ENQUÊTE
2de globale enquête IDA over de deelname van organisaties van
personen met een handicap (OPH) aan beleid en programma's
Over jou
I) Beschouw je jezelf als een persoon met een handicap? (één keuzeoptie)




Ja
Neen
Zeg ik liever niet

Stel de volgende vraag enkel indien het antwoord op (a) "ja" was (meerdere keuzeopties):
(a) Beschouw je jezelf als:
 Een persoon met een verstandelijke handicap
 Een persoon met autisme
 Een persoon met doofblindheid
 Een persoon met een psychosociale handicap
 Een persoon die blind of slechtziend is
 Een persoon met lichamelijke beperkingen
 Een doof persoon
 Een persoon die hardhorend is of een andere gehoorbeperking heeft
 Een persoon met een handicap die hierboven niet is vermeld
 Zeg ik liever niet
Vervolgvraag voor mensen die "Een persoon met een handicap die hierboven niet is vermeld"
hebben gekozen (meerdere keuzeopties):










Een persoon met een kleine gestalte/kleine mensen
Een persoon met albinisme
Een persoon die lepra heeft
Een persoon met hersenverlamming
Een persoon met epilepsie
Een persoon met vitiligo
Een persoon met een chronische ziekte
Een persoon met meerdere handicaps
Een persoon met een handicap die hierboven niet is vermeld

Indien “Een persoon met een handicap die hierboven niet is vermeld” is aangekruist, gelieve de
volgende vraag te stellen:


Gelieve toe te lichten: _____ (maximaal 50 tekens)

Stel de volgende vraag enkel indien het antwoord op (a) "neen" was
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(b) Identificeer je jezelf als:
 Helper of verzorger van een persoon met een handicap
 Familielid van een persoon met een handicap
 Lid, vrijwilliger of personeelslid van een organisatie van personen met een
handicap (OPH)
 Andere, gelieve te specificeren: _______________________ (beperkt tot 50
tekens)
 Zeg ik liever niet
II)

Beschouw je jezelf als:
 Een man
 Een vrouw
 Andere
 Zeg ik liever niet

III)

Wat is je leeftijd (verplicht): ______ (numeriek veld)

IV)

Krijgt je hulp van iemand anders om deze enquête in te vullen?
 Ja
 Neen
 Zeg ik liever niet

V)

Alleen voor wie zich identificeert als personen met een handicap.
Welke kwesties zijn voor JOU het belangrijkst? (meerdere keuzeopties):
 Armoedebestrijding
 Voeding (gezond voedsel)
 Gezondheid
 Onderwijs
 Gendergelijkheid
 Water en sanitaire voorzieningen (schoon en veilig water)
 Werkgelegenheid (jobs en werk)
 Sociale bescherming
 Verstedelijking (groeiende steden)
 Huisvesting
 Milieu en klimaatverandering
 Toegang tot de rechter
 Toegang tot technologie
 Deelname aan het politieke leven
 Bescherming tegen geweld
 Risicobeperking bij rampen en humanitaire actie
 Cultuur, recreatie en sport
 Informatie en communicatie
 Andere - gelieve hier te schrijven: _________________________
 Ik ben niet zeker
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VI)

Ben je lid, vrijwilliger of personeelslid van een organisatie van personen met een
handicap (OPH) (verplicht)
 Ja
 Neen

(als het antwoord “neen” is, laat de respondent dan naar het einde van de enquête gaan)

Over je OPH
Je antwoorden in deze rubriek zullen ons helpen te begrijpen hoe je organisatie werkt.
1. Over je organisatie van personen met een handicap (OPH) (één keuzeoptie)
 Zij vertegenwoordigt hoofdzakelijk slechts één groep personen met een
handicap (bijvoorbeeld alleen doven of alleen vrouwen met een handicap).
 Zij vertegenwoordigt meer dan één groep personen met een handicap (b.v.
doven EN vrouwen met een handicap).
 Zij streeft ernaar alle personen met een handicap te vertegenwoordigen
(bijvoorbeeld een nationale federatie van personen met een handicap).
 Ik ben niet zeker

Stel de volgende vraag alleen als "slechts één groep" is geselecteerd.
2. Welke groep personen met een handicap vertegenwoordigt je organisatie
VOORNAMELIJK? (één keuzeoptie)
 Personen met een verstandelijke handicap
 Personen met autisme
 Personen met doofblindheid
 Personen met een psychosociale handicap
 Personen die blind of slechtziend zijn
 Personen met lichamelijke beperkingen
 Dove personen
 Personen die slechthorend zijn of een andere gehoorbeperking hebben
 Personen met een handicap die hierboven niet zijn genoemd

Stel de volgende vraag alleen als "meer dan één groep" is geselecteerd.
3. Welke groepen personen met een handicap vertegenwoordigt je organisatie
VOORNAMELIJK? (meerdere keuzeopties)
 Personen met een verstandelijke handicap
 Personen met autisme
 Personen met doofblindheid
 Personen met een psychosociale handicap
 Personen die blind of slechtziend zijn
 Personen met lichamelijke beperkingen
 Dove personen
 Personen die slechthorend zijn of een andere gehoorbeperking hebben
 Personen met een handicap die hierboven niet is vermeld

Vraag voor mensen die "personen met een handicap die hierboven niet zijn vermeld" hebben
geselecteerd in een van de twee vorige vragen (één keuzeoptie):


Personen met een klein gestalte/kleine personen
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4.

Personen met albinisme
Personen getroffen door lepra
Personen met hersenverlamming
Personen met epilepsie
Personen met vitiligo
Personen met een chronische ziekte
Personen met meervoudige handicaps
Personen met een handicap die hierboven is vermeld (gelieve te vermelden
welke): _________ (beperkt tot 50 tekens)

Vertegenwoordigt je organisatie ook een van deze groepen? (meerdere keuzeopties)
 Vrouwen met een handicap
 Kinderen met een handicap
 Oudere personen met een handicap
 Personen met een handicap die ook een inheemse persoon en/of een
persoon van een etnische of andere minderheid zijn
 Personen uit een hierboven niet genoemde groep (gelieve aan te geven
welke): _________ (maximaal 50 tekens)
 Geen van bovenstaande

5. Wat zijn prioritaire kwesties voor je organisatie? (meerdere keuzeopties):
 Armoedebestrijding
 Voeding (gezond voedsel)
 Gezondheid
 Onderwijs
 Gendergelijkheid
 Water en sanitaire voorzieningen (schoon en veilig water)
 Werkgelegenheid (jobs en werk)
 Sociale bescherming
 Verstedelijking (groeiende steden)
 Huisvesting
 Milieu en klimaatverandering
 Toegang tot de rechter
 Toegang tot technologie
 Deelname aan het politieke leven
 Bescherming tegen geweld
 Risicobeperking bij rampen en humanitaire actie
 Cultuur, recreatie en sport
 Informatie en communicatie
 Andere - gelieve hier te schrijven: _________________________
 Ik ben niet zeker

6. Op welk niveau werkt je organisatie voornamelijk? (één keuzeoptie, verplicht)





Plaatselijk niveau (bijvoorbeeld in de gemeenschap)
Nationaal niveau (in je land, bijvoorbeeld met nationale
overheden/regeringen)
Regionaal niveau (in je continent of regio zoals Noord-Afrika, Zuidoost-Azië,
enz., bijvoorbeeld met organisaties voor regionale integratie)
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Internationaal niveau (bijvoorbeeld in samenwerking met de Verenigde
Naties voor werk dat verder reikt dan je land en regio)

7. (De volgende vraag geldt alleen voor degenen die op lokaal of nationaal niveau werken)
(a) Op welk land richt je je voor uw antwoorden in deze enquête?
(vervolgkeuzemenu van regio's en landen met één keuzeoptie zoals COVID-enquête)
(De volgende vraag geldt alleen voor degenen die op regionaal niveau werken)
(b) In welke regio('s) is je organisatie werkzaam?
(meerdere opties)
 Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)
 Afrika bezuiden de Sahara
 Azië
 Europa
 Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
 Noord-Amerika
 Oceanië
 Antarctica

Werken met de overheid
Stel de volgende vraag alleen aan degenen die op nationaal of lokaal niveau werken.
a) Werkt je organisatie van personen met een handicap (OPH) samen met de REGERING van je
land? (één keuzeoptie)







Ja, op formele manieren (bijvoorbeeld door samen te werken met
overheidsdiensten, deel te nemen aan raadplegingen, of deel te nemen aan
besturen of raden).
Ja, op informele manieren (bijvoorbeeld informele vergaderingen met
regeringsambtenaren, of via telefoongesprekken).
Ja, op formele en informele manieren.
Nee, we werken helemaal niet met hen samen.
Ik ben niet zeker

Stel de volgende vraag alleen aan degenen die op regionaal niveau werken
b) Werkt je organisatie van personen met een handicap (OPH) samen met je ORGANISATIE VOOR
REGIONALE INTEGRATIE? (één keuzeoptie)
 Ja, op formele manieren (bijvoorbeeld door samen te werken met
overheidsdiensten, deel te nemen aan raadplegingen, of deel te nemen aan
besturen of raden).
 Ja, op informele manieren (bijvoorbeeld informele vergaderingen met
regeringsambtenaren, of via telefoongesprekken).
 Ja, op formele en informele manieren.
 Neen, we werken helemaal niet met hen samen.
 Ik ben niet zeker
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Stel de volgende vraag alleen aan degenen (ongeacht hun niveau) die op een van de twee
vorige vragen, (a) of (b), "ja" hebben geantwoord
8.

Waar heb je met hen aan gewerkt?

(a) Kruis alles aan wat op je organisatie van toepassing is: (meerdere keuzeopties)




Alleen handicap-gerelateerde vraagstukken, bijvoorbeeld werken aan wetten
met betrekking tot handicap
Handicap-gerelateerde kwesties EN andere kwesties zoals onderwijs, cultuur,
enz.
Ik ben niet zeker

Stel de volgende vraag alleen aan degenen die "Handicap-gerelateerde EN andere kwesties"
hebben geselecteerd
(b) Op welke andere gebieden heb je met je regering samengewerkt? Kruis alles aan wat op je
organisatie van toepassing is (meerdere keuzeopties):





















Armoedebestrijding
Voeding (gezonde voeding)
Gezondheid
Onderwijs
Gelijkheid van mannen en vrouwen
Water en sanitaire voorzieningen (schoon en veilig water)
Werkgelegenheid (jobs en werk)
Sociale bescherming
Huisvesting
Verstedelijking (groeiende steden)
Milieu en klimaatverandering
Toegang tot de rechter
Toegang tot technologie
Deelname aan het politieke leven
Bescherming tegen geweld
Risicobeperking bij rampen en humanitaire actie
Cultuur, recreatie en sport
Informatie en communicatie
Andere - gelieve hier te schrijven: _________________________
Ik ben niet zeker

Betrokkenheid bij de lokale overheid
Stel de volgende vragen enkel aan degenen die op lokaal niveau werken.
Vraag a.1, b.1, c.1, enz. enkel als a, b, c, enz. anders is dan "nooit" of "ik weet het niet zeker".
9. Lokale overheden
(a) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de PLANNING van
lokale overheidswerkzaamheden zoals beleid, plannen, programma's of projecten?
 Altijd
 Vaak
 Soms
 Zelden
 Nooit
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Ik ben niet zeker

(a.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de PLANNING van lokale overheidswerkzaamheden zoals
lokaal beleid, plannen, programma's of projecten?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

(b) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de besluitvorming over
de BEGROTING van de lokale overheid?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

b.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de besluitvorming over de BEGROTING van de lokale
overheid?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld.
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

( c) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de UITVOERING van
overheidswerk, zoals lokaal beleid, plannen, programma's of projecten?


Altijd



Vaak



Soms



Zelden



Nooit



Ik ben niet zeker

c. 1) Wat is de ROL van je organisatie bij de UITVOERING van werkzaamheden van de lokale
overheid?




We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
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We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

( d) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan het VERZAMELEN VAN
GEGEVENS en informatie over het leven van personen met een handicap op lokaal niveau?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

d.1) Wat is de ROL van je organisatie bij het VERZAMELEN VAN GEGEVENS en informatie over
het leven van personen met een handicap op lokaal niveau?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

(e) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om mee te werken aan de CONTROLE op het
functioneren van de lokale overheid (toezicht op en evaluatie van lokaal beleid, plannen,
programma's of projecten)?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

e.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de CONTROLE op het functioneren van de lokale overheid
(monitoring en evaluatie van lokaal beleid, plannen, programma's of projecten)?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

Stel de volgende vragen enkel aan degenen die op nationaal niveau werken
Vraag a.1, b.1, c.1, enz. enkel als a, b, c, enz. anders is dan "nooit" of "ik weet het niet zeker"
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Betrokkenheid bij de nationale overheden
10. Nationale overheden
(a) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de PLANNING van
werkzaamheden van de nationale overheid, zoals nationaal beleid, plannen, programma's
of projecten?
 Altijd
 Vaak
 Soms
 Zelden
 Nooit
 Ik ben niet zeker

(a.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de PLANNING van werkzaamheden van de nationale
overheid, zoals lokaal beleid, plannen, programma's of projecten?







We beslissen samen.
We worden geraadpleegd.
Er wordt ons verteld wat er gebeurt.
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld.
We weten er niets van.
Ik ben niet zeker.

(b) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de besluitvorming over
de BEGROTING van de nationale regering?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

b.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de besluitvorming over de BEGROTING van de nationale
regering?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

( c) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de UITVOERING van de
werkzaamheden van de overheid, zoals nationaal beleid, plannen, programma's of projecten?




Altijd
Vaak
Soms
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Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

c. 1) Wat is de ROL van je organisatie bij de UITVOERING van het werk van de nationale overheid?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

( d) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan het VERZAMELEN VAN
GEGEVENS en informatie over het leven van personen met een handicap op nationaal niveau?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

d.1) Wat is de ROL van je organisatie bij het VERZAMELEN VAN GEGEVENS en informatie over
het leven van personen met een handicap op nationaal niveau?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

(e) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de CONTROLE op het
goede verloop van de werkzaamheden van de nationale overheid (monitoring en evaluatie
van nationale beleidsmaatregelen, plannen, programma's of projecten)?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

e.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de CONTROLE op het goede verloop van de
werkzaamheden van de nationale overheid. (toezicht op en evaluatie van nationaal beleid,
plannen, programma's of projecten)?



We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
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Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld.
We weten er niets van.
Ik ben niet zeker.

(f) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van je
regering met het oog op de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG's)?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

f.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de werkzaamheden van je regering om de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken?








We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker
Ik ben niet op de hoogte van het werk of de acties die de regering van mijn
land heeft ondernomen met betrekking tot de SDG's

(g) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van je
regering ter verwezenlijking en monitoring van het Verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap (CRPD)?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

g.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de werkzaamheden van je regering om het Verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) te realiseren en te monitoren?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

Stel de volgende vragen enkel aan degenen die op regionaal niveau werken.
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Betrokkenheid bij regionale organisatie(s)
11. Gelieve een keuze te maken uit de volgende ORGANISATIE VOOR REGIONALE INTEGRATIE
waarmee je organisatie samenwerkt (meerdere keuzeopties):














Europese Unie
Raad van Europa
Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
Organisatie van Amerikaanse Staten
Afrikaanse Unie
Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS)
Arabische Liga
Zuid-Aziatische Associatie voor Regionale Samenwerking (SAARC)
Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS)
Forum van de eilanden in de Stille Oceaan (PIF)
Caribische Gemeenschap (CARICOM)
Andere dan de bovenstaande (gelieve te specificeren):_____________
(maximum 50 tekens)

12. Organisatie voor regionale integratie

(a) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de PLANNING van
regionale beleidsmaatregelen, plannen, programma's of projecten?


Altijd



Vaak



Soms



Zelden



Nooit



Ik ben niet zeker

a.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de PLANNING van regionale beleidsmaatregelen,
plannen, programma's of projecten?


We beslissen samen



Wij worden geraadpleegd



Er wordt ons verteld wat er gebeurt



We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld



We weten er niets van



Ik ben niet zeker

(b) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de besluitvorming
over de regionale BEGROTINGEN?






Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
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Ik ben niet zeker

b.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de besluitvorming over de regionale
BEGROTINGEN?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

(c) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de UITVOERING van
regionale beleidsmaatregelen, plannen, programma's of projecten?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

c.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de UITVOERING van regionale beleidsmaatregelen,
plannen, programma's of projecten?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

(d) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan het VERZAMELEN VAN
GEGEVENS en informatie over het leven van personen met een handicap op regionaal
niveau?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

d.1) Wat is de ROL van je organisatie bij het VERZAMELEN VAN GEGEVENS en informatie
over het leven van personen met een handicap op regionaal niveau?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker
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(e) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de CONTROLE op het
goede verloop van de regionale werkzaamheden (toezicht op en evaluatie van regionaal
beleid, plannen, programma's en projecten)?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

e.1) Wat is de ROL van je organisatie bij het CONTROLEREN van het goede verloop van de
regionale werkzaamheden (toezicht op en evaluatie van regionaal beleid, plannen,
programma's en projecten)?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

(f) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan regionale
werkzaamheden in verband met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker

f.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de regionale werkzaamheden in verband met de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

(g) Hoe vaak wordt je organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan regionale
werkzaamheden ter verwezenlijking en monitoring van het Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap (CRPD)?







Altijd
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
Ik ben niet zeker
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g.1) Wat is de ROL van je organisatie bij de regionale werkzaamheden voor de uitvoering
van en het toezicht op het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
(CRPD)?







We beslissen samen
Wij worden geraadpleegd
Er wordt ons verteld wat er gebeurt
We weten dat het gebeurt, maar het wordt ons niet direct verteld
We weten er niets van
Ik ben niet zeker

Deelname aan regeringswerk
Stel iedereen die op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau werkt opnieuw de
volgende vraag:
13. In welke mate nemen organisaties van personen met een handicap (OPH) volgens jouw
ervaring deel aan regeringswerk in vergelijking met andere maatschappelijke organisaties die
geen OPH zijn (één keuzeoptie)?






Organisaties van personen met een handicap (OPH) hebben MEER
mogelijkheden om deel te nemen dan andere middenveldgroeperingen.
Organisaties van personen met een handicap (OPH) nemen op GELIJKE wijze
deel als andere middenveldgroeperingen.
Organisaties van personen met een handicap (OPH) hebben MINDER
mogelijkheden om deel te nemen dan andere middenveldgroeperingen.
Ik ben niet zeker.

Stel de volgende 3 vragen alleen aan degenen die op lokaal of nationaal niveau werken.
14. Worden personen uit de volgende groepen in jouw ervaring uitgenodigd om als partner
deel te nemen aan de werkzaamheden van je REGERING (en niet alleen als persoon die
baat heeft bij de werkzaamheden)? Kruis aan wat van toepassing is:
 Personen die blind of slechtziend zijn
 Personen met lichamelijke beperkingen
 Dove personen
 Personen die slechthorend zijn of een andere gehoorbeperking hebben
 Personen met doofblindheid
 Personen met een verstandelijke handicap
 Personen met autisme
 Personen met een psychosociale handicap
 Personen met een klein gestalte/kleine mensen
 Personen met albinisme
 Personen getroffen door lepra
 Personen met hersenverlamming
 Personen met vitiligo
 Personen met epilepsie
 Personen met een chronische ziekte
 Personen met meervoudige handicaps
 Vrouwen met een handicap
 Kinderen met een handicap
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 Oudere personen met een handicap
 Personen met een handicap die ook een inheemse persoon en/of een persoon
van een etnische of andere minderheid zijn
 Personen met een handicap die hierboven niet zijn vermeld
(specificeer):_______ (maximaal 50 tekens)
 Ik ben niet zeker

15. Wat doet je regering om personen met een handicap bij haar werkzaamheden te betrekken?

(a) Is de fysieke omgeving voldoende toegankelijk? (zoals overheidskantoren,
vergaderzalen, toiletten)?





Volledig
In sommige opzichten
Helemaal niet.
Ik ben niet zeker

(b) Zijn informatie en communicatie voldoende toegankelijk om deel te nemen aan de
werkzaamheden van je regering? (zoals vertolking in gebarentaal, ondertiteling, hoorlus- of
microfoonsystemen, toegankelijke documenten)?





Volledig
In sommige opzichten
Helemaal niet
Ik ben niet zeker

(c) Stelt de regering zich meestal positief op om ervoor te zorgen dat personen met een
handicap kunnen deelnemen?





Volledig
In sommige opzichten
Helemaal niet
Ik ben niet zeker

(d) Beschikt de overheid over de nodige kennis om ervoor te zorgen dat personen met een
handicap kunnen deelnemen?





Volledig
In sommige opzichten
Helemaal niet
Ik ben niet zeker

(e) Dekt je regering de kosten van aanpassingen of ondersteunende diensten om ervoor te
zorgen dat je organisatie van personen met een handicap (OPH) kan deelnemen, zoals geld
voor vervoer, een persoonlijke assistent, een tolk?





Volledig
In sommige opzichten
Helemaal niet
Ik ben niet zeker

(f) Welke redelijke voorzieningen of ondersteuning biedt je regering om ervoor te zorgen
dat iedereen kan deelnemen __________
(g) Welke belemmeringen verhinderen personen met een handicap om met je regering
samen te werken (indien van toepassing): __________
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Tevredenheid van OPH’s
16. Hoe tevreden (gelukkig) ben je als lid van een organisatie van personen met een handicap
globaal genomen met de samenwerking tussen je OPD en je regering? (één keuze optie)
 Helemaal tevreden
 Enkele kleine veranderingen nodig, maar over het algemeen tevreden
 Tevreden noch ontevreden
 Sommige dingen zijn goed, maar over het algemeen ontevreden
 Helemaal niet tevreden, op geen enkele manier
 Ik ben niet zeker
a) Geef voorbeelden om uit te leggen waarom je er zo over denkt: (open vraag):
___________________
17. Geef 3 aanbevelingen aan je regering over hoe de deelname van organisaties van personen
met een handicap (OPH) aan de werkzaamheden van je regering kan worden verbeterd.

Aanbeveling 1: _______________
Aanbeveling 2: _______________
Aanbeveling 3: _______________
Alleen voor degenen die op regionaal niveau werken:
18. Hoe tevreden (gelukkig) ben je als lid van een organisatie van personen met een handicap
globaal genomen met de samenwerking tussen je OPH en je ORGANISATIE VOOR
REGIONALE INTEGRATIE? (één keuze optie)
 Helemaal tevreden
 Enkele kleine veranderingen nodig, maar over het algemeen tevreden
 Tevreden noch ontevreden
 Sommige dingen zijn goed, maar over het algemeen ontevreden
 Helemaal niet tevreden, op geen enkele manier
 Ik ben niet zeker

b) Geef voorbeelden om uit te leggen waarom je er zo over denkt: (open vraag):
___________________

19. Geef 3 aanbevelingen aan ORGANISATIES VOOR REGIONALE INTEGRATIE over hoe de
deelname van organisaties van personen met een handicap (OPH) aan hun regionale
werkzaamheden kan worden verbeterd. ____________

Aanbeveling 1: _______________
Aanbeveling 2: _______________
Aanbeveling 3: _______________
Alleen voor degenen die op "lokaal" of "nationaal" niveau werken
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20. a) Vind je dat de invloed van je organisatie op het werk van je regering de afgelopen twee
jaar is veranderd?








Het is een stuk beter geworden
Het is in sommige opzichten verbeterd
Het bleef hetzelfde
Het is in sommige opzichten verslechterd
Het is een stuk verslechterd
Ik ben niet zeker

Alleen voor degenen die op regionaal niveau werken
b) Heb je het gevoel dat de invloed van je organisatie op het werk van je OGANISATIE VOOR
REGIONALE INTEGRATIE in de afgelopen twee jaar is veranderd?







Het is een stuk beter geworden
Het is in sommige opzichten verbeterd
Het bleef hetzelfde
Het is in sommige opzichten verslechterd
Het is een stuk verslechterd
Ik ben niet zeker

Alleen voor degenen die op internationaal niveau werken
c) Heb je het gevoel dat de invloed van je organisatie op het mondiaal beleid en de mondiale
actoren in de afgelopen twee jaar is veranderd?







Het is een stuk beter geworden
Het is in sommige opzichten verbeterd
Het bleef hetzelfde
Het is in sommige opzichten verslechterd
Het is een stuk verslechterd
Ik ben niet zeker

Impact van OPH’s
Alleen voor degenen die "lokaal" of "nationaal" werken
21. a) Waren er de afgelopen twee jaar specifieke effecten of veranderingen in
beleidsmaatregelen, programma's, plannen of projecten van je regering die niet zouden
hebben plaatsgevonden zonder je organisatie van personen met een handicap (OPH)?
 Neen
 Ja

Alleen voor degenen die op regionaal niveau werken (Q6)
c)

Waren er in de afgelopen twee jaar specifieke effecten of veranderingen in
beleidsmaatregelen, programma's, plannen of projecten van je ORGANISATIE VOOR
REGIONALE INTEGRATIE die niet zouden hebben plaatsgevonden zonder je
organisatie van personen met een handicap (OPH)?
 Neen
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Ja

Alleen voor degenen die op internationaal niveau werken (Q6)
d) Waren er de voorbije twee jaar effecten of veranderingen in INTERNATIONALE
beleidsmaatregelen, programma's, plannen of projecten die niet zouden hebben
plaatsgevonden zonder je organisatie van personen met een handicap (OPH)?
 Neen
 Ja
22.

Stel de volgende vraag alleen aan degenen die op lokaal of nationaal niveau werken (Q6) en indien
deze respondenten "ja" hebben aangekruist bij de vorige vraag a (Waren er de voorbije twee jaar
specifieke effecten...)
a) Hoe succesvol was je organisatie van personen met een handicap (OPH) bij het
beïnvloeden van de werkzaamheden van je REGERING?





Volledig
In sommige opzichten
Helemaal niet
Ik ben niet zeker

Stel de volgende vraag alleen aan degenen die op regionaal niveau werken (Q6) en alleen
als deze respondenten "ja" hebben ingevuld op de vorige vraag b (In de afgelopen twee
jaar, waar waren er specifieke effecten...)
b) Hoe succesvol was je organisatie van personen met een handicap (OPH) bij het
beïnvloeden van de werkzaamheden van JE ORGANISATIE VOOR REGIONALE
INTEGRATIE?
 Volledig
 In sommige opzichten
 Helemaal niet
 Ik ben niet zeker

Stel de volgende vraag alleen aan degenen die op internationaal niveau werken en indien
deze respondenten bij de vorige vraag c "ja" hebben aangekruist (Waren er de afgelopen
twee jaar specifieke effecten ...)
c) Hoe succesvol was je organisatie van personen met een handicap (OPH) in het
beïnvloeden van het mondiaal beleid en de mondiale actoren?
 Volledig
 In sommige opzichten
 Helemaal niet
 Ik ben niet zeker
Stel de volgende vraag opnieuw aan alle respondenten die op de vorige vraag a, b of c
"Volledig" of "In bepaalde opzichten" hebben geantwoord

19

Wat is er veranderd door de betrokkenheid van je organisatie van personen met een
handicap (OPH)? _________________________

23. Op welke gebieden heeft je organisatie van personen met een handicap (OPH) invloed
gehad?
 Armoedebestrijding
 Voeding (gezond voedsel)
 Gezondheid
 Onderwijs
 Gendergelijkheid
 Water en sanitaire voorzieningen (schoon en veilig water)
 Werkgelegenheid (jobs en werk)
 Sociale bescherming
 Huisvesting
 Verstedelijking (groeiende steden)
 Milieu en klimaatverandering
 Toegang tot de rechter
 Toegang tot technologie
 Deelname aan het politieke leven
 Bescherming tegen geweld
 Risicobeperking bij rampen en humanitaire actie
 Cultuur, recreatie en sport
 Informatie en communicatie
 Andere - gelieve hier te schrijven: _________________________
 Ik ben niet zeker

Samenwerking met internationale partners en donoren
24. Werkt je organisatie van personen met een handicap (OPH) samen met INTERNATIONALE
PARTNERS (waaronder de Verenigde Naties en donoren)?







Ja, op formele manieren (bijvoorbeeld door als projectpartners samen te werken,
deel te nemen aan raadplegingen of deel uit te maken van projectcomités)
Ja, op informele manieren (bijvoorbeeld in informele vergaderingen met
ambtenaren van de Verenigde Naties, of via telefoongesprekken)
Ja, op formele en informele manieren
Nee, we werken helemaal niet met hen samen
Ik ben niet zeker

Stel de volgende vraag alleen aan de respondenten die op de vorige vraag "ja" hebben
geantwoord
25. Op welke gebieden is je organisatie betrokken bij INTERNATIONALE PARTNERS (met
inbegrip van de Verenigde Naties en donoren)?

Kruis aan wat van toepassing is op je organisatie:


Alleen handicap-gerelateerde vraagstukken
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Handicap-gerelateerde vraagstukken EN andere vraagstukken die voor iedereen van
belang zijn
Ik ben niet zeker

Stel de volgende vraag alleen aan degenen die in de vorige vraag "Handicap-gerelateerde en
andere vraagstukken" hebben aangekruist
(b) Voor welke andere kwesties heb je samengewerkt met INTERNATIONALE PARTNERS (met
inbegrip van de Verenigde Naties en donoren)? Kruis alles aan wat op je organisatie van
toepassing is (meerdere keuzeopties):





















Armoedebestrijding
Voeding (gezond voedsel)
Gezondheid
Onderwijs
Gelijkheid van mannen en vrouwen
Water en sanitaire voorzieningen (schoon en veilig water)
Werkgelegenheid (banen en werk)
Sociale bescherming
Huisvesting
Verstedelijking (groeiende steden)
Milieu en klimaatverandering
Toegang tot de rechter
Toegang tot technologie
Deelname aan het politieke leven
Bescherming tegen geweld
Risicobeperking bij rampen en humanitaire actie
Cultuur, recreatie en sport
Informatie en communicatie
Andere - gelieve hier te schrijven: _________________________(maximum 50
tekens)
Ik ben niet zeker

26. Welke groepen worden volgens je ervaring uitgenodigd om deel te nemen aan
werkzaamheden van INTERNATIONALE PARTNERS (met inbegrip van de Verenigde Naties
en donors) als partners, en niet alleen als personen die baat hebben bij de
werkzaamheden?
 Personen die blind of slechtziend zijn
 Personen met lichamelijke beperkingen
 Dove personen
 Personen die slechthorend zijn of een andere gehoorbeperking hebben
 Personen met doofblindheid
 Personen met een verstandelijke handicap
 Personen met autisme
 Personen met een psychosociale handicap
 Personen met een klein gestalte/kleine mensen
 Personen met albinisme
 Personen getroffen door lepra
 Personen met hersenverlamming
 Personen met vitiligo
 Personen met epilepsie
 Personen met een chronische ziekte
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Personen met meervoudige handicaps
Vrouwen met een handicap
Kinderen met een handicap
Oudere personen met een handicap
Personen met een handicap die ook een inheemse persoon en/of een
persoon van een etnische of andere minderheid zijn
Personen met een handicap die hierboven niet zijn vermeld:____________
(maximaal 50 tekens)
Geen van bovenstaande
Ik ben niet zeker

(a) Geef je mening over de verschillende groepen personen die betrokken zijn of niet
betrokken zijn ___________

27. Vind je dat de invloed van je organisatie op het werk van INTERNATIONALE PARTNERS
(waaronder de Verenigde Naties en donoren) is veranderd in vergelijking met twee jaar
geleden?
 Het is een stuk beter geworden
 Het is in sommige opzichten beter geworden
 Het bleef hetzelfde
 Het is in sommige opzichten slechter geworden
 Het is een stuk slechter geworden
 Ik ben niet zeker
28. Hoe tevreden (gelukkig) ben je als lid van een organisatie van personen met een handicap
(OPH), globaal met het werk dat je organisatie heeft gedaan met INTERNATIONALE
PARTNERS (inclusief de Verenigde Naties en donoren. ) (één keuze mogelijkheid)








Helemaal tevreden
Enkele verbeteringen nodig, maar over het algemeen tevreden
Tevreden noch ontevreden
Sommige dingen zijn goed, maar over het algemeen ontevreden
Helemaal niet tevreden
Ik ben niet zeker

a) Geef voorbeelden om uit te leggen waarom je er zo over denkt (open vraag):
___________________

Betrokkenheid bij de VN
Stel de volgende vraag alleen aan de deelnemers die "ja" hebben geantwoord (op een van de
"positieve" antwoordmogelijkheden, d.w.z. ja op formele en/of informele wijze) op de vraag
"Werkt je organisatie van personen met een handicap (OPH) samen met INTERNATIONALE
PARTNERS (de Verenigde Naties, donoren)? “
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29. Is je organisatie in je gemeente, land of regio betrokken bij een van de volgende VNentiteiten (bijv. agentschappen, fondsen of programma's)? Gelieve alles aan te kruisen
wat van toepassing is:
 Internationaal Kindernoodfonds van de Verenigde Naties (UNICEF)
 De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
 De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
 Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR)
 VN-Vrouwen
 De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR)
 Het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP)
 Het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA)
 VN-Bureau van de resident coordinator
 Projecten van het Partnerschap van de Verenigde Naties ter bevordering van
de rechten van personen met een handicap (UNPRPD)
 Ontwikkeling of herziening van gemeenschappelijke VN-instrumenten, zoals
de gemeenschappelijke landenanalyse, het VN-kader voor
ontwikkelingssamenwerking met de regering, humanitaire clusters Opleiding
en bewustmaking van VN-personeel inzake de integratie van personen met
een handicap
 Andere VN-entiteiten, VN-werkgroepen of -programma's - gelieve hier te
schrijven _________________
 Ik ben niet zeker

Stel de volgende twee vragen alleen als in de vorige vraag een andere optie dan "Ik weet het niet
zeker" is aangekruist
a) Noem de VN-entiteit die je als het meest inclusief beschouwt (open vraag)
________________
b) Leg uit waarom je denkt dat dit de meest inclusieve entiteit is (open vraag):
________________
Stel de volgende twee vragen alleen aan de deelnemers die "ja" hebben geantwoord op "Werkt je
organisatie van personen met een handicap (OPH) samen met INTERNATIONALE PARTNERS (de
Verenigde Naties, donoren)? “

30. Is je organisatie betrokken bij een VN-orgaan (bv. agentschap, fonds of programma) op een
van de volgende gebieden?

a)









Kruis alles aan wat van toepassing is:
Bij de planning van een project
Bij bestuur en besluitvorming
Bij het uitvoeren van een project
Bij budgettaire beslissingen
Bij de controle van resultaten en verwezenlijkingen (toezicht en evaluatie)
Bij het verzamelen van gegevens
Andere gebieden
Ik ben niet zeker

Als "andere gebieden" hierboven is aangekruist, stel dan een aanvullende vraag:
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b) Gelieve andere gebieden te vermelden waarop je organisatie betrokken is bij een VNentiteit: ___________________
31. Geef meer informatie over toegankelijkheid en redelijke aanpassingen door de VN-entiteit
die je als de meest inclusieve beschouwt

(a) Is de fysieke omgeving toegankelijk (zoals VN-kantoren, vergaderlocaties, toiletten)?





Volledig
in sommige opzichten
Helemaal niet
Ik ben niet zeker

(b) Zijn informatie en communicatie voldoende toegankelijk om deelname aan de
werkzaamheden van het VN-orgaan mogelijk te maken? (zoals vertolking in gebarentaal,
ondertiteling, hoorlus- of microfoonsystemen, toegankelijke documenten)?





Volledig
In sommige opzichten
Helemaal niet
Ik ben niet zeker

(c) Heeft de VN-entiteit een positieve houding en is men bereid ervoor te zorgen dat personen
met een handicap kunnen deelnemen?





Volledig
In sommige opzichten
Helemaal niet
Ik ben niet zeker

(d) Beschikt de VN-entiteit over de nodige kennis om ervoor te zorgen dat personen met een
handicap kunnen deelnemen?





Volledig
In sommige opzichten
Helemaal niet
Ik ben niet zeker

(e) Dekt het VN-orgaan de kosten van aanpassingen of ondersteunende diensten om ervoor te
zorgen dat je organisatie van personen met een handicap (OPH) kan deelnemen, zoals geld voor
vervoer, een persoonlijke assistent, een tolk?
 Volledig
 In sommige opzichten
 Helemaal niet
 Ik ben niet zeker
Stel de volgende vraag opnieuw aan iedereen
32. Geef 3 aanbevelingen aan de VERENIGDE NATIES over hoe de deelname van organisaties van
personen met een handicap (OPH) aan de werkzaamheden van de VN kan worden verbeterd.

Aanbeveling 1: _______________
Aanbeveling 2: _______________
Aanbeveling 3: _______________
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Betrokkenheid bij financieringsorganen
Stel de volgende twee vragen alleen aan degenen die "Ja" hebben geantwoord op "Werkt je
organisatie van personen met een handicap (OPH) samen met INTERNATIONALE PARTNERS (de
Verenigde Naties, donoren)? ”
33. Bij welk soort FINANCIERINGSINSTANTIES in je gemeente, land of regio is je organisatie
betrokken (meerdere keuzeopties)?












Gouvernementele financieringsinstellingen, zoals DFID in het Verenigd Koninkrijk, AFD in
Frankrijk, de Europese Commissie, GIZ in Duitsland, USAID in de Verenigde Staten
Stichtingen zoals het Fonds voor personen met een handicaprechten, de Open Society
Foundation, de Aga Khan Foundation, enz.
Ontwikkelingsbanken zoals de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank, enz.
Internationale niet-gouvernementele organisaties (INGO's) die zich richten op personen
met een handicap, zoals CBM, Humanity & Inclusion (voorheen Handicap International),
Sightsavers, Leonard Cheshire Disability, enz.
Internationale niet-gouvernementele organisaties (INGO's) die zich niet op personen met
een handicap richten, zoals Save the Children, Oxfam, Plan International,
Humanitaire actoren, zoals het Internationaal Comité van het Rode Kruis, het Rode Kruis,
Artsen zonder Grenzen, enz.
Andere financieringsorganen
Geen van bovenstaande
Ik ben niet zeker

Als "andere financieringsorganen" is aangekruist, stel dan een aanvullende vraag:


Gelieve te vermelden met welke andere financieringsinstellingen je organisatie in
je gemeente, land of regio samenwerkt: ___________________ (maximaal 50
tekens)

Stel de volgende vraag alleen aan degenen die ja hebben geantwoord op "Werkt je organisatie van
personen met een handicap (OPH) samen met INTERNATIONALE PARTNERS (de Verenigde Naties,
donoren)? ”

34. Hoe is volgens jou, vergeleken met twee jaar geleden, de invloed van je organisatie op het
werk van INTERNATIONALE PARTNERS (andere dan de VN) veranderd?








Het is een stuk beter geworden
Het is in sommige opzichten verbeterd
Het bleef hetzelfde
Het is in sommige opzichten verslechterd
Het is een stuk verslechterd
Ik ben niet zeker

Stel de volgende vragen tot het einde opnieuw aan iedereen.
35. Hoe is de financiering van je organisatie in de afgelopen twee jaar in het algemeen
veranderd?






Zij is flink toegenomen
Zij is een beetje toegenomen
Het bleef hetzelfde
Zij is een beetje afgenomen
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Zij is flink afgenomen
Ik ben niet zeker

36. Geef 3 aanbevelingen aan FINANCIERINGSINSTELLINGEN over hoe de deelname van
organisaties van personen met een handicap (OPH) aan hun werkzaamheden kan worden
verbeterd. ____________

Aanbeveling 1: _______________
Aanbeveling 2: _______________
Aanbeveling 3: _______________

Definitieve aanbevelingen
37. Wat zou je internationale partners of wereldleiders willen vertellen over de inclusie van
personen met een handicap? Bijvoorbeeld tijdens de volgende Global Disability Summit of in
een toekomstig World Report on Disability?
38. Wat is de belangrijkste positieve of negatieve verandering geweest van de COVID-19pandemie op het werk van je organisatie? __________

39. Wat zijn je aanbevelingen aan organisaties van personen met een handicap (OPH) om de
impact van hun werk op beleid, plannen, programma's en projecten te verbeteren?

40. Heb je opmerkingen over de toegankelijkheid of de inhoud van deze enquête?
_________________



Enquête indienen

Stuur respondent door naar andere pagina (iData/ IDA) los van enquête om contactgegevens in te
vullen (indien gewenst).
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