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Beste

lezer(es),

Met onze laatste nieuwsbrief van 2018 willen we u vooral onze beste wensen overmaken.

We wensen u in 2019 een jaar met heel veel ondernemerszin en ondernemersmogelijkheden. Vooral dat
laatste is voor vele personen met een arbeidshandicap een groot probleem. Mensen die niet voltijds actief
kunnen

zijn,

krijgen

weinig

of

geen

kansen.

Die zelfde groep heeft veelal ook assistentie op de arbeidsvloer nodig en ook daar wringt het schoentje.
Op onze infodag in oktober werd vastgesteld dat er weinig geschikte assistentie is voor werkende
personen met een handicap. Alleen al tijdig op het werk geraken is een probleem. Veel diensten voor hulp
aan huis richten zich naar bejaarde personen en zijn slechts vanaf 8u30 beschikbaar. Persoonlijke
assistentie zou de oplossing kunnen zijn, maar daar stoten we dan weeral tegen de enorme wachtlijsten bij
het

VAPH.

Van

Beurzen

krijgt

de

beurs

niet

open!

Maar bij wensen hoort een stuk optimisme. 2019 wordt een verkiezingsjaar. De beloftes zullen weer in het
rond vliegen. Laat ons hopen dat we er enkele kunnen vangen die dan ook waargemaakt worden.

In deze nieuwsbrief twee artikeltjes om u alvast de nodige spirit te geven. Rolstoelgebruikers die een
vliegtuig vooruit trekken en een overheidsdienst die zelf de problemen ziet en er wilt aan werken. Moraal
van het verhaal, ondernemers met een arbeidshandicap kunnen soms inspanningen leveren die bijna
bovenmenselijk zijn. En een overheidsdienst die aan oplossingen werkt is natuurlijk ook hoopgevend.

Wordt 2019 een jaar met enkele lichtpuntjes? U
en uw familie wens ik er, namens Talenticap,
onmetelijk veel toe!

Luc Demarez
Directeur Hazo vzw

In deze nieuwsbrief
1. Britse rolstoelgebruikers breken record vliegtuigtrekken
2. Bewogen jaar voor DG Personen met een handicap

1. Britse rolstoelgebruikers breken record vliegtuigtrekken
Bijna honderd Britse rolstoelgebruikers hebben op 23 november het Guinness World Record
vliegtuigtrekken verbroken op Heathrow Airport. Het Britse rolstoelteam trok een Boeing 787-9 met een

gewicht van bijna 128 ton 100 meter ver. Zo verpulverden ze het vorige record uit 2011 van een Belgisch
team met 67 ton. Op het evenement werd 17.000 euro opgehaald voor de liefdadigheidsorganisatie
Aerobility. De organisatie biedt personen met een handicap de mogelijkheid om zelf een vliegtuig te
besturen.
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2. Bewogen jaar voor DG Personen met een handicap
Net op de valgreep viel het jaarverslag 2017 van het DG Personen met een handicap in onze mailbox. Het
blijkt een jaar vol veranderingen te zijn geweest. Begin 2017 schakelde de dienst over op nieuwe software
voor de behandeling van hun dossiers. Na tal van technische problemen keerde ze noodgedwongen terug
naar het oude programma. De Vlaamse ‘Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden’-dossiers (THAB)
werden overgedragen naar de zorgkassen, dit samen met een deel van het personeel. Er volgde echter
geen verbetering in de dienstverlening, maar een achteruitgang door een te hoge werkdruk en tal van
technische
Lees meer

problemen.

Voor meer info of opmerkingen: 055/60.37.43
of via info@talenticap.be

Talenticap wordt als ESF-project gesteund door de Vlaamse overheid in het kader van de
actie 'Focus op Talent'.

