Met vertraging, hier dan opnieuw een Nieuwsbrief van Hazo
vzw. Wegens subsidieproblemen dienden we onze werking een
tijdje te beperken. Maar van “Gelijke Kansen Vlaanderen”
kregen we ondertussen een iets gewijzigde opdracht en
bijhorende betoelaging. Daar kunt u meer over lezen in een
artikeltje van deze nieuwsbrief. Ondertussen kregen we van
andere overheden te horen dat zij ons ook in één of andere
vorm willen ondersteunen Het blijft echter lastig om ieder jaar
erg veel tijd en aandacht te moeten besteden aan het binnenhalen van middelen. Maar we gaan er
geen klaagnummer van maken. Binnenkort krijgen we ook meer mogelijkheden via een spiksplinter
nieuwe website. En ondertussen bellen en kloppen we ook aan bij beleidsvoerders die het
ondernemen met een beperking zouden kunnen verder helpen. We houden u op de hoogte.
Vergeet niet naar onze informatieavond op 2 juni in Lokeren te komen. Daar kunt u zowel
succesverhalen horen als nieuws over maatregelen die ongeveer een maand later van kracht worden.
En dit uit de eerste hand, van het kabinet en de personen met een handicap zelf. Als dat geen
primeur is!
Met dank voor uw strijdbaarheid en de steunbetuigingen die we mochten ontvangen,
Luc Demarez, Afgevaardigd beheerder Hazo vzw

Inclusie in het reguliere circuit

Andere betaalheren brengen andere opdrachten mee. Vanuit overheidshoek (Gelijke Kansen in
Vlaanderen) wordt Hazo vzw gevraagd om de reguliere ondernemersorganisaties aan te moedigen
om in hun dienstverlening meer rekening te houden met personen met een arbeidshandicap.
Deze opdracht ligt ook in de lijn van de maatregelen die dienen getroffen te worden om de
implementatie van het VN-verdrag uit te voeren. België heeft dit verdrag (inzake de rechten van
personen met een handicap) op 2 juli 2009 ondertekend en in artikel 27 staat bepaald dat er dezelfde
ondernemingskansen dienen te bestaan als voor personen zonder beperkingen. Meer inclusie in de
reguliere dienstverlening wordt aldus een must.
Daartoe werd een stuurgroep gevormd en deze kwam op 24 maart laatstleden voor het eerst samen.
De sfeer was opbouwend en de meeste hoofdrolspelers waren aanwezig : Zenito, Unizo, Agentschap
Ondernemen, Voka, Syntra Vlaanderen, Neutraal Syndicaat Zelfstandigen. Allen zaten ze rond de
tafel. Er waren er nog meer uitgenodigd, doch de afwezigen hadden weeral ongelijk.
Hazo had ook nog een paar belangenorganisaties voor personen met aan handicap om medewerking
gevraagd. Zij kunnen, vanuit hun ervaringsdeskundigheid, de specifieke problematiek van hun
doelgroep duiden. Flevado (organisatie voor mensen met gehoorbeperktheid) was verontschuldigd.
Licht en Liefde was aanwezig en de Brailleliga zou een samenwerking nog bekijken.
Opdat inclusie zou kunnen waargemaakt worden heeft Hazo naar de organisaties rond de tafel de
volgende verwachtingen geformuleerd:
- Toegankelijkheid en geschiktheid van de dienstverlening (voor verschillende vormen van
beperkingen).
- Informatieverstrekking over de specifieke maatregelen betreffende handicap en ondernemen.
- Belangenbehartiging van mensen met een beperking.
- Het vormen van peercounselinggroepen.

Hazo deed ook een aanbod:
- De organisaties met raad en daad bijstaan.
- Door middel van pluimpjes de vorderingen in de verschillende organisaties bekendmaken, maar
tevens, door middel van slechte rapporten, de ‘luie leerlingen’ openbaar bestraffen.
Is spannend, maar wordt zeker vervolgd…..

Informatieavond = Ziekte-uitkering en
werkhervatting zelfstandigen +
getuitgenissen succesvol ondernemen
met een beperking

02/06/2015 om 18u30 in cultureel centrum te Lokeren
Minister Maggie De Block wijzigt de regels inzake de ziektevergoeding bij zelfstandigen die het werk
willen hervatten. De hervormingen zullen in werking treden op 1 juli 2015.
Hazo vzw – steunpunt voor ondernemers met een arbeidshandicap - wil uiteraard de nodige
aandacht besteden aan deze wijzigingen.

De desbetreffende regelgeving en de hervormingen worden uitgebreid toegelicht op een
informatieavond die Hazo vzw op 2 juni eerstkomend in het cultureel centrum van Lokeren inricht.
Ruben Degraeve die, als adviseur van de minister, mee aan de wieg staat van de wijzigingen, zal de
nieuwe regels nauwkeurig komen toelichten. Er zal ook gelegenheid zijn om vragen en opmerkingen
vanuit het publiek aan bod te laten komen.
En, als belangrijk toemaatje, komen ook nog een aantal kroongetuigen aan het woord. Een drietal
succesvolle ondernemers met een beperking laten ons delen in hun ervaringen.
Om te kunnen deelnemen aan deze boeiende avond kan er ingeschreven worden bij Hazo, dit ofwel
via mail = info@hazovzw.be of op telefoonnummer 055/ 60 37 43. De deelname is gratis .Vooraf
inschrijven is echter noodzakelijk. Deze avond richt zich naar iedereen die betrokken is bij de
problematiek van personen met een handicap; dienstverleners; beleidsvoerders; vertegenwoordigers
van organisaties, enz…
PRAKTISCH: Informatieavond op 02/06/2015 vanaf 18u30
Cultureel Centrum Lokeren
Kerkplein 5
9160 Lokeren
Vooraf inschrijven bij Hazo vzw noodzakelijk!
Met medewerking van Gelijke Kansen Vlaanderen

GRIP - Voorstelling van een
burgerrechtenorganisatie
In ons land worden mensen met een handicap nog te vaak beoordeeld op hun ‘tekorten’. En omdat
ze ‘afwijken van de norm’ achtergesteld en ongelijkwaardig behandeld. GRIP wil daar verandering in
brengen.
GRIP staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap. We streven naar gelijke
rechten én gelijke kansen voor personen met een handicap. We zijn een mensenrechtenorganisatie,
wat wil zeggen dat we handicap benaderen als een zaak van mensenrechten. Er is niet voor niets een
VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat stelt dat mensen met een
handicap moeten kunnen deelnemen aan deze maatschappij net als alle andere mensen. Wel, wij
willen dat dit geen dode letter blijft, maar stap voor stap wordt waargemaakt.

Bij GRIP staat ervaringsdeskundigheid centraal. GRIP is zo’n 15 jaar geleden opgericht door personen
met een handicap zelf. Ervaringsdeskundigen staan ook echt aan het roer van onze organisatie. Dit

betekent dat alle bestuurders van de vereniging mensen met een beperking zijn of ouders, brussen…
. Bovendien worden de inhoudelijke standpunten uitgewerkt door de netwerken van GRIPpers (zo
noemen we de GRIP medewerkers).

Wat doet GRIP ?
Onze doelstellingen streven we na door sensibilisering en door beïnvloeding van het beleid.

Omdat het beleid een belangrijk rol speelt bij de realisatie van inclusie en volwaardige participatie,
bij het tot stand komen van wetten en maatregelen die zorgen voor gelijke rechten, zet GRIP in op
lobbywerk en tal van initiatieven die het Vlaamse beleid beïnvloeden. Concreet houdt dit
bijvoorbeeld in dat we studiewerk doen en beleidsvoorstellen schrijven, debatten organiseren,
gesprekken opzetten met parlementsleden, standpuntnota’s verspreiden… . We nemen ook als
expert rond gelijke rechten deel aan het Raadgevend Comité van het VAPH en de
begeleidingscommissie rond het VN-Verdrag bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Specifiek rond arbeid is GRIP projecthouder van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid. Jos
Wouters is door GRIP tewerkgesteld om dit overlegplatform van verschillende
middenveldverenigingen, waaronder HAZO, te coördineren.
Maar gelijke rechten is niet alleen een kwestie van de politiek. Ook het beeld dat er in de
maatschappij leeft over mensen met een handicap is een belangrijk factor. Via onze sensibilisatieactiviteiten willen we de brede samenleving aanspreken: getuigenissen, cartoontentoonstelling,
campagne’s, … .
Proeven van GRIP ? En meedoen mag ook !
• Er is natuurlijk een website, hoe kan het anders anno 2015. Dus zie maar even op www.gripvzw.be
• Een bijzonder project van GRIP is handiwatch. We kijken hoe mensen met een handicap in de
media aan bod komen, zie daarvoor www.handiwatch.be
• En voor onze campagne ‘MIJN HANDICAP, MIJN RECHTEN’ zie
https://www.youtube.com/watch?v=McWPCPAUYoU&feature=player_embedded
• Zoals aangegeven is GRIP een vereniging van personen met een handicap. We zijn ook altijd op
zoek naar ervaringsdeskundigen die willen meewerken. Wie wil aansluiten zie
http://www.gripvzw.be/sluit-aan.html
Patrick Vandelanotte, Coördinator GRIP

Wist-je-datjes over ondernemen en
handicap

= MEER STARTERS
Vorig jaar startten 81 107 ondernemers een zaak. Dat zijn er ruim 3600 meer dan in 2013. Een
stijging van 4,7 procent. Dat blijkt uit de Startersatlas 2015, de jaarlijkse publicatie van Unizo,
Graydon en UCM. Voor het eerst sinds 2 jaar overschrijdt het aantal starters de kaap van 80 000 en
komt aldus opnieuw boven het niveau van 2011 te zitten. Unizo stelt dar we voorzichtig dienen te
zijn en waarschuwt voor te veel optimisme. De cijfers voor het eerste kwartaal van 2015 geven aan
dat we wellicht naar een status quo gaan t.o.v. de situatie van vorig jaar. Deze stijging is vooral in
Vlaanderen te merken. In Wallonië gaat het aantal starters er op achteruit.
België lijkt zwak te presteren qua starterspercentage in vergelijking met andere landen. Volgens een
studie van de Europese Commissie in 2015 bengelen we achteraan. Ondernemersorganisaties blijven
hameren op de noodzaak van een gunstig ondernemersklimaat.
= DALEND AANTAL FAILLISSEMENTEN

Het aantal faillissementen is de afgelopen maand januari met 14% gedaald in vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Graydon Belgium. Sinds de bankencrisis vallen we
voor het eerst terug op een faillissementsgraad onder de 0,9%.
= BURN-OUT BIJ ZELFSTANDIGEN

In een bericht van het NSZ lezen we dat 10,2% van de zelfstandigen het risico loop op een burn-out.
Bij werknemers gaat het om 9,6%. Zelfstandigen hebben dus iets meer kans om getroffen te worden
door een burn-out. De onzekerheid door de aanhoudende crisis en de slinkende inkomsten (uit
cijfers van het RSVZ blijkt dat de gemiddelde inkomsten van de zelfstandigen tussen 2008 en 2013
met 7,5% afgenomen zijn) wegen zwaar op heel wat zelfstandigen.
= PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING KRIJGT JURIDISCHE AANDACHT
Het decreet persoonsvolgende financiering is volgens de Vlaamse Regering de weg om het
ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap te hervormen. Iedereen beZORGd vzw stapte
echter naar het Grondwettelijk Hof om dit decreet aan te vechten. Volgens de vzw is het decreet
strijdig met onze grondwet. Recent heeft ook Grip dit verzoek bijgetreden en eveneens een dossier
neergelegd bij dit hof. Het Gripdossier is aanvullend op dat van de eerste indieners.
Door de indieners wordt gesteld dat het decreet de rechten vernauwt. Het beperkt de groep mensen
die aanspraak kunnen maken op de financiering van hun ondersteuningskosten. De overheid zal pas
financiering voorzien wanneer je niet op je familie, buren, vrienden of reguliere diensten kunt beroep
doen. Voorheen telde alleen de ondersteuningsnood. Veel personen met een handicap zullen dus,
samen met hun naaste omgeving en de algemene voorzieningen, hun plan dienen te trekken. Dit
alles zonder rekening te houden met het feit dat reguliere diensten niet op maat werken en veel
mantelzorgers reeds op hun tandvlees zitten.
= REVA WERD SUCCES
15 592 mensen hebben in april de Reva-beurs bezocht. Reva is de tweejaarlijkse beurs van
hulpmiddelen en diensten voor mensen met een beperking. Volgende afspraak in april 2017.
= BROCHURE HUISPERSONEEL
Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) heeft een brochure gepubliceerd over de nieuwe
reglementering voor de tewerkstelling van huispersoneel. De nieuwe regels gelden sinds
01/10/2014.

