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1. Wat is de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 
(SAPH) 

 

De Gentse Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap of Chronische Ziekte (afgekort 
SAPH) is een officieel adviesorgaan van de stad Gent.  

De SAPH adviseert en sensibiliseert het College van Burgemeester en Schepenen en de stadsdiensten 
over onderwerpen die invloed hebben op het leven van personen met een handicap en personen 
met een chronische ziekte in Gent. 

De SAPH brengt zowel op vraag als spontaan advies uit, signaleert knelpunten en stelt oplossingen 
voor. 

Zo wil de SAPH er mee voor zorgen dat de stad Gent een voorbeeldrol kan blijven vervullen als 
toegankelijke, inclusieve stad waar mensen met een handicap of chronische ziekte volwaardig en 
autonoom kunnen participeren op alle maatschappelijke domeinen. 

 

2. De SAPH in transitie en evolutie 
 

2.1. Het traject 

De SAPH merkte in 2019 dat er een nieuwe manier van werken nodig was voor de adviesraad.  
In 2020 werd de aanzet gegeven voor een brede heroriëntering van de werking in het 
verandertraject, onder externe begeleiding van ‘Vrijwilligerswerk werkt’.  

Ondanks de corona-problematiek is daar in 2021 tijdens de 2 laatste sessies (van de 4) verder 
intensief (via elektronische weg) op doorgewerkt. Dit op 11/2 en op 15/3. 

Tijdens deze 4 sessies (van september 2020 – maart 2021)  werden alle leden van de plenaire 
vergadering uitgenodigd om mee te denken en mee te bouwen aan een nieuwe manier van werken, 
aan een nieuwe vorm of organisatiestructuur en aan de taakinvullingen binnen de SAPH.   
 
De vergaderingen en workshops hebben tot doel gehad een analyse van de werking te maken, de 
doelstellingen en de organisatie onder de loep te nemen, uit te breiden, op elkaar af te stemmen en 
de conclusies van deze oefening te implementeren.  

Deze werkmomenten (die over verschillende maanden en werkmomenten werden georganiseerd) 
zijn gevolgd door een enthousiast deel van de leden van de plenaire vergadering. In deze periode 
werd ook de ondersteuning door de Dienst Sociaal Beleid en Stadsondersteuner vernieuwd en 
uitgebreid. 

Het resultaat is een versterkte werking die zich duidelijker positioneert en ook zoekt naar manieren 
om zich actief en blijvend te vernieuwen, om zich te aligneren met een maatschappij en stad die dit 
ook doet. Deze transitie wordt verder verankerd, waarbij de leden van de plenaire vergadering SAPH 
en kerngroep erop toeziet een evenwicht te behouden tussen samenwerken, organisatie, motivatie 
stimuleren en verdelen van workload. 
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2.2. Doelstellingen 

De nieuwe werking van de SAPH stelt 3 doelstellingen centraal in het proces: 

1. De SAPH meer slagkracht geven door onze werking te dynamiseren. 

2. De beleidsimpact van de SAPH versterken door nog meer in te zetten op stevig 
onderbouwde adviezen, zowel op vraag als op eigen initiatief. 

3. De SAPH-werking verbreden en verdiepen. 

 
2.3. Actiepunten uit het verandertraject 

 
- Bekendmaking van de SAPH vergroten  
- Netwerk van de SAPH uitbouwen 
- Netwerk met het beleid versterken 
- Samenwerking met andere organisaties en adviesraden uitbreiden 
- Samenwerking met de Klankbord Integrale Toegankelijkheid versterken 
- Proactief handelen door in dialoog te gaan met diensten en beleid 
- De rol van de ondersteuner van de adviesraad concretiseren en uitbreiden.  
- Adviesnota’s concreet maken: geïnformeerde en grondige adviesnota’s opstellen, die sneller 

inspelen op actuele thema’s  
- Ervaringsdeskundigen centraal plaatsen 
- De werkorganisatie van de SAPH bijsturen: 

 Het terug oprichtten van ‘werkgroepen’ 
 Projectmatig werken 
 Organisatorische versterking door het werken in kerngroep die coördinatie opneemt 

- Breder werven van SAPH-leden 
- De engagementen van vertegenwoordigers op maat uitwerken  
- Werken aan communicatie en transparantie van de SAPH 
 

3. Wie is de SAPH? 
 

3.1. Het statuut van de SAPH 

De werking van de SAPH steunt op 2 officiële documenten: het reglement en de afsprakennota. 

- De Adviesraad voor Personen met een Handicap werd in de vergadering van de 
gemeenteraad van 18 januari 1993 opgericht. In dezelfde zitting keurde de gemeenteraad 
het reglement van de adviesraad goed. 

Dit reglement werd aangepast en goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 september 
2017.   

- De afsprakennota tussen de adviesraad voor Personen met een handicap en Stad Gent, 
goedgekeurd op 25 september 2017. 

De organisatiewijziging van de SAPH zal, na een inloopperiode, op termijn leiden tot een aanpassing 
van het reglement en de afsprakennota van de SAPH. 
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De SAPH zal zich in dit proces laten bijstaan door de Juridische Dienst en de Dienst 
Bestuursondersteuning van Stad Gent. 

 

3.2. Nieuwe structuur  
 
De SAPH wil loskomen van functies en maximaal inzetten op talenten, interesses, ervaring, expertise 
en beschikbare tijd van elk lid van de SAPH.  
 
De functies van ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’ bestaan dus niet langer. 
Deze functies omvatten gefragmenteerde taken, zoals: betalingen uitvoeren, de uitgaven bijhouden, 
een vergadering voorzitten, een verslag maken,... Elk van deze deeltaken kan door verschillende 
mensen opgenomen worden.  
Het werk is op deze manier beter verdeeld onder de leden van de SAPH: drie mensen maken om 
beurt de verslagen op, er is een wisselend voorzitterschap van de vergadering,  en er zijn 2 mensen 
die de boekhouding bijhouden en de betalingen uitvoeren. 
 
De SAPH heeft wat tijd en ruimte nodig om te experimenteren met deze nieuwe structuren.  
In 2022 zal de huidige werking geëvalueerd worden   
Na de evaluatie kunnen er aanpassingen gebeuren en kan de gewenste manier van werken 
verankerd worden.   
 
 

3.2.1. Kerngroep 
 

Sinds april 2021 bestaat er geen dagelijks bestuur meer. Wel is er een kerngroep opgericht in een 
dynamische, flexibelere vorm. De kerngroep neemt de organisatietaken op. 

Binnen de plenaire vergadering van de SAPH is er een kerngroep opgericht, die collectief de plenaire 
vergaderingen voorbereidt, een eerste insteek levert voor adviezen en de opvolging ervan, de 
(thematische) werkgroepen (zie verder) opvolgt, ….  

Uiteraard ligt de eindverantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij de plenaire vergadering. 
Dankzij de kerngroep kunnen het vele werk en de verantwoordelijkheden verdeeld worden over 
meer mensen. 

Er kunnen op elk moment leden bijkomen of vertrekken naar eigen tijdsmogelijkheden.  Men streeft 
wel naar een zekere engagement van de leden van de kerngroep. 

 
3.2.2. Werken met (thematische) werkgroepen  

 
Een onderdeel van de reorganisatie van de SAPH is terug werken met “werkgroepen”. 
Ook op inhoudelijk vlak worden de taken verdeeld, onder de vorm van werkgroepen. 
Voordelen van de werkgroepen zijn: de expertise en interesses van de leden gerichter inzetten en de 
betrokkenheid van de leden vergroten. En er kan verder eenvoudiger trajectmatig en op maat 
gewerkt worden. 
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De SAPH wil met de werkgroepen: 
• de taakverdeling verbreden en optimaliseren 
• leden en externe partners gerichter en breder inzetten 
• de dialoog met de verschillende diensten optimaliseren 
• adviezen voorbereiden en aanbieden aan de plenaire vergadering ter bespreking en 

goedkeuring 
 

De SAPH heeft in 2021 een aantal (thematische) werkgroepen opgericht. Elke werkgroep focust op 
één of enkele onderwerpen of thema’s (denk aan aspecten van brede toegankelijkheid, werk, wonen, 
onderwijs…). De werkgroepen staan open voor alle SAPH-leden, maar ook voor leden van de 
Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid en, waar nuttig, ook voor externen.  

Een werkgroep kan focussen op een brede en langdurige uitdaging, maar kan ook werken rond een 
meer punctueel item (en ophouden te bestaan wanneer dat item ten gronde behandeld is). Op die 
manier kunnen we de expertise van elk SAPH-lid optimaal inzetten, zonder dat de werklast te hoog 
wordt.  

Sommige werkgroepen hebben een kortere levensduur, andere dan weer een langere levensduur. 

Een aantal thematische werkgroepen is aan de slag en levert stevige en geïnformeerde inbreng, 
onder andere rond de praktijktesten op de Gentse arbeidsmarkt. 

 

3.2.3. Open vergadering  

De SAPH blijft inzetten op jaarlijkse, aantrekkelijke open vergaderingen. Dat is een laagdrempelige 
manier om inhoudelijk kennis te maken met de werking en de thema’s van de SAPH, en meteen een 
uitnodiging om daar zelf een steentje toe bij te dragen.  

De SAPH nodigt voor dit evenement een breed netwerk aan organisaties en belanghebbenden uit. 
 
In 2021 was de open vergadering gepland op 25 november. Gezien de corona-situatie op dat 
moment is deze afgelast.  
Het uitgewerkt concept zal SAPH verschuiven naar 9 juni 2022, wanneer de coronasituatie het 
toelaat. 
 

4. Samenstelling SAPH  
 

4.1. Wie kan toetreden? 

De SAPH is een onafhankelijk en pluralistisch orgaan dat een evenredige vertegenwoordiging beoogt 
van alle personen met een handicap of chronische ziekte en hun belangenorganisaties. 

De SAPH bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties en verenigingen voor 
personen met een auditieve, fysieke, mentale of visuele handicap vertegenwoordigers van personen 
met een chronische aandoening  en uit ervaringsdeskundigen die als onafhankelijk/individueel lid 
zetelen. 
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4.2. Kerngroep (maandelijks overleg) 2021 

Dovenactie Gent Nico  Claerman 
Individueel lid Michiel  Van de Voorde 
Individueel lid Jean Pierre De Maesschalck  
MS Liga Oost Vlaanderen Annemarie Sorel  
Parkinsonliga Yves Meersman  
Dito vzw Samuel Verbruggen  

 

 
4.3. Plenaire vergadering (maandelijks overleg) 2021 

AHOSA Lut Van Acker  
Dovenactie Gent Philippe De Cocker  
Dovenactie Gent Nico  Claerman 
Dovenactie Gent Hugo Platteau  
DyNAHmiek Willy Devriezere  
Hodgkin en non-Hodgkin vzw Jean  Blondeel 
STAN vzw Johan Van Holderbeke 
STAN vzw Katrien  Windey 

Individueel lid Donald Cornelis  
Individueel lid Michiel  Van de Voorde 
Individueel lid Jean Pierre De Maesschalck  
MS Liga Oost-Vlaanderen Annemarie Sorel  
Onze Nieuwe Toekomst Dominiek Porreye  
Parkinsonliga Yves Meersman  
Vereniging Broeders van Liefde Luc De Baets  

Samana Eveline  Van Hecke 
Similes Marianne Claeys  

Similes Marie Paule  Gavel 
VEBES Pierre Corin 
Dito vzw Sam Verbruggen  
VVA / Blinkhuis Philippe  Spruyt 
Exalta vzw / Focus-Plus Wim  Speecke 
Invidueel Peter  Cosyn 

 

 

5. Adviezen  
 

De SAPH verzet veel werk om sterk onderbouwde adviezen aan de stad te leveren, zowel op vraag 
als op eigen initiatief. We kunnen daar dankzij onze dynamische en meer open werking 
(werkgroepen, samenwerking Klankbordgroep, verbreding...) in de toekomst in evolueren. 

 
5.1. Advies op beleidsnota’s 

 
1. Voorontwerp beleidsnota “Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Gezinsbeleid” 

Advies: Gevraagd 
Datum: 4/1/2021 
Bevoegd: Schepen Elke Decruynaere 
Antwoord op advies: Gemotiveerd antwoord op 1/2/2021  
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2. Voorontwerp beleidsnota “Outreachend werk” 
Advies: Spontaan 
Datum: 18/1/2021 
Bevoegd: Schepen Elke Decruynaere 
Antwoord op advies: Gemotiveerd antwoord op 25/2/2021  
 

3. Voorontwerp beleidsnota “Evenementen en feesten” 
Advies: Spontaan 
Datum: 25/1/2021 
Bevoegd: Schepen Storms / Schepen De Bruycker  
Antwoord op advies: Gemotiveerd antwoord op 5/3/2021 
  

4. Voorontwerp beleidsnota “Communicatie en merkbeleid” 
Advies: Spontaan 
Datum: 1/2/2021 
Bevoegd: Burgemeester De Clercq 
Antwoord op advies: Gemotiveerd antwoord op 10/3/2021  
 

5. Voorontwerp beleidsnota “Stedenbouw, architectuur, publieke ruimte, mobiliteit en 
erfgoed” 

Advies: Gevraagd 
Datum: 9/2/2021 
Bevoegd: Schepen Watteeuw 
Antwoord op advies: Gemotiveerd antwoord op 3/3/2021 
  

6. Voorontwerp beleidsnota ruimtelijke planning, stadsontwikkeling en stedelijke vernieuwing 
Advies: Spontaan 
Datum: 19/3/2021 
Bevoegd: Burgemeester De Clercq / Schepen Watteeuw 
Antwoord op advies: Gemotiveerd antwoord op 16/5/2021  
 

7. Voorontwerp beleidsnota "Facility Management" 
Advies: Spontaan 
Datum: 30/4/2021 
Bevoegd: Schepen Storms 
Antwoord op advies: Gemotiveerd antwoord op 2/6/2021  
 

5.2. Andere adviezen 

Advies bijsturing subsidiereglement Samen Aan Zet 
Advies: Gevraagd 
Datum: 22/6/2021 
Bevoegd: Team Samen Aan Zet 
Antwoord op advies: Gemotiveerd antwoord op 10/12/2021 
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5.3. Geïnformeerde adviezen en dialoog 

De SAPH wil geïnformeerde en sterk onderbouwde adviezen uitschrijven. Daarom gaat de SAPH  
actieve wisselwerkingen, dialogen en samenwerkingen aan met de stadsdiensten.  

 

5.1.1. Thema Werk 
 

 22/3: Overleg tussen de werkgroep Werk met Dienst Lokaal Sociaal beleid over 
praktijkgerichte testen op de arbeidsmarkt. En op welke manier gerichte inspraak van de 
SAPH realiseren op de dialooggroepen. 

 26/3: Overleg en uitwisseling tussen werkgroep werk en Naomi Mike, diversiteitsconsulent 
HR, Stad Gent. 

 21/10: Overleg tussen vertegenwoordigers van AHOSA vzw en Dovenactie Gent en Dienst 
werk van Stad Gent. 
 
5.1.2. Vragen over het parkeeraanbod in Gent 
 

 5/11: Nota vanuit de SAPH naar Team Straatparkeren (Mobiliteitsbedrijf) ten einde 
informatie op te vragen. Dit om het gevoel van afname van parkeerplaatsen en blauwe 
parkeerplaatsen in de stad te objectiveren. 

 17/12: Antwoord ontvangen van de Dienst. 
 In 2022 wordt een uitwisseling gepland tussen SAPH-vertegenwoordigers en het team 

straatparkeren (Mobiliteitsbedrijf). 
 
5.1.3. Toelichting op plenaire vergaderingen 

 
 19/4: Toelichting opstart onderzoek Vervoer op Maat van Minder Mobiele Gentenaars, door 

Steven Pauwels (Toegankelijkheidsambtenaar Stad Gent) 
 14/6: Toelichting over de Signalenbundel, door Michèle Van Elslander (Eerstelijnszone Gent) 
 13/12: Toelichting opstart Inclusiecharter Nightlife, door Frank Philips (Dienst Lokaal Sociaal 

Beleid)  
 

5.4. Openbaar en raadpleegbaar 

De SAPH streeft naar zo veel mogelijk transparantie.  

Sinds mei 2021 zijn alle adviezen van de SAPH en de antwoorden van de kabinetten en schepenen 
openbaar en raadpleegbaar via www.stad.gent/saph. 

 

6. Adviesopvolging 

Een belangrijk recent aandachtspunt van de SAPH is de versterking van de adviesopvolging.  

Een stevig advies opstellen is één zaak, opvolgen wat daarmee gebeurt, tussentijds evalueren, 
bijkomende suggesties of adviesaanvullingen leveren, is een even belangrijke schakel om de 
beleidsimpact van de SAPH te versterken.  
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Stevige adviezen worden pas echt zinvol mits een actieve adviesopvolging.  

Momenteel werkt de SAPH volop aan de opvolging van deze adviezen, waarbij er bijkomende 
voorstellen en opvolgingen gelanceerd worden naar de stadsdiensten. 

 Voorontwerp beleidsnota “Outreachend werk”, spontaan Schepen Decruynaere  
 Voorontwerp beleidsnota cultuur: “Cultuur, het verbindende DNA”. Uit deze opvolging is een 

schriftelijke reactie naar Schepen Souguir voortgevloeid.  
 Voorontwerp beleidsnota “Samen stad maken begint in de wijken”; geen verdere opvolging 

verreist. 
 Voorontwerp beleidsnota “Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Gezinsbeleid” 

 
In het kader van de adviesopvolgingen zijn er in 2022 al een aantal gesprekken vastgelegd met 
kabinetten en stadsdiensten. 

 

7. Participatieve trajecten 

 
 PROBE (proactieve openbaarheid van bestuur): deelname aan (individueel) interview 

en verder overleg met mevr. Acar (Dienst Data en Informatie,  Bedrijfsvoering) 
 Praktijktesten op de arbeidsmarkt (14/12)  en deelname aan de klankbordgroep 

waarop de resultaten werden gepresenteerd” 
 Geïntegreerd Breed Onthaal (25/11, 23/12) 

Werkgroep kwetsbare ouderen Geïntegreerd breed onthaal.   
 Werkgroep Inclusiecharter Nightlife (16/12) 

 
 

8. Inspraak op thema’s  
 

 Mobiliteitsonderzoek 'Vervoer op Maat van de mindermobiele Gentenaar'  (1/4) 
 Inspraakmoment actieplan integrale toegankelijkheid (16/6) 

 

9. Samenwerkingen en overlegfora 
 

9.1. Klankbordgroep Integrale toegankelijkheid 

De SAPH wil werk maken van een sterke afstemming en samenwerking met de Klankbordgroep 
Integrale Toegankelijkheid. De concrete expertise die daar aanwezig is, is onmisbaar om de 
beleidsadviezen van de SAPH te onderbouwen en/of te illustreren. 

Om de communicatie te verbeteren tussen beide organen, stuurt de SAPH nu ook een verkorte versie 
van het verslag van de plenaire vergaderingen naar de leden van de klankbordgroep. 

In 2022 wenst de SAPH deze samenwerking te consolideren, te versterken en te verdiepen, onder 
andere door betere onderlinge afstemming en opvolging van (beleids)adviezen. 
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9.2. Overleg doelgroepadviesraden 
 

In 2021 was er op 25/3, 10/6, 21/10 overleg tussen afgevaardigden van de Stedelijke Raad voor 
Personen met een Handicap (SAPH), ADREM, de Jeugdraad en de Seniorenraad. Deze bijeenkomsten 
hebben vooral tot doel om uit te wisselen over de eigen werking en eventuele gezamenlijke thema’s 
op te nemen. 
 
We versterken de samenwerking met de andere stedelijke doelgroepadviesraden. We proberen onze 
adviezen, initiatieven en acties beter op elkaar af te stemmen door sterker inhoudelijk overleg. We 
onderzoeken de mogelijkheid van gemeenschappelijke initiatieven en acties. 
 
Met de andere doelgroepadviesraden startten we in 2021 een samenwerking op rond het thema 
“wonen”, vertrekkend van de adviezen ter zake van de verschillende adviesraden. 
In 2022 zal dit thema verder uitgediept worden. 
 

 
9.3. Lerend Netwerk adviesraden 

De Dienst Beleidsparticipatie en de Dienst Bestuursondersteuning van de stad Gent organiseren 2x 
per jaar een bijeenkomst voor alle adviesraden. Dit jaar hebben deze overlegmomenten enkel met 
ondersteuners van de adviesraden plaats gevonden op 21/6 en 18/10.  

 

10. Vorming van de leden 
 

Op 18/3/2021 verliep de 2e coachingsessie rond digitaal communiceren door 'I like Media'.  
 
Vanuit de Dienst Lokaal Sociaal beleid is in 2021 een gratis vervolg-ondersteuningspakket 
aangeboden aan erkende verenigingen en adviesraden rond digitaal communiceren.  
 
In deze workshop werden de mogelijkheden van het digitaal platform ‘google’-drive uiteengezet. Er 
werd eveneens gecheckt op de algemene toegankelijkheid van dit platform voor alle doelgroepen.  
Het doel is om de google-drive te gebruiken als digitale drager van alle documenten voor de leden 
van de SAPH.   

 

11. Communicatie 
 

 De SAPH nam stap voor stap de (interne) communicatie onder de loep, om die te 
actualiseren en toegankelijker te maken, onder meer door nieuwe kanalen te gebruiken. 

Zo heeft de SAPH een ‘Google Drive’, waar alle documenten betreffende de SAPH  te raadplegen zijn. 
Zo wordt er een volledige transparantie gegarandeerd: de SAPH-leden hebben op die manier toegang 
tot alle documenten rond werkgroepen, adviezen, vergaderingen…  

Het werken in een cloud-omgeving zorgt voor sneller en makkelijker samenwerken. Omdat niet 
iedereen ervaring heeft met het werken in een cloud-omgeving wordt een opleiding voorzien. Deze 
kon in 2021 nog niet plaatsvinden, omdat we deze opleiding live willen laten plaatsvinden en de 
corona-omstandigheden het niet toelieten. 
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Organisatorisch is ook de interne communicatie versterkt door het implementeren van een 
kerngroep die elke maand samenkomt om de algemene coördinatie en de voorbereiding van de 
plenaire vergadering op zich neemt.  

 Ook de externe communicatie wordt aangepakt. 

Zo verkende de SAPH het mailingprogramma ‘Mailchimp’. Om een brede mailing op te stellen voor 
de uitnodiging van de open vergadering en van de nieuwjaarsbrief.  Op die manier streeft de SAPH 
een bredere bekendheid na.  

De landingspagina SAPH Gent www.stad.gent/saph heeft ook een update gekregen. Alle Gentenaars 
kunnen hier de openbare adviezen bekijken, informatie krijgen over SAPH en de ledenlijst bekijken.  

 

 SAPH gaat ook breder werven.  

In de eerste plaats bij Gentse verenigingen die actief zijn voor en met personen met een handicap of 
chronische ziekte. Niet dat men daarom volwaardig SAPH-lid moet worden, maar bijvoorbeeld 
tijdelijke deelname aan één van de werkgroepen kan een laagdrempelige manier zijn om nieuwe 
expertise binnen te halen en de band met de doelgroepverenigingen te versterken. 

 

12. Besluit 

2021 was een jaar waarin de klemtoon lag op ‘transitie’, waarin de hoofdtaken van een adviesraad 
gegarandeerd bleven. 

De SAPH heeft de eigen basiswerking versterkt op het vlak van structuur, communicatie en strategie. 
En leverde veel inspanningen om geïnformeerde adviezen te schrijven, gesprekken aan te gaan met 
diensten en deel te nemen aan werkgroepen en overlegmomenten. 

De SAPH heeft werk gemaakt van het actief opvolgen van de adviezen, de gevoerde gesprekken met 
stadsdiensten en de geleverde input in trajecten. 

Het verandertraject heeft nieuwe wind geblazen in de SAPH. In 2022 wilt de SAPH verder op dit 
spoor werken en deze werking blijven ontwikkelen en verdiepen. 

De SAPH bedankt dan ook alle vertegenwoordigers om dit samen mogelijk te maken.   

 

 

 

 


