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NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap 
 

Niets over ons zonder ons. Personen met een handicap willen mee 

beslissen over de wetten en regels die hun leven beïnvloeden. NOOZO – 

Vlaamse adviesraad handicap zorgt ervoor dat personen met een handicap 

actief kunnen deelnemen aan het beleid. De voorbereidingen van het 

project zijn gestart op 1 oktober 2018. Het project loopt nog tot en met 

december 2020. We maken ons klaar om adviezen uit te brengen en 

nodigen verenigingen van/voor personen met een handicap en 

ervaringsdeskundigen uit om mee te werken.  

Heb jij ervaringsdeskundigheid over handicap? Wil jij deze 

ervaringsdeskundigheid gebruiken om mee te werken aan een beter 

Vlaams beleid voor personen met een handicap? Bij NOOZO kan je je 

stem laten horen.  

1.Wat is de adviesraad?  

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap werkt aan thema’s die belangrijk 

zijn in het leven van mensen met een handicap. We geven adviezen aan 

de Vlaamse regering over verschillende beleidsdomeinen. Dit kan 

bijvoorbeeld gaan over mobiliteit, toegankelijkheid, wachtlijsten, werk,… 

In zo’n advies suggereren we wat de regering kan doen om drempels weg 

te werken. Een adviesgroep en werkgroepen buigen zich over de inhoud 

van de adviezen.  

Wat doet een werkgroep?  

• Verkent een thema en formuleert een visie,  

• Werkt op de korte termijn en heeft een tijdelijk karakter,  

• Dit gebeurt op verschillende manieren: via een vergadering, 

studiedag, enquête, …  

Wat doet de adviesgroep?  

• Schrijft de adviezen,  

• Maakt het adviesprogramma, installeert werkgroepen en bouwt 

verder op hun visie,  

• De adviesgroep is het gezicht van NOOZO. Zij geeft de adviezen 

door aan de Vlaamse regering,  
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• Werkt op de lange termijn: de samenstelling ligt vast voor 

verschillende jaren,  

• Enkel vertegenwoordigers van verenigingen van/voor personen met 

een handicap nemen deel aan de adviesgroep.  

Het bestuur van de adviesraad is in handen van een stuurgroep. Zij 

nemen beslissingen over de organisatie van NOOZO. Een grote groep 

volgt de werking van de adviesraad op.  

2.Hoe maken we adviezen?  

We zetten in op goed uitgewerkte adviezen die onderbouwd zijn door 

ervaringsdeskundigheid en kennis. We gaan voor duurzame en 

praktisch haalbare oplossingen. We vertrekken vanuit diversiteit en 

toetsen onze adviezen aan het VN-verdrag voor rechten van personen met 

een handicap.  

We formuleren adviezen in consensus. Alle leden van de adviesgroep zijn 

het eens over het advies. In uitzonderlijke omstandigheden brengen we 

een advies uit waarin verschillende kijkwijzen worden gegeven. 

In een adviesprogramma leggen we vast over welke thema’s we zelf 

adviezen willen geven (= advies op eigen initiatief). Daarnaast kan de 

regering ons een adviesvraag stellen over een bepaald onderwerp.  

3.Wat na 2020?  

Het project voor de ontwikkeling van een adviesraad loopt tot december 

2020. Daarna willen we blijven doorgaan met onze adviezen. Daarom 

werken we aan de verankering van de adviesraad. We vragen aan de 

bevoegde ministers om een permanente adviesraad op te richten. Het 

huidige project moet ons leren hoe de adviesraad op een goede manier 

kan werken. Op basis hiervan moet de verankering na 2020 vorm krijgen. 

4.Wie werkt mee?  

NOOZO is de afkorting van “niets over ons zonder ons”. Die slogan 

brengen we in de praktijk in onze samenstelling en werking. 

Ervaringsdeskundigheid staat centraal in onze organisatie. 

Verenigingen van/voor personen met een handicap en 

ervaringsdeskundigen handicap kunnen lid worden van NOOZO.  
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Meer dan 20 handicapverenigingen werkten mee aan de opstart van het 

NOOZO-project. Zij leveren een bijdrage in een of meerdere groepen:  

• ze organiseren de werking van de adviesraad (in de stuurgroep),  

• ze volgen het verloop van het project (in de grote groep),  

• ze nemen een engagement op in de adviesgroep.  

5.Meewerken aan NOOZO 

De advieswerking start vanaf het najaar van 2019. Vanaf dit moment 

kunnen ook nieuwe deelnemers toetreden.  

Waarom deelnemen?   

• Je kan je ervaringsdeskundigheid inzetten voor een beter beleid.  

• Met jouw bijdrage versterk je de stem van personen met een 

handicap.  

• Een secretariaat helpt bij de voorbereiding. Je ontvangt 

toegankelijke documenten met informatie over een bepaald thema.  

• Je komt terecht in een fijne werking waar veel ervaringsdeskundigen 

hun kennis en ervaring delen.  

Wie kan zich aanmelden?  

• Verenigingen van/voor personen met een handicap 

• Ervaringsdeskundigen handicap ( = personen met een handicap en 

omgevingsfiguren) 

Nieuwe deelnemers kunnen meewerken aan NOOZO door aan te sluiten 

bij:  

• Een thematische werkgroep  

In deze werkgroepen kan je nadenken over een bepaald onderwerp 

en in overleg met andere deelnemers een visie formuleren.  

• Grote groep 

Als lid van NOOZO neem je deel aan vergaderingen van de grote 

groep. Op deze vergaderingen wordt het algemene verloop van het 

project opgevolgd.  

Na een stageperiode van een jaar kunnen verenigingen van/voor 

personen met een handicap zich kandidaat stellen voor de adviesgroep of 

de stuurgroep.  

Voorlopig betalen we geen vergoedingen. Ondertussen werken we aan 

nieuwe afspraken rond de terugbetaling van onkosten,…  
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Heb je nog vragen over de werking en structuur van NOOZO? Neem een 

kijkje op onze website. We beantwoorden er de meest gestelde vragen 

van nieuwe deelnemers.  

6. Aanmelding 

Overtuigd om mee te werken aan NOOZO?  

Dit zijn de stappen om je aan te melden:  

STAP 1: infosessie of kennismakingsgesprek bijwonen.  

We willen nieuwe deelnemers al wat beter leren kennen. Daarnaast willen 

we er ook voor zorgen dat geïnteresseerden met de juiste verwachtingen 

starten bij NOOZO. Daarom kunnen enkel personen die een infomoment 

volgden zich kandidaat stellen voor NOOZO.  

We houden infosessies op:  

dinsdag 15 oktober om 14 uur 

Vooruitgangstraat 323  

1030 Brussel 

donderdag 24 oktober om 18 uur 

Vooruitgangstraat 323 

1030 Brussel 

Woensdag 13 november om 19:30 

Clemenspoort (aan de achterkant van station Gent-Sint-Pieters) 

Overwale 3, 9000 Gent 

 Donderdag 21 november om 19:30 

 Jeugdherberg Blauwput (vlak achter station Leuven) 

 Martelarenlaan 11a, 3000 Leuven 

Inschrijven kan via het formulier op onze website of door te bellen naar 

02/274 00 35. Na je inschrijving sturen we je een overzicht van het 

verloop van de activiteit en een wegbeschrijving,… 

 

Ondersteuning nodig voor of tijdens het infomoment? Laat het ons weten. 

We bekijken wat mogelijk is.  

Ben je niet vrij op de data van de infomomenten?  

Bel of mail ons en we plannen een kennismakingsgesprek in onze 

kantoren in Brussel.  

http://www.noozo.be/
https://noozo.be/2019/09/17/infomomenten/
mailto:veronique@noozo.be
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STAP 2: kandidaatstelling 

Op de infosessies of het kennismakingsgesprek bezorgen we je een 

deelnameformulier. Hierin vragen we naar:  

• Contactgegevens 

• Ervaringsdeskundigheid  

• Op welke manier je wil deelnemen aan NOOZO 

Om je kandidatuur te voltooien, vragen we om:  

• Een engagementsverklaring te ondertekenen. 

We verwachten van onze deelnemers:   

o Aan te sluiten bij de definitie handicap van het VN-Verdrag 

voor Rechten van Personen met een Handicap (VRPH).  

o De belangen van alle handicaps na te streven.  

o De belangen van mensen met een handicap boven deze van 

organisatiebelangen te stellen. 

o Mee te werken aan NOOZO binnen de richting die uitgewerkt 

is in de nota advieswerking en het intern reglement. 

o Mee te werken aan NOOZO op Vlaams beleidsniveau.  

STAP 3: beoordeling kandidatuur 

De stuurgroep van NOOZO beoordeelt jouw kandidatuur.  

Zij bekijken de ervaringsdeskundigheid van een persoon of een 

vereniging.  

STAP 4: uitnodiging onthaalactiviteit 

Ten laatste 6 weken na je aanmelding zal het NOOZO-secretariaat je 

contacteren. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd voor een 

onthaalactiviteit. Daarna kan je deelnemen aan een werkgroep of een 

vergadering van de grote groep.  

Nog vragen?  

Stuur een mail naar veronique@noozo.be  

Bel ons op 02/274 00 31 

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap  

Vooruitgangstraat 323 – bus 7  

1030 Schaarbeek  

mailto:veronique@noozo.be
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Leden van NOOZO: 
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