Enigszins mee

eens

eens

Neutraal

Eerder niet

Mee

Weet ik

mee eens

oneens

niet

* toegankelijkheid
* participatie
* gelijkheid
* werkgelegenheid
* onderwijs en
opleiding
* sociale
bescherming
* gezondheid
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* externe actie

Gemakkelijk te begrijpen versie
De Europese Unie (EU) doet veel om mensen met een handicap te helpen zodat ze een beter leven
kunnen leiden.
De Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 (hierna de gehandicaptenstrategie) is een document
dat beschrijft wat de Europese Unie doet voor mensen met een handicap.
Hieronder staan een aantal vragen. Als u hierop antwoordt, geeft u uw mening: over de situatie van
mensen met een handicap, over de dingen die de Europese Unie doet voor mensen met een handicap, en
over de gehandicaptenstrategie.

37 Hieronder staan enkele activiteiten opgesomd. Hoe gemakkelijk is het voor
mensen met een handicap om die activiteiten te doen?
Gemakkelijk

Normaal

Moeilijk

Weet
ik niet

* openbare gebouwen bezoeken, bijvoorbeeld stations,
theaters of sportcentra. Reizen met het openbaar
vervoer, zoals de trein, de bus of de metro.
* naar concerten, sportevenementen en musea gaan.
Kunnen stemmen tijdens verkiezingen
* met respect behandeld worden
* werk vinden
* naar school gaan
* geld verdienen en kunnen kopen wat ze willen
* naar de dokter of het ziekenhuis kunnen gaan wanneer
dat nodig is
* 38

Hebben mensen met een handicap nu een beter leven dan 10 jaar geleden?
ja
nee
weet ik niet

* 39

Welke activiteiten zijn de laatste 10 jaar gemakkelijker geworden voor mensen
met een handicap?
maximaal 5 kiezen

openbare gebouwen bezoeken, bijvoorbeeld stations, theaters of sportcentra
reizen met het openbaar vervoer, zoals de trein, de bus of de metro.
het internet gebruiken
naar concerten, sportevenementen en musea gaan
kunnen stemmen tijdens politieke verkiezingen
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kunnen stemmen tijdens politieke verkiezingen
met respect behandeld worden
werk vinden
naar school gaan
geld verdienen en kunnen kopen wat ze willen
naar de dokter of het ziekenhuis kunnen gaan wanneer dat nodig is
niet van toepassing, omdat geen van deze activiteiten de laatste tien jaar
gemakkelijker zijn geworden
* 40

Denkt u dat mensen met een handicap dankzij de Europese Unie nu een beter
leven hebben dan tien jaar geleden?
ja
nee
weet ik niet
41 Weet u wat de Europese Unie heeft gedaan voor mensen met een handicap?
Ik heb erover

Ik heb

Dat

gehoord, maar

er nog

weet

ik weet niet

nooit

ik

precies wat het

van

is

gehoord

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020
(is een document dat beschrijft wat de EU doet voor mensen
met een handicap).
Europese kaart voor mensen met een handicap
(is een kaart die mensen met een handicap gemakkelijker laat
meedoen aan cultuur, sport en vervoer in de hele EU)
Europese parkeerkaart voor mensen met een handicap
(is een kaart die mensen met een handicap in hun auto leggen
en die betekent dat ze in alle EU-landen mogen parkeren op
plaatsen die voor hen bedoeld zijn).
Europese dag van personen met een handicap
(is een belangrijk evenement dat door de EU wordt
georganiseerd. Het is een dag waarop veel over en door
mensen met een handicap wordt gepraat over wat er nog
allemaal beter kan).
Europese richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep
(is een EU-wet die discriminatie op het werk bestrijdt)
Europese bewustmakingscampagne over discriminatie op het
werk
(is een initiatief van de EU om mensen informatie te geven over
hun rechten op het werk)
Europese verordeningen inzake passagiersrechten
(zijn de EU-wetten die de rechten beschermen van mensen die
per bus, boot, trein of vliegtuig reizen)
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Europese Access City Award
(is een EU-prijs voor steden die zich inzetten voor mensen met
een handicap)
Europese toegankelijkheidswet
(is een EU-wet die bedrijven verplicht om hun producten en
diensten toegankelijker te maken voor mensen met een
handicap).
Richtlijn inzake webtoegankelijkheid
(is een EU-wet die de overheid verplicht om haar websites
toegankelijker te maken voor mensen met een handicap)
Europese normen voor toegankelijkheid volgens het beginsel
"ontwerpen voor iedereen"
(is een EU-document dat uitlegt hoe producten en diensten
toegankelijker kunnen worden gemaakt voor mensen met een
handicap).
Europese normen inzake toegankelijkheidseisen voor ICTproducten en -diensten
(is een EU-document dat uitlegt hoe computers, smartphones
en hoogtechnologische producten toegankelijker kunnen
worden gemaakt voor mensen met een handicap).
* 42

Denkt u dat de gehandicaptenstrategie ervoor gezorgd heeft dat mensen met
een handicap nu een beter leven kunnen leiden dan 10 jaar geleden?
ja
nee
weet ik niet
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43 Hoeveel heeft de gehandicaptenstrategie mensen met een handicap geholpen
op de hierna genoemde gebieden?
De
De

gehandicaptenstrategie

gehandicaptenstrategie

heeft tot op zekere
hoogte geholpen

De

weet

gehandicaptenstrategie

ik

heeft niet geholpen

niet

* toegankelijkheid
van gebouwen
en plaatsen
* deelname van
mensen met
een handicap
aan het
openbare en
politieke leven
* gelijkheid
* werkgelegenheid
* onderwijs en
opleiding
* sociale
bescherming,
sociale
voorzieningen
en diensten
* toegang tot
goede
gezondheidszorg
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* activiteiten die
de EU uitvoert
in landen die
niet tot de EU
behoren
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44 Hoe belangrijk zijn de gebieden van de gehandicaptenstrategie?
Heel
belangrijk

Belangrijk

Neutraal

Weet
ik niet

* toegankelijkheid van gebouwen en plaatsen
* deelname van mensen met een handicap aan het
openbare en politieke leven
* gelijkheid
* werkgelegenheid
* onderwijs en opleiding
* sociale bescherming, sociale voorzieningen en
diensten
* toegang tot goede gezondheidszorg
* activiteiten die de EU uitvoert in landen die niet tot de
EU behoren
* 45

Welke onderwerpen zijn volgens u bijzonder belangrijk en moeten in de
toekomst aandacht krijgen?
maximaal 10 kiezen

toegankelijkheid van gebouwen en openbare diensten
toegankelijkheid van internet, communicatie en ICT
toegankelijkheid in het toerisme
ouder worden met een handicap
ondersteunende technologieën en onderzoek
bewustmaking en media
kinderen met een handicap en hun gezin
gelijke erkenning voor de wet en handelingsbekwaamheid
gelijkheid en non-discriminatie
EU-financiering
financiering van het monitoringmechanisme
vrijheid van verkeer
habilitatie en revalidatie
gezondheid
huisvesting
inclusief onderwijs en opleiding
inclusieve humanitaire actie en internationale samenwerking
zelfstandig wonen en inclusie in de gemeenschap
geestelijke gezondheid
mishandeling (geweld, misbruik, verwaarlozing van vrijheid en waardigheid)
toezicht op en handhaving van de wetgeving inzake mensen met een
handicap
deelname aan het politieke en openbare leven
persoonlijke mobiliteit
armoede
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armoede
redelijke aanpassingen
vluchtelingen en migranten met een handicap
het recht op vrijheid en veiligheid
het recht op leven
cultureel leven, recreatie, vrije tijd en sport
levensstandaard en sociale bescherming
statistieken en gegevensverzameling
duurzame ontwikkeling en handicaps
universeel ontwerp (producten, omgevingen en diensten)
vrouwen en meisjes met een handicap
werk en werkgelegenheid
jongeren
ander
46 Als u ‘ander’ hebt geselecteerd, graag wat meer uitleg
maximaal 50 teken(s)

Slotopmerkingen en uploaden van document
47 Indien relevant, kunt u andere opmerkingen maken als die in de vorige vragen
nog niet aan de orde zijn gekomen.
maximaal 500 teken(s)

48 U kunt documenten bijvoegen ter ondersteuning van uw antwoorden op de
bovenstaande vragen
De maximale bestandsgrootte is 1 MB.
Alleen bestanden van formaat pdf,txt,doc,docx,odt,rtf zijn toegestaan
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