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Een verhaal van afhankelijk zijn en blijven, maar vooral van een 

niet aflatende tocht naar onafhankelijkheid en zelfontplooiing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit portret kwam tot stand in samenwerking tussen Tijl en Karolien Buys, 

in opdracht van en onder begeleiding van het SIHO. 
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Tijl is een man die weet wat hij wil in het leven… En wat hij niet wil. Hij vertelt ons zijn verhaal, hij brengt ons naar tijden en plaatsen die 

hem mee gevormd en getekend hebben. Hij toont ons mensen via verhalen en grappige of iets minder fijne anekdotes. 

Stap mee aan boord van Tijls verhaal… Een verhaal van een man met dromen en plannen. Tijls collega’s omschrijven hem als volgt: 

“Ik zou Tijl omschrijven als een zeer gedreven en geëngageerde collega die altijd klaar staat met advies en 

hulp voor zijn collega’s.” 

Aan jullie om aan het einde van dit boekje de bedenking te maken of jullie gaandeweg hetzelfde beeld van hem gevormd hebben. 

Tijl is zesendertig en werkt sinds een jaar bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding rond het verdrag van de Verenigde 

Naties inzake de rechten van personen met een handicap. Maar alvorens aan deze job te zijn begonnen, heeft hij allesbehalve stil gezeten. 

Laten we beginnen bij het prille begin.  

Op de laatste dag van februari van het jaar 1977 kwam Tijl samen met zijn broer op deze wereld terecht. Te vroeg en nog geen twee 

kilogram zwaar. Tijl bleek een aangeboren spastische quadriplegie, een verlamming aan armen en benen, te hebben door zuurstofgebrek 

tijdens de geboorte. Hij ondervindt meer problemen aan de linkerzijde van zijn lichaam. Tijl is functioneel mobiel, maar verder afhankelijk 

van zijn rolstoel. 

“En je gaat naar het gewoon onderwijs en wij als ouders gaan jou daar bij helpen!” 

En zo geschiedde. Dit heeft Tijl er toe aangezet verder te studeren. Hij deed een graduaatsopleiding in het bedrijfsbeheer binnen de optie 

rechtspraktijk. Enkele jaren later volgde hij aan de Hogeschool Gent een masteropleiding in de bestuurskunde en het publiek 

management. 

Tijl heeft grotendeels positieve ervaringen met redelijke aanpassingen in het hoger onderwijs. Zo was het meestal geen probleem om 

mondeling examen af te leggen in plaats van schriftelijk en waren studenten vaak bereid hun nota’s ter beschikking te stellen. Op deze 

manier was het mogelijk om het probleem van beperkte schrijfvaardigheid creatief te omzeilen. 
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Tijl is iemand die graag alles op orde heeft en waar mogelijk onder controle. Daarom vond hij leren op andermans nota’s een te 

gemakkelijke optie. Zijn zin voor onderzoek en zijn kritische geest leidden hem regelmatig voor enkele uren naar de bibliotheek. Daar 

vulde hij de nota’s aan met wat achtergrond en verbeterde ze op zijn eigen tempo. 

Tijdens en na deze opleidingen is hij vrijwillig actief geweest bij onder andere het toegankelijkheidsbureau Westkans en bij de Katholieke 

Vereniging Gehandicapten. Hij stond ook een tijdje belangeloos in voor de begeleiding van personen met een handicap binnen een 

dagcentrum. 

“Het is wel eens leuk om de sector langs die kant te zien. Want het is toch altijd een ervaring om over mensen 

te spreken of tussen mensen te staan. Je krijgt er toch een genuanceerd beeld van. Iedereen zou af en toe eens 

die ervaring moeten hebben, van zo tussen de mensen te zitten. Het opent wel een beetje je blik… Mensen met 

een fysieke handicap hebben altijd reden om te klagen dat iets niet toegankelijk is, maar je moet af en toe 

eens bescheiden zijn en zeggen van ‘er zijn mensen die het nog veel minder makkelijk hebben’. Als ik zie 

welke begeleiding en omkadering ik heb, mag ik nog niet klagen eigenlijk.” 

Hij besloot een tweede studie aan te gaan. Zo kon hij zich nog meer bekwamen en kon hij een academisch diploma behalen. Dit laatste 

gaf hem de mogelijkheid deel te nemen aan examens van niveau A voor openbare diensten. Ook een belangrijke stimulans om opnieuw 

te gaan studeren, waren zijn niet altijd positieve ervaringen met solliciteren. Zo waren ze bij de VDAB op dat moment nog niet meteen 

goed voorbereid op een persoon met een handicap die hoger onderwijs gevolgd had. Eén goedbedoelende medewerker reageerde als 

volgt: 

“Allez meneer, wat doe jij nu, je inschrijven als werkzoekende? Het is toch voordeliger om te blijven binnen 

het stelsel van tegemoetkomingen?” 

Na zijn laatste studie meende Tijl dat het goed was om via zijn vrijwillig engagement verder te komen en zijn capaciteiten te tonen. Dat 

bleek te kloppen. Zonder echt hard te hoeven solliciteren, men kende zijn capaciteiten via vrijwillige inzet, kreeg hij een job aangeboden 
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binnen het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Daar heeft hij vijf jaar gewerkt. Hij begon als medewerker en 

werd later provinciaal coördinator voor West-Vlaanderen. 

Toen het tijd werd voor iets nieuws, solliciteerde Tijl vorig jaar bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Hij deed mee 

aan een examen en was zeer blij de job te krijgen. 

“En dus werk ik nu een 32 uren per week rond het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap. Daarin houd ik mij tot nu toe vooral bezig met het schrijven van beleidsadviezen rond artikel 19; 

zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij, waaronder ook persoonsgebonden financiering. 

Maar ook rond onderwijs, hervormingen aan het stelsel van tegemoetkomingen voor personen met een 

handicap en dergelijke meer. Alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning boeit mij uit persoonlijke 

interesse en is een veld waarin ik mij verder wil bekwamen. En dat bleek ook wel in mijn vorig werk dat dat 

een troef is die ik heb.” 
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“TOEVAL KAN POSITIEF DRAAIEN,  

KAN OOK AF EN TOE EEN KEER TEGENDRAAIEN.  

MAAR TOEVAL BEPAALT VEEL IN HET LEVEN.” 

 

Doorheen alles wat Tijl vertelt, weerklinkt de ondertoon van het toeval. Een gelukkig en verhoopt toeval, maar ook deels aangestuurd. 

Tijl benoemt het als de rode draad doorheen zijn leven… Het is net als een rad, waar geen einde of begin aan is; een rad waarin alles 

draait om toeval. Want waar stopt de pijl, eens je het rad aan het draaien hebt gezet? 

“Mijn leven hangt aaneen van het toeval. Had mijn moeder mij niet gestimuleerd om naar het lager 

onderwijs te gaan, had ik misschien daar niet gezeten. Had ik niet herbeginnen studeren, had ik misschien 

die job niet gehad. Had ik dat vrijwilligerswerk niet gedaan, was ik misschien niet in beeld gekomen. Had 

ik mijn vorige job niet gehad, had ik misschien mijn huidige job niet, dus dat hangt allemaal met TOEVAL 

aaneen, he. Dus daar geloof ik heel sterk in, ja.” 

Je kan het toeval een handje helpen, maar echt veel invloed hebben, dat is een andere zaak. Al merkt Tijl gaandeweg dat je meer en meer 

zelf moet sturen. 

“Het leven is geen groot toeval. Toeval is er zeker, maar dit wordt gestuurd. Uiteraard is er veel geluk mee 

gemoeid met de stappen die ik kon zetten in het leven, maar anderzijds komt geluk niet uit de lucht gevallen.” 

Ook het feit dat Tijl kan werken en kan blijven werken, heeft alles te maken volgens hem met toeval. De dag dat dit niet meer zou 

lukken, zal volgens hem waarschijnlijk ook gepaard gaan met een toevalligheid. Een medisch probleem of iets helemaal anders, dat weet 

natuurlijk niemand. 

Tijl is een man die graag de zaken onder controle heeft, dat merk je aan wat hij zegt en doet. Van hoe hij vertelt over zijn functie op het 

werk tot het plannen van een doordeweekse uitstap. 
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“Ik weet dat ik nood heb aan structuur. En en ook goed weten waar en waarom we ergens naartoe gaan en 

niet naar ergens anders.” 

Vroeger was hij naar eigen zeggen veel planmatiger en wilde hij alles beheersen, tot hij op een punt kwam waarop hij dacht: 

“Of ik nu veel of weinig dingen regel, uiteindelijk kom ik mijn dag door met planning en toeval. Als 

iedereen toevallig zijn werk doet, dan ben ik toevallig ook in orde gekomen. Maar als er gisteren iemand 

toevallig vergeet om naar Kortrijk te bellen en te zeggen dat ik op die trein zit en dat dat geen rechtstreekse 

trein is, wel dan moet ik overstappen in Kortrijk en heb ik daar een halfuur verloren… Ik moet mij een 

beetje door de dag laten glijden.” 
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“ALLEZ, ER LIGGEN WEL WAT HINDERNISSEN OP DE WEG NAAR WERK.” 

 

Tijl is blij met de job die hij nu doet. Het is echter niet altijd even vlot gelopen, die zoektocht naar werk. Soms krijg je bij examens voor 

een sollicitatie een grote zaal met erg veel mensen rondom je. Wat doen ze dan bijvoorbeeld ‘extra’ voor iemand met een handicap? 

“Je kan twintig minuten langer examen doen.” 

Maar dit is eigenlijk geen oplossing. Tijl vertelde dat je uiteindelijk toch aan je fysieke grenzen zit en dan gaat typen al niet meer zo vlot. 

Men doet wel pogingen, maar er valt nog veel te leren op het gebied van het bekend maken van het concept redelijke aanpassingen. 

“We moeten eerlijk zijn, jij kent het begrip redelijke aanpassingen, ik ken het begrip redelijke aanpassingen. 

Maar als je hier nu buiten stapt en vraagt aan de eerste de beste werkgever ‘wat zijn redelijke aanpassingen’ 

en hoe zij redelijke aanpassingen reeds toepassen, dan weet ik niet zeker welke antwoorden je zal krijgen.” 

Tijl vertelde ook dat hij na zijn studies eens naar een jobclub ging, waar je ter plaatse kan solliciteren. Hij vond het belangrijk een doel te 

hebben en besloot daarheen te gaan. De jobclub in de buurt was al snel geschrapt, aangezien hij daar met zijn rolstoel niet binnen kon. 

Dus was het drie weken door weer en wind naar Oostende trekken om daar sollicitatietraining te volgen. 

Zo ligt de weg naar werk dus niet steeds even vlak en begaanbaar. Toen Tijl net op de arbeidsmarkt terecht kwam, heeft hij nog een 

tijdje onder zijn diploma gewerkt, maar hier ligt een addertje onder het gras: 

“Als je dan eens gaat solliciteren voor een job die lager ligt dan je diploma, dan denken ze meteen dat je niet 

ambitieus bent, terwijl dit helemaal niet het geval is.” 

In dat opzicht wil hij zeker een pluim geven aan zijn huidige werkgever, aangezien die hem op functieniveau betaalt, wat naar Tijl zijn 

gevoel eerder zeldzaam is. 
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“EIGENLIJK MOET JE HET LEVEN VAN MENSEN MET EEN HANDICAP  

ZIEN ALS ÉÉN GROOT PROJECT.” 

 

Tijl had zijn woonproject al vrij snel op orde, dankzij zijn doorzettingsvermogen en de hulp van zijn vader. Daarnaast is er natuurlijk ook 

het ondersteuningsproject. Tijl is tevreden met de ondersteuning die hij krijgt onder andere via zijn persoonlijk assistentiebudget. Maar 

ook het werkproject is absoluut één van die levensprojecten. Tijl is vrij laat beginnen werken, omdat hij eerst nog twee studies binnen 

het hoger onderwijs gevolgd heeft, maar ook dit zit dus op de rails. Die verschillende projecten moeten mekaar vinden. Tijl omschrijft dit 

alles als een puzzel die moet vallen. 

“En eens het puzzeltje ligt, blijft het beter eventjes liggen.” 

Tijl geeft hiermee aan dat je als persoon met een handicap bijvoorbeeld niet zomaar van de ene op de andere dag beslist om van werk te 

veranderen of te verhuizen. Want wanneer je iets verandert aan één puzzelstukje, krijg je een heel ander eindbeeld. De puzzel moet 

vallen en ook dit is weer toeval. 

In 2005 is Tijl bijvoorbeeld alleen gaan wonen, dit huis is heel dicht bij het station. Toen wist hij echter nog niet dat hij in Brussel zou 

gaan werken, maar toevallig komt dit nu goed uit. Tijl selecteert zijn werk wel voor een belangrijk stuk op bereikbaarheid. 

“Ik heb vaak geluk gehad in het leven. Geluk gehad dat mijn ouders het woonproject in orde gebracht hebben, 

dat dit woonproject mij toevallig in staat stelt om met de rolstoel naar het station te gaan. Dat ik niet zo ver 

werk in Brussel, dat ik een toegankelijke werkgever heb gevonden die receptief is voor mijn kwaliteiten. 

Maar je moet dat allemaal maar eens bij elkaar tellen. Dat is toch wel een aantal keer een detail en een 

gelukkig toeval geweest.” 
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Tijl kan begrijpen dat mensen de keuze maken, al dan niet noodgedwongen, om eerst de andere projecten in orde te brengen en het 

werkproject als facultatief te zien. 

“Ik kan mij dat best voorstellen en ik denk dat de eerste mens die dat gaat kunnen veroordelen, nog moet 

geboren worden. Mocht alles van die verschillende levensprojecten op mekaar doorvloeien, dan zou ik zeggen: 

‘je hebt geen reden om thuis te blijven’, maar het hangt van kleine details af.” 
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“IK AANVAARD MIJ ZOALS IK BEN EN ALS EEN ANDER DAT NIET KAN,  

DAN KAN IK DAAR MOEILIJK IETS AAN DOEN.” 

 

Problemen heeft Tijl er niet mee om ‘persoon met een handicap’ genoemd te worden. 

“Dat zijn de realiteiten he, ja. Ik heb die handicap, dat weet ik ook wel, maar enfin… Een persoon is meer 

dan zijn handicap alleen.” 

Net omdat hij geen probleem heeft met zijn handicap op zich, is Tijl altijd eerlijk geweest tegenover zijn werkgever wat betreft zijn 

handicap, van bij de sollicitatiebrief. Simpelweg omdat hij zichzelf ziet als iemand met capaciteiten en talenten. 

“Ook wel met een handicap en dat heeft dan geen zin om dat te verzwijgen en dan op een sollicitatie te komen 

en dan blikken te zien die je liever niet ziet. Ik zeg altijd ‘een match met een hele persoon’ en als er dan 

toevallig een handicap nog bijkomt, ja als het dan niet matcht om die reden, dan moet het maar niet 

matchen. Ik kan moeilijk anders worden dan ik ben. Dan moet ik mij daar gewoon bij neerleggen. Ja, maar 

echt evident is het niet.” 

Ik vraag Tijl of hij het ook zou vertellen aan collega’s, mocht hij geen zichtbare handicap hebben. Zijn antwoord is dubbel. Als het niet 

zou moeten, zou hij het niet vertellen. Wat niet weet, niet deert? Alhoewel… De ondersteuning van personen met een vrij ernstige 

handicap is over het algemeen wel aanwezig. Maar mensen die tussen een zware en lichte handicap zitten, vallen soms tussen de mazen 

van het net wat betreft tegemoetkomingen en bijkomende rendementscompensaties bijvoorbeeld. 

“Als je natuurlijk geen duidelijk zichtbare handicap hebt en je verzwijgt het op je werk… Je moet alle dagen 

op de toppen van je tenen lopen om toch mee te kunnen met je collega’s en daarbij komt nog dat je voor 

noodzakelijke ondersteuning misschien niet de middelen krijgt die je zou kunnen nodig hebben. Ja, dat is 

toch wel een ander plaatje dan wat ik nu voorstel, he.” 
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“IK HEB EEN PERSOONLIJK ASSISTENTIEBUDGET VAN EEN REDELIJKE OMVANG,  

MAAR DOE MIJ IN PRINCIPE SOMS TEKORT AAN ONDERSTEUNING.” 

 

Mocht Tijl niet of minder werken of een meer gestructureerd leven leiden, zou hij meer structureel personeel in dienst kunnen nemen. 

Nu is het moeilijk om zijn PAB af te stemmen op de vaak wisselende ondersteuningsbehoeften. Hetzelfde verhaal gaat op voor de 

therapie-uren. Hij komt er dikwijls niet toe om zo vaak als hij er recht op of nood aan heeft naar de kinesitherapie te gaan. 

“Mocht ik morgen geen werk meer hebben, ik zou naar ondersteuning toe niets te kort komen. Maar voor de 

mensen die dan misschien geen zichtbare handicap hebben, zou dat wel een keer een probleem kunnen zijn.” 

Qua ondersteuning op het werk heeft Tijl niet te klagen. Hij vindt het soms moeilijk om de hulp van collega’s in te roepen, al weet hij wel 

dat hij op hen kan rekenen. 

“De mensen in het Centrum hebben de juiste ingesteldheid. Allez ja, als je niet bewogen bent om iets te 

betekenen in deze wereld, dan ga je volgens mij niet werken in het Centrum.” 

Tijl heeft recht op een persoonlijk assistentiebudget, waardoor hij onder andere hulp voor thuis kan inschakelen. Maar er hangt een heel 

verhaal vast aan het verkrijgen van dit budget. Toen het PAB in 2000 ontstond, had hij zijn interesse laten blijken. Hij kreeg een 

persoonlijk assistentiebudget toegewezen, maar heeft dat uiteindelijk laten staan. 

“Omdat ik de kans kreeg in een studentenhome van de universiteit Gent te wonen met ondersteuning van 

studenten. Ik heb toen gezegd ‘als die studenten me ondersteunen en ik zit in mijn rolstoel en ik kan naar 

toilet gaan en ik kan mijn fotokopietjes maken, dan doe ik zo verder’.” 

En zo kreeg hij in 2006 vlot toegang tot PAB, omdat hij volgens hen al vijf jaar voorrang had op de rest nadat hij zijn ondersteuning 

vrijwillig weigerde. Hoor ik daar opnieuw toeval luiden in de verte? 
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“ROLMODELLEN IS IETS WAAR JE NIET MAG NAAR VERLANGEN,  

MAAR ONBEWUST NODIG HEBT OM VOORUIT TE KOMEN.” 

 

Tijl zijn netwerk is van onschatbare waarde. Want je mag nog zoveel PAB en professionelen rond je hebben, het zijn de mensen die 

achter je staan en er voor je zijn die het echte verschil maken. Zijn ouders hebben van begin af aan op een positieve manier mee bepaald 

hoe Tijl zijn leven er nu uit komt te zien. Dankzij hun overtuiging en streven, is hun zoon naar het gewone onderwijs gegaan en van daar 

uit is de bal aan het rollen gegaan. Zo heeft Tijl kansen gekregen die anders waarschijnlijk nooit zijn pad gekruist zouden hebben. Deze 

liefde en dankbaarheid ten opzichte van zijn ouders is merkbaar in alles wat Tijl vertelt. Het is soms een kleine glimlach die het verraadt, 

of het enthousiasme waarmee hij over hen en zijn broers spreekt. 

“Had mijn vader niet gezegd tegen mij in het begin van de jaren 2000 ‘ik ga iets zoeken en ik ga dat 

aanpassen” en ‘ik ga dat toegankelijk maken en ik ga maken dat je niet ver van het station woont’, wie weet 

woonde ik nu nog bij moeder, he.” 

Tijls moeder, vader en broers zijn belangrijke personen in zijn leven, dat is altijd al zo geweest. Zijn vader is jammer genoeg kortgeleden 

overleden, waardoor hij meer instabiliteit ervaart, zoals hij zelf zegt. Maar gelukkig is er nog een deel van dat netwerk dat overblijft. Tijl 

wil nog zo lang werken als zijn netwerk mee kan. 

“Mocht mijn moeder er niet meer zijn, denk ik dat ik van vandaag op morgen stop met werken. Omdat ik 

denk dat als dat er niet meer is en als je voor alles van ondersteuning moet rekenen op een ander, ik dan heel 

ongelukkig word.” 
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Zijn moeder heeft hem steeds gesteund in wat hij deed, maar hem nooit in een bepaalde richting geduwd waar hij zelf niet achter stond; 

ze heeft hem bijvoorbeeld nooit gezegd wat hij best als studierichting koos. 

“De tweede studie was niet haar idee, het werk van het Centrum was zeker niet haar idee. Als het aan haar 

lag, is Brussel te ver en te moeilijk. Mijn pa is altijd wel een stimulans geweest voor mij om steeds mijn 

uiterste best te doen, bij hem speelde die bezorgdheid minder.” 
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 “IK MOET WEL ZEGGEN, IK BEN HEEL TROTS DAT IK KAN ZEGGEN DAT IK NU OP VELE VLAKKEN  

ZO VER STA ALS MIJN BROERS.” 

 

Tijl vond even ver staan als zijn broers altijd een streefdoel. Hij maakt duidelijk dat hij zich niet gewoon spiegelde aan hen, want dat 

brengt je niet verder. Je moet je eigen weg gaan, maar je kan wel eens opzij kijken om te zien hoe het bij anderen gaat. 

“Ik zeg ‘ongeveer zo ver sta’, omdat mijn broers wonen binnen een gezin, wat ik dan niet doe, dus in dat 

opzicht vind ik dat ik nog niet zo ver sta. Maar ja, ik moet mijn verwachting daarin ook wat bijstellen, vind 

ik… Ik wil hier niet filosoferen, maar als een ander werkt, dan werk ik ook; als een ander zelfstandig woont, 

dan woon ik ook zelfstandig; als een ander zich zelfstandig verplaatst, dan doe ik dat ook zelfstandig; als een 

ander bij manier van spreken een nieuwe TV koopt, dan kan ik mij dat permitteren, dus ik kan alles zeggen 

wat ik doe gelijk een ander. Maar dat, wonen binnen een gezin, is toch eentje waarvan ik zeg van ‘dat is toch 

anders’. Niet dat ik daar van wakker lig, maar ik beklaag mij dat ook een beetje, in de zin, dat streven naar 

het doen zoals een ander.” 

Tijl kreeg altijd steun van zijn ouders, maar ze hebben hem nooit vergeleken met zijn broers. Zijn moeder heeft bijvoorbeeld nooit gezegd 

van ‘nu moet je zover staan in het leven’. Zijn vader wilde steeds dat zijn kinderen het goed deden in het leven en dat Tijl zo wat 

hetzelfde deed als zijn broers, maar steeds vanuit een positieve ingesteldheid en nooit beoordelend. 
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“ZE GAAN JE GEEN STANDBEELD GEVEN VOOR HET FEIT DAT JE JE AAN IEMAND GESPIEGELD HEBT.” 

 

Net zoals Tijl zich niet simpelweg wil spiegelen aan zijn broers, is er een tijd gekomen dat Tijl beslist heeft zich in het algemeen niet 

meer te spiegelen aan anderen, ook niet aan collega’s. Hij wil wel minstens even goed blijven als hen en zich op hetzelfde niveau in iets 

kunnen bekwamen, maar er beginnen andere dingen meer te tellen dan willen zijn zoals anderen. Het gaat voor Tijl al lang niet meer om 

hoeveel uren je werkt ten opzichte van je collega’s of hoeveel zij verdienen. Het gaat om doen wat je graag doet en dit graag goed willen 

doen. Voor jezelf, niet voor anderen. Eén van de mooiste complimenten die Tijl ooit gekregen heeft, is dat hij zelfbewust in het leven 

staat. Waarom zou je je dan nog spiegelen aan een ander? 

“Je moet je niet spiegelen, je moet jezelf realiseren. Iedereen is anders, iedereen maakt andere levenskeuzes 

en op het einde van de rit gaan de mensen je niet onthouden voor aan wie je je gespiegeld hebt, maar wat je er 

zelf van gemaakt hebt.” 
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"HET IS DAT WAT WERKGEVERS MOETEN ZIEN.  

DE MOGELIJKHEDEN NAAST DE BEPERKINGEN.” 

 

Mensen onthouden je voor wie je bent en niet voor wie je had kunnen zijn. Ook op werkvlak is dit iets wat speelt bij Tijl. Hij weet wat hij 

aankan en wil dan ook zoveel mogelijk zelf doen. Bij het mondelinge examen voor de functie bij het Centrum kreeg Tijl enkele keren de 

vraag: 

“Meneer, hoe ga je dat doen, elke dag van Brugge naar Brussel en gaat dat wel lukken?” 

Maar zoals Tijl zegt, dan moet je mensen hebben die zeggen ‘ja, dat gaat lukken’ en mensen die je mee ondersteunen en je geloven op je 

woord als je zegt dat het gaat lukken. Het Centrum stond er voor open om iemand met een nadrukkelijk handicap in dienst te nemen en 

datgene toegankelijk te maken wat tot dan toe nog niet het geval was. 

“Daar hebben ze de deuren voor mij aangepast, hebben ze een plateauliftje geïnstalleerd aan de achterkant, de 

toiletten wat aangepast. Ik moet zeggen, alles wat ik gevraagd heb, heb ik gekregen, dus daar mag ik zeker 

niet van klagen.” 

Tijl moet geen rolletje spelen op zijn werk. Hij wordt vooral beoordeeld op het uiteindelijke resultaat en men gaat niet met een meetlatje 

staan kijken van ‘hij is nu vijf minuten te laat’ of ‘hij doet er twintig minuten langer over dan een ander’. 

Tijl kent in zijn omgeving weinig mensen die echt in de privésector werken. Zoals hij zelf zegt zijn de (semi)-overheid en de social profit 

de sectoren waar hij zelf aan de slag kan geraken. 

“Ofwel werken ze voor een openbare dienst ofwel in de sociale sector ofwel in een ziekenhuis ofwel in gemeente 

of OCMW… Ja, ik weet het niet, het moet toch nog iets met de organisatiecultuur te maken hebben, denk 

ik.” 
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Tijl heeft nog vele dromen op vlak van werk. Maar hij is daar nuchter in en beseft dat ze niet allen even makkelijk te halen zullen zijn. 

Toch is het mogelijk, als je het zelf maar hard genoeg wil. 

“Eigenlijk is dat wel erg dat je al dingen moet schrappen die je graag doet. Sommige dingen weet je 

natuurlijk zelf, dat die echt niet mogelijk zijn, ik bedoel fysiek dan. Maar andere dingen die je dan moet 

schrappen door het feit dat je er gewoon niet binnen geraakt. Je schrapt dat sowieso in uw hoofd hé. Dat is 

geen bewuste schrapping.” 

Aangezien Tijl al enkele jaren in het werkveld staat, kent hij zijn eigen sterke en minder sterke punten. Zo omschrijft hij zichzelf als 

iemand planmatig en eigenwijs, iemand die niet krampachtig blijft vasthouden aan iets dat niet lukt. 

“En mocht je me nu vergelijken met waar ik vijf à tien jaar geleden stond, ik denk dat je een ander persoon 

voor je zou gezien hebben.” 

Net omdat dat dwingende van werk moeten zoeken er wat af is. Er is minder dat ‘moet’ en meer dat ‘kan’. Tijl leert via zijn werk 

appreciëren wat hij kan en hij leert verbeteren waar mogelijk. 

“Of het nu een professionele uitdaging zou zijn of iets van vrijwillige activiteiten of mijn netwerk dat ik kan 

uitbouwen, ik sta zelden of nooit stil bij ‘wat brengt dat nu van geld ik het bakje’. Voor mij is het veel 

belangrijker om onderweg te zijn, om het gevoel te hebben van bezig te zijn. Ik klaag wel eens van mijn lange 

dagen, maar anderzijds zou ik ze niet kunnen missen. Zelfs als ik niet betaald word, zit ik ook nog graag 

achter mijn bureau en ben ik ook nog graag bezig.” 

Net om die reden, omdat hij zo graag onderweg is en tussen de mensen, zou Tijl nooit een zuivere bureau job willen doen. 

“Als ze mij op een bureautje steken omdat ik zogezegd niet mobiel ben, dan moeten ze mij niet meer hebben, 

dan stop ik, echt.” 
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“IK ZAL ALTIJD DE COLLEGA MET EEN HANDICAP ZIJN. HOE LANG IK OOK ERGENS WERK.” 

 

Tijl voelt zich goed op zijn werk en kan zichzelf zijn bij zijn collega’s, ook op zijn vorig werk was dit het geval. Het gaat ook niet om 

iemand al dan niet respecteren, of aanvaarden voor wie iemand is als persoon, maar toch is een handicap een, al dan niet negatieve, 

stempel die je blijft meedragen. 

Naar Tijls aanvoelen zou hij nooit zo snel werk gevonden hebben in de context waar hij nu werkt, mocht hij geen ervaringsdeskundigheid 

hebben. 

Net om deze reden, het feit dat zijn ervaring volgens hem bepalend is voor het al dan niet aangeworven worden, zou hij ooit in de 

toekomst graag eens loskomen van de sector van het ‘gehandicapt zijn’. Tijl zou graag eens werken binnen een omgeving waarin zijn 

handicap geen hindernis is, maar ook geen doorslaggevend voordeel. Gewoon met een leeg blad beginnen, net zoals iedereen. 

“En ik denk dat dat het heel goed zou zijn, als ik daar in slaag en me daar in recht houd, dan ben ik 

professioneel geslaagd.” 

Tijl betwijfelt of dergelijke job er wel zou in slagen deze stempel weg te werken. 

“Ik vrees dat dit een gevoel is dat altijd zal blijven, zelfs binnen een andere sector. Ik zal nooit meer van 

mijn stempel af geraken, aangezien we allen nog te veel in vakjes denken.” 

Een handicap is vaak belangrijk voor een werkgever, het geeft hen een kans zich te profileren als diverse werkgever. Maar wat zou er van 

dit alles overblijven, mochten er geen streefcijfers bestaan? Dan zouden de echte diverse werkgevers opstaan. Tijl begrijpt de 

gedachtegang van velen de dag van vandaag: 
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“Mocht ik manager zijn en ik heb de keuze om iemand jong aan te nemen met een vitaal lichaam die ik niet 

zoveel moet betalen of iemand zoals ik, dan zou ik misschien ook die eerste kandidaat nemen. Zo zit het nu 

eenmaal in elkaar”. 

Dit is een redenering die vandaag nog velen volgen, al vindt Tijl dit natuurlijk een jammerlijke zaak en had hij dat ook liever anders gezien. 

Zo is er volgens Tijl ook een gelijkaardige redenering binnen het vrijwillige parcours. Tijl is een man die vrijwilligerswerk hoog in het 

vaandel draagt, getuige daarvan is zijn uitgebreide ervaring op dat vlak. Mensen staan meer open voor een vrijwilliger met een handicap 

dan voor diezelfde persoon die vraagt naar (deels) betaald werk, zo leert de ervaring. 
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 “IK DURF WEL EENS DE DAG AFWACHTEN DAT IK ALLEEN MAAR MENSEN MET EEN HANDICAP  

ALS COLLEGA ZAL HEBBEN.” 

 

Op je werk trek je vooral naar de mensen met wie het klikt en met wie je je verbonden voelt. Dat is niet anders voor personen met een 

handicap. Tijl merkt bij zichzelf dat hij soms sneller een connectie voelt met iemand die zelf ook een handicap heeft, van welke aard ook. 

“Het [een handicap] verbindt, ook al ben je helemaal anders van achtergrond, het verbindt u op een bepaalde 

manier en soms mis ik dat wel echt. Het zou een uitdaging zijn, mochten er meer collega’s met een handicap 

zijn.” 

Het thema van handicap zal uiteraard altijd een plaats hebben binnen het leven van Tijl. Op zijn huidige werk bij het Centrum, maar ook 

op zijn vorig werk, merkt hij dat zijn ervaring op dit vlak van groot belang is. Net omdat hij mensen op zaken kan wijzen die zij niet 

kunnen weten. Toch blijft hij ook op dit vlak bescheiden en wijst op het feit dat we niet mogen veralgemenen wanneer we het over 

mensen hebben. 

“Ik ben al in mijn leven met veel mensen met een handicap in contact gekomen en ik zeg altijd: hoe meer 

mensen ik met een handicap ervaar, hoe meer ik zeg ‘ik weet er toch weinig van’. Iedereen gaat zijn eigen pad 

en komt zijn eigen hindernissen tegen en elke dag moeten we zeer nederig zijn als we over mensen spreken en 

vooral zeggen dat we het niet weten, omdat dat de beste reflex is om te zeggen ‘ik weet het niet’.” 

Het probleem voor Tijl is dat hij voor zichzelf niet veel voorbeelden ziet. Er zijn weinig mensen met een handicap als Tijl die doen wat hij 

doet. Elke keer op en af naar Bussel, om maar iets te zeggen. Er zijn veel mensen volgens hem die tegen hun zin thuis zitten, terwijl zij 

wel een maatschappelijke rol zouden kunnen vervullen. Soms hebben zij in hun jonge jaren de kansen niet gekregen die Tijl wel had. 

Bijvoorbeeld om naar het gewoon onderwijs te gaan en verder te studeren. Wat ook een mogelijkheid uitmaakt, is dat mensen er bewust 

voor kiezen niet te participeren op werkvlak. Want hoe hoger je komt op de participatieve ladder, hoe meer middelen je hebt en dan 

verlies je vaak een pak ondersteuning en tegemoetkoming. 
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“Op den duur is dat een rem op participatie hé. Want iedereen weet, participeren kost geld en geld is beperkt 

en mensen maken ook daarin keuzes. Mensen zeggen ook ‘ik kies daarvoor om dat niet te verliezen en dat 

niet te verliezen en daar nog mogelijkheden te hebben’. Want ja, moest ik niet graag doen wat ik doe, blijf ik 

beter in mijn bed liggen, he. Ik ben zeker dat mijn ondersteuning zal blijven lopen. De stappen naar de 

arbeidsmarkt zijn al niet eenvoudig en dan zeker in een profit sector waar je van in het begin soms dient te 

vragen ‘mag ik deeltijds werken en kan ik wat flexibele uren krijgen’... Ik denk dat de deur rap voor u zal 

openstaan om weer naar buiten te gaan, weet je wel.” 
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 “WERK IS POSITIEF VOOR MIJN GEVOEL VAN EIGENWAARDE. DE IDENTITEIT DIE IK ER DOOR GEKREGEN HEB, 

ZAL IK ALTIJD MEEDRAGEN. OOK ALS IK NIET MEER WERK.” 

Er zijn verschillende redenen waarom Tijl belang hecht aan werk. Vroeger dacht hij eerder in de zin van ‘we zien wel wat betreft werk en 

dergelijke’, maar nu heeft hij mogen ervaren dat werk voor een sociale identiteit zorgt en maakt dat mensen anders naar je kijken. Werk 

wordt door velen rondom hem als positief ervaren. Ze vragen hoe het gaat in Brussel en tonen interesse in wat hij precies doet. 

Hoe Tijl de persoon geworden is die hij nu is, is een verhaal dat begint vanaf dag één van zijn leven. Maar elke dag dat hij werkt, is een 

dag dat hij vooruit komt en dat hij zich sterker voelt dan de dag ervoor. Het werk op zich is belangrijk, maar ook de uitdagingen. Werk 

bracht hem een identiteit en meer zelfvertrouwen. 

Werk heeft hem ook letterlijk buiten gebracht. Hij gaf zelf aan dat hij zonder zijn job vandaag nooit zo mobiel zou zijn als hij nu is, want 

voor zijn werk dient hij zich regelmatig te verplaatsen. 

“Wat een vriend van Onze Nieuwe Toekomst vaak zegt: ‘komt uit uw kot’, wel ja, ik denk dat dat belangrijk 

is, om uit uw kot te komen.” 

Of het nu vrijwilligerswerk is of een betaalde job, dat maakt het grote verschil niet voor Tijl. Het geeft hem een identiteit en die heeft 

hem al zo’n beetje overal gebracht. Tijl is dankbaar voor elke dag dat hij mag gaan werken. Hij zou zonder kunnen ook, maar je krijgt op 

deze manier wel meer sociale contacten. 

“Ik denk, mocht ik stoppen met werken, dat ik de maand er op, bij manier van spreken, weer aan de 

universiteit Gent zit om iets te studeren. Ik kan me wel voorstellen geen werk meer te doen. Ik kan me wel 

voorstellen dat ik het op de duur ook wel een keer gezien heb, maar ik kan me niet voorstellen dat ik zou 

stoppen met een drive te hebben om iets te doen, want dat zou niet marcheren, denk ik.” 
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“IK BEN HEEL GEMOTIVEERD, MAAR IK GRUWEL VAN HET WOORD ‘CARRIÈRE’.” 

 

Die drive, dat is iets wat Tijl typeert. Iets doen met je leven en er zelf iets van maken. Doe je dat via werk of via vrijwilligerswerk? Dat 

maakt niet uit. Je moet doen wat je graag doet en dit ook goed willen doen. Tijl is er van overtuigd dat dit het belangrijkste is in het 

leven. 

“Wat je graag doet, ga je goed doen. Als je zegt van ‘ik heb dat nodig voor een dikke auto en voor een mooie 

villa en zo’, dat is misschien op korte termijn leuk. Ik ben ambitieus. Maar niet ambitieus in de zin van 

rancune hebben in wat een ander doet of evenveel willen verdienen als een ander. Carrière in de zin van beter 

worden, ja. Maar hogerop klimmen? Waarom hogerop klimmen? Eerst doen wat je goed doet zeker en dan 

hogerop. Er zijn al genoeg mensen die hogerop klimmen die misschien beter niet hogerop geklommen waren.” 

Vroeger kon Tijl zeer moeilijk ‘neen’ zeggen en had hij steeds het gevoel zich dubbel te moeten bewijzen tegenover anderen, net omwille 

van zijn handicap. Het gebeurde regelmatig dat hij zomaar werk mee naar huis nam om te tonen dat hij het werk én het gevraagde tempo 

aankon. 

“Terwijl…dat is totaal niet de piste die je moet uitgaan, want dat loont zich achter een bepaalde duur niet 

meer.” 

Net omdat Tijl zo geëngageerd is, doet hij soms meer dingen dan hij hoort te doen. Ook de grens afbakenen tussen werktijd en vrije tijd 

is niet eenvoudig. 

“Bij mij loopt mijn vrije tijd erg door in mijn werk en omgekeerd. Dat is niet altijd zo eenvoudig. Op zich is 

dat een zegen en op zich is dat goed, maar dat is niet altijd gemakkelijk.” 
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Daardoor had Tijl in de loop van zijn werkleven af en toe eens een dipje. Op zo’n momenten is hij goed geholpen door het Jobcentrum 

van West-Vlaanderen. Hij had enkele keren een loopbaansessie bij hen. 

“Wat natuurlijk altijd interessant is, dat waren gesprekken zoals wij nu hebben. Die luisterde eerst ‘wat is 

de situatie op je werk’, als je het soms niet meer zelf zag. Of door je kritisch te bevragen, bepaalde pistes zag 

die jij niet meer zou zien. Ik heb daar wel veel aan gehad. Ging ik daar zelf uitgekomen zijn? 

Hoogstwaarschijnlijk wel, maar het is gewoon aangenamer geweest dat het in een gesprek naar boven 

kwam.” 

Nu vindt hij het soms nog moeilijk om iets te weigeren, maar eerder vanuit een andere ingesteldheid: kansen zijn er om te grijpen en het 

is nu dat je het moet doen. Als Tijl morgen zijn werk verliest, gaat hij daar om balen, maar zijn leven zal niet stoppen. Net daarom is hij 

niet bezig met puur een carrière uit te bouwen. 

“Als je het mij vraagt, vind ik het belangrijkste dat je jezelf leert ontdekken, dat je jouw persoonlijkheid 

ontdekt en de rest zal wel volgen zeker. Als jij er staat als persoon en je werkt aan je zelfbeeld, dan gaat de 

carrière wel volgen. Ik ben er lang uit dat een diploma niet het enige is, maar wat je graag doet en hoe je erin 

staat en wat je meeneemt daarbuiten. Alles wat ik nu gebruik op mijn werk heb ik niet op school geleerd. Ik 

ben geen orthopedagoog, ik pretendeer dan ook niet er iets van te weten maar ja ‘learning by doing’, he. Ik 

doe eigenlijk nooit mijn cursus open van het hoger onderwijs. Je hebt dat ooit eens geleerd, je hebt een 

attitude van leren, je weet hoe je bronnen moet opzoeken in een bibliotheek. Die dingen heb je nodig en de 

rest, je zelfbeeld en een discussie durven aangaan met iemand en argumenten krijgen en argumenten 

formuleren, dat is persoonlijkheid. Dat heb je nodig op je werk en de rest kan je allemaal wel leren.” 
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Een bijkomende Master in mensenrechten, dat is iets dat Tijl misschien ooit graag nog zou doen. Niet per se om daar carrière mee te 

maken, maar om opnieuw wat sterker te staan, dat is belangrijk voor hem. Het maakt ook niet uit hoe lang hij over die opleiding zou 

doen. 
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 “HET [DE TREIN HALEN NA ÉÉN VAN ONZE GESPREKKEN] IS GELUKT,  

IK ZIT OP DE TREIN! GROETJES, TIJL.” 

 

Tijl spendeert drie uur van zijn dag op de trein tussen Brugge en Brussel. De trein is dus eigenlijk de brug tussen hem en zijn werk. 

Hoeveel moeite het kost om de trein te nemen, hangt af van de goodwill van de mensen van het spoor. 

“En kan ik nu zeggen of ik vanavond om tien uur ga thuis zijn of om elf uur? Als er vanavond een 

misnoegde NMBS-medewerker staat te wachten in Gent Sint-Pieters en die mens zegt dat ik niet gereserveerd 

heb en geen kwartier op voorhand ben, dan ga ik daar misschien nog lang staan vanavond. En misschien is 

er wel één die zegt ‘binnen vijf minuten vertrekt er een trein en ik doe alles wat nodig is om u op de trein te 

zetten’. Toeval, toeval, toeval…” 

Het loopt natuurlijk niet elke dag zoals in het laatste scenario en daar heeft Tijl al leren rekening mee houden. 

“Ik zeg het, ik heb geluk, echt geluk, dat ik in die zin een vrije vogel ben. Dat er dus ’s avonds geen mensen 

op mij staan te wachten en ik mag doen wat ik wil en kan. Anders zou ik het niet volhouden, denk ik.” 

Dat hij er veel moet voor doen, om naar zijn werk te gaan, beseft Tijl maar al te goed. Misschien moet hij zelfs net dat extraatje meer 

doen dan anderen, beseft hij zelf. Maar Tijl is iemand die relativeert en zaken steeds langs de positieve zijde tracht te bekijken. 

“Ik gebruik op het werk niet echt ondersteuning via het PAB, maar als ik thuis kom, staat mijn eten in de 

frigo en zo. Waar ik dan meer werk heb op het ene vlak heb ik waarschijnlijk wat minder werk op een ander 

vlak. Ik vind dat ik daar allemaal niet mag over klagen.” 
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 “HET IS NIET OMDAT JE AFHANKELIJK BENT, DAT JE NIET ONAFHANKELIJK KAN ZIJN.” 

 

Tijl zette tijdens het studeren in het hoger onderwijs al geld opzij, daarmee kocht hij een bescheiden woning en leefde verder ook 

spaarzaam gedurende die periode van zijn leven. Die drive naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid zat er dus al vroeg in. Zelf naar zijn 

werk kunnen gaanin het en terug, dat is een belangrijk onderdeel van zelfstandig zijn voor Tijl. 

“Ik ga altijd afhankelijk zijn, maar dat streven naar zo veel mogelijk fysiek onafhankelijk zijn door de 

rolstoel en door er eigenlijk wel wat zotte toeren mee te doen, is voor mij belangrijk. Ik moet eerlijk zijn, veel 

mensen zelfs met een rolstoel zullen niet doen wat ik doe met die rolstoel. Fysiek onafhankelijk zijn, maar 

ook financieel onafhankelijk zijn, ook naar werk, die drive zit er wel in.” 

Soms brengt die onafhankelijkheid hem wel in een lastiger parket. Hij wil alles op eigen houtje kunnen doen, maar dat is niet altijd even 

vanzelfsprekend. Zeker niet in een grootstad als Brussel… Toch buigt hij ook dit weer om naar iets positief waaruit je kan leren. 

“Voor mijn moeder moet dat ook een schok zijn echt, als ik verleden week vertelde dat ik verdwaald was in 

Brussel en dat ik om acht uur ’s avonds nog aan ’t rondrijden was in Brussel… Had jij het geluk gehad in 

het begin van de jaren tachtig te leven en had jij dat toen verteld dat ik dat ging doen, waarschijnlijk hadden 

ze je allemaal voor zot verklaard. En uiteindelijk is dat toch leren kennen, leren beter worden in wat je bent 

en wat je kunt. En voor mij is dat echt goed.” 

Als we samen kijken naar het levensverhaal van Tijl, zo samengevat op de vorige pagina’s, zien we beiden een leven met heuvels en 

putten, pieken en dalen, maar alles samengenomen een rijkelijk leven bekeken vanaf de zonnige kant. 

De wolkjes af en toe, die neemt Tijl erbij. Want wie heeft niet eens ruis op zijn beeld? 
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Maar hier stopt het niet, er zijn nog dromen van misschien eens in de commerciële sector werken en eventueel een gezin binnen enkele 

jaren. We weten nu waar dit alles beginnen kiemen is, maar niet wanneer alles in bloei zal staan. Maar ook dit zal te maken hebben met… 

Toeval. 

 

DE ‘MAKING OF’ VAN DIT PORTRET: 

Ik leerde Tijl al snel kennen als een aangename en open man. Hij vertrouwde me genoeg om zaken met me te delen en ik vertrouwde 

hem. We durfden elkaar ook te bevragen. 

In het portret kunt U lezen dat ik aan Tijl vraag zichzelf te beschrijven. En zoals ik van hem verwachtte , ketste hij die vraag terug naar mij 

en vroeg hoe ik hem in drie woorden zou omschrijven. Ik antwoordde al snel met: open, gestructureerd en flexibel. De nagel op de kop, 

kon ik afleiden uit zijn reactie. Tijl en ik zaten duidelijk op dezelfde golflengte en wisten wat we van elkaar konden verwachten. 

We spraken enkele keren samen af en tijdens één van die gesprekken kwam het onderwerp van de treinritten ter sprake. 

Ik stapte die avond met Tijl mee naar het station, hij ging zich aanmelden en had geluk, het was een man die werkte volgens het ‘dat 

moet nog lukken’-systeem. En dat het effectief gelukt was de trein te halen, wist ik dankzij het sms-bericht enkele minuten later. Vandaar 

het citaat in het portret: “het is gelukt, ik zit op de trein! Groetjes, Tijl” 

Naar het einde toe van onze gesprekken samen vertelde Tijl me dat hij eigenlijk een hekel heeft aan het woord ‘beperking’. Hij vindt dat 

we té correct willen zijn met verwoordingen als deze. Waarom niet gewoon spreken over een handicap? Iedereen heeft beperkingen, 

maar daarom nog geen handicap. Hij baseert zich daarvoor op de definitie van een handicap in het VN-verdrag. Een handicap is hetzelfde 

als meerdere beperkingen op lange termijn voor jezelf, maar ook in de sociale confrontatie met anderen. Daarom hebben we besloten in 

het portret waar mogelijk het woord handicap te gebruiken. Net omdat het Tijls portret is en het dus zijn bewoordingen zijn die belangrijk 

zijn en die een deel van zijn persoonlijkheid prijsgeven. 
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Gaandeweg, doorheen het maken van het portret vroeg ik aan Tijl of het mogelijk zou zijn eens bij zijn collega’s te peilen hoe zij hem zien 

en kennen. Dit was voor ons de proef op de som of Tijl zichzelf zag zoals anderen hem zien. Het was dan ook fijn te lezen wat collega’s 

over hem vertelden, des te meer omdat het inderdaad steeds zaken waren die uit het portret naar voor kwamen. 

Toen we het hadden over het visuele deel dat diende om de tekst te versterken, was het even zoeken naar ‘the best of both worlds’. Ik 

zag het groots en droomde van een grote houten trein met licht in en foto’s. Tijl bleef realistisch en zocht iets dichter bij zijn verhaal. Ik 

denk dat we zowel in het tekstuele als visuele geslaagd zijn in ons opzet: een eerlijke en duidelijke weergave van een sterk verhaal. Een 

verhaal dat geen franjes, of in dit geval grote houten treinen, nodig heeft. 

Ik wil graag in de eerste plaats Tijl bedanken, want zonder hem was er geen portret uiteraard. Bedankt voor het vertrouwen en je 

kostbare tijd om af te spreken en om aan de tekst en lay-out te werken. 

Daarnaast ook bedankt aan Jonas De Brauwer voor het maken van het rad. Tijl en ik zijn enorm tevreden met het resultaat. Ook 

dankjewel aan Luc Dieleman BVBA uit Lokeren voor het ter beschikking stellen van zijn atelier. 

Dankjewel aan de collega’s van Tijl om met ons te delen hoe jullie Tijl zouden omschrijven als collega en persoon. 

Ten slotte ook een bijzonder woord van dank aan het SIHO en in het bijzonder aan Katrien De Munck voor de begeleiding en 

ondersteuning doorheen het hele proces. 


