
Uw talent  
kan bergen  
verzetten!

Advies aan 

blinde en 

slechtziende 

personen 



Werken, een eigen inkomen hebben, 
en zich op die manier ten volle 
integreren in de samenleving: 
iedereen heeft er recht op, ook 
u als persoon met een visuele 
beperking! Je hoeft niet altijd 
goed te kunnen zien om goed te 
werken. Om u vlotter te integreren 
in de arbeidsmarkt, begeleidt de 
Brailleliga u op weg naar werk.

Als werkzoekende stelt u zich 
ongetwijfeld veel vragen.  
Deze brochure en de Brailleliga zijn 
er om ze te beantwoorden. 



Wie moet ik aanspreken om werk 
te vinden?

Bent u ouder dan 18, heeft u een 
visuele beperking en zoekt u een 
job? Aarzel niet en doe een be-
roep op de Brailleliga. Wij zijn de 
schakel met andere organisaties 
in het kader van tewerkstelling.

De dienstverlening van de Brailleliga is veelzijdig en dekt alle aspec-
ten van het leven. Wat tewerkstelling betreft, is er het Expertisecen-
trum Visus & Werk. Dit centrum bestaat uit experten die de kneepjes 
van het vak kennen, waardoor u tijd bespaart en verschillende 
moeilijkheden omzeilt. Door een beroep te doen op hun expertise 
verhoogt u uw kansen op werk, en bent u gewapend met betere 
argumenten om werkgevers ervan te overtuigen u aan te werven.

VDAB, GTB en SELOR: kent u deze organisaties nog niet?  
Het Expertisecentrum Visus & Werk van de Brailleliga vergemakke-
lijkt uw zoektocht door u op het juiste moment en met doelgerichte 
verzoeken naar deze instanties door te verwijzen.

Tour d’horizon

“Wanneer ik aanklop bij de Brailleliga kan ik er steeds op 
vertrouwen dat ik begrepen word en dat er rekening wordt 
gehouden met mijn handicap. De barrières waarop je soms stuit 
bij andere, niet-gespecialiseerde organisaties bestaan hier niet.”

Abdoulaye, 46 jaar, slecht-
ziend. Abdoulaye volgt een 
opleiding bij de Brailleliga.



Een overzicht
VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en  
Beroepsopleiding. Zij schept voor Vlaamse burgers de ruimte 
om maximaal hun loopbaan te ontwikkelen via arbeidsbemid-
deling, competentieontwikkeling, loopbaandienstverlening en 
het faciliteren van de arbeidsmarktwerking. Om een beroep te 
kunnen doen op de dienstverlening van de VDAB moet u zich 
eerst inschrijven. 

GTB, de gespecialiseerde trajectbegeleiding en -bepaling van 
personen met een arbeidsbeperking, begeleidt personen met een 
arbeidsbeperking naar een gepaste job en ondersteunt hen om 
deze te behouden. GTB werkt hiervoor samen met een netwerk 
van gespecialiseerde partners, waaronder het Expertisecentrum 
Visus & Werk van de Brailleliga (erkende partner van de VDAB). 

Selor is een overheidsdienst die instaat voor de aanwerving van 
personeel in overheidsfuncties. Regelmatig organiseert SELOR 
selectietesten. Deze testen zijn aangepast aan personen met een 
beperking. Hierdoor kan SELOR aan werkgevers een specifieke 
lijst van kandidaten met een beperking voorleggen.

Welke beroepen kan ik uitoefenen?
Met of zonder beperking, we hebben allemaal sterke punten waar 
we trots op kunnen zijn. Door het uitoefenen van een beroep valori-
seert u deze kwaliteiten en ontwikkelt u meer zelfvertrouwen. Sluit 
dus geen mogelijkheden uit! De Brailleliga is er om u te helpen deu-
ren te openen. Uw visuele beperking doet niets af aan uw talenten. 
Wilt u animator worden? Of informaticus, bibliothecaris, onderzoe-
ker, receptionist, medisch secretaris, of leraar? Het is mogelijk! Het 
bewijs: de Brailleliga heeft reeds blinde en slechtziende personen 
begeleid die deze beroepen uitoefenen. 

Bent u niet zo zeker wat uw sterke punten precies zijn, en kan u wat 
advies in verband met beroepsmogelijkheden goed gebruiken? De 
experten van het Expertisecentrum Visus & Werk helpen u hierbij! 



Om uw competenties verder te ontwikkelen biedt de Brailleliga u ge-
personaliseerde, individuele opleidingen aan. Een individueel oplei-
dings- en begeleidingsplan voorziet in een opleiding die bestaat uit één 
of meerdere modules. Een team van ervaren lesgevers ondersteunt u bij 
het realiseren van dit plan. Aan het einde van de opleiding kan eventueel 

“Dankzij het advies van de specia-
listen Visus & Werk vond ik mijn 
weg naar een gepaste opleiding. 
Na mijn opleiding ben ik aan een 
stage begonnen. Vooraf heb ik 
samen met mijn jobcoach de 
ruimtes binnen het gebouw van 
mijn stageplaats verkend. Zij 
zorgden tevens voor de installatie 
van het nodige aangepaste mate-
riaal. In het begin voelde ik me vrij 
onzeker, maar na mijn stage werd 
mij prompt een arbeidscontract 
aangeboden. Ik was heel verrast 
met dit goede nieuws.” Marc, 48 
jaar, slechtziend. Marc heeft zich 
bij de Brailleliga omgeschoold tot 
administratief medewerker. 

“Bij de Brailleliga leer ik 
aangepast materiaal gebruiken 
om 100% zelfstandig te kunnen 
werken, en om even efficiënt te 
zijn als andere werknemers.”
lidia, 41 jaar, slechtziend.
Lidia volgt een opleiding bij de 
Braillleliga.

Hoe kan ik mijn troeven maximaal 
uitspelen?



“Tijdens het sollicitatiegesprek 
heeft mijn jobcoach me begeleid. 
Natuurlijk heb ik zelf op de vragen 
geantwoord, maar ik weet dat zijn 
aanwezigheid in mijn voordeel  
gespeeld heeft. Terwijl ik mijn 
schriftelijke test aflegde, legde 
hij aan de werkgever uit welke 
stappen ik al ondernomen had en 
stelde hij hem gerust in verband 
met mijn competenties.”  
Stéphane, 38 jaar, blind van bij de 
geboorte. Stéphane werkt bij de 
vzw Modelwijk in Brussel.

een stage gekoppeld worden om de opgedane kennis in praktijk te leren 
omzetten. Ook een Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in 
een onderneming (GIBO), met een maximale duurtijd van 12 maanden, 
behoort tot de mogelijkheden.

De opleidingen die u kan volgen bij de Brailleliga houden rekening met 
uw voorkennis, doelstellingen en uw eigen tempo. Tijdens uw opleiding 
beschikt u over een post die specifiek is aangepast aan uw beperking 
(computer met vergrotingssoftware, spraakweergave, brailleleesregel, 
beeldschermloep, enzovoort). 

Bonus
Een opleiding volgen bij de Brailleliga geeft u de mogelijkheid om 
lotgenoten te ontmoeten, wat vaak uitmondt in wederzijdse hulp, 
steunbetuigingen, en uitwisselingen van tips en ervaringen.

Hoe overtuig ik een werkgever? 



De jobcoaches van de Brailleliga ondersteunen u bij alle stappen van het 
sollicitatieproces: het opstellen van uw cv, het schrijven van een motiva-
tiebrief, de voorbereiding op een sollicitatiegesprek, enz. Ze promoten uw 
kandidatuur ook bij de werkgever door hem of haar te informeren over 
uw professionele competenties, de premies, de sensibiliseringssessies 
die voor collega’s kunnen georganiseerd worden door de Brailleliga, en 
de aanpassingen van de werkpost.

Wat dit laatste punt betreft, bestaan er verschillende hulpmiddelen om 
uw werkpost aan te passen in functie van uw handicap: beeldscherm-
loepen, vergrotingssoftware, spraakweergave, brailleleesregels, een 
notitietoestel, een dictafoon, enzovoort. De jobcoaches en experten van 
de Brailleliga staan klaar om samen met u te zoeken naar het materiaal 
dat exact geschikt is voor de uitvoering van uw taken. Het zijn zij ook die 
hiervoor contact opnemen met het bedrijf en die de administratie op zich 
nemen voor het bekomen van een financiële ondersteuning van de VDAB.

Een duwtje in de rug
Uw werkgever kan een premie krijgen tijdens de eerste 5 jaar 
dat u in dienst bent (VoP - Vlaamse ondersteuningspremie). 
Voor het aanvragen van het recht hierop wordt u bijgestaan door 
het expertenteam van de Brailleliga.
Voor personen met een arbeidshandicap bestaat ook de optie 
van een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding (GIBo). 
U krijgt dan een opleiding op de werkvloer (maximaal 52 weken). 
Uw werkgever hoeft geen loon en RSZ te betalen, enkel een 
verplaatsingsvergoeding en een administratieve kost. Tijdens 
de GIBO wordt u begeleid door uw jobcoach. Na afloop moet u 
worden aangeworven met een contract van onbepaalde duur.
Onder bepaalde voorwaarden betaalt de VDAB het materiaal terug 
dat u nodig heeft op het werk omwille van uw arbeidshandicap (een 
brailleleesregel, beeldschermloep, enz.) en/of de aanpassingen 
aan de werkpost. De experten van de Brailleliga helpen u materiaal 
te vinden dat bij u past, in functie van uw beperking en de uit te 
voeren taken.



Aarzel niet om een beroep te 
doen op onze expertise!  
Contacteer de Brailleliga: 
 

>  expertisecentrum Visus & Werk 

 experten Visus & Werk:  
 beroepsoriëntatie en tewerkstellingsbevorderende  
 maatregelen

 Informatiedienst voor technische aanpassingen:  
 ondersteuning in de keuze van hulpmiddelen

 Katrien Sterkendries, tel. 02/533 32 11 
 e-mail: katrien.sterkendries@braille.be

>  Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings-  
 en bemiddelingsdienst (GoB): opleiding op maat en  
 bemiddeling op weg naar werk of behoud van werk 

 Bart Verdickt, tel. 02/533 32 11  
 e-mail: bart.verdickt@braille.be

Deze brochure kan op eenvoudige aanvraag bij de Brailleliga  
verkregen worden in audioversie, in braille of in grootletterdruk.

www.weekbrailleliga.be
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