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Nieuwsbrief Talenticap - mei 2018

Op de valreep nog onze nieuwsbrief in de maand mei. Mei is niet alleen de maand waarin het best is om
geboren te worden, maar ook de maand van de feestdagen.

Wat betekenen feestdagen echter voor ondernemers? Zijn het dagen waarop ze eindelijk wat vrije tijd
hebben? Tijd om nieuwsbrieven te lezen bijvoorbeeld. Of zijn het net dagen waarop ze dubbel of
driedubbel dienen te werken omdat er personeel ontbreekt? Daar zou eens een onderzoek over kunnen
gevoerd te worden. Tegenwoordig wordt alles onderzocht. Waarom dat dan ook niet?

Wij kiezen voor het zekerste en sturen nu je nieuwsbrief.

Binnenkort krijg je van ons ook nog de vraag of je deze in de toekomst nog wilt ontvangen. Snelle
beslissers kunnen ons nu reeds melden dat het genoeg geweest is. Verstandige mensen lezen echter nog
eerst nog dit exemplaar. Een exemplaar met taart, maar niet voor iedereen blijkbaar.

Veel leesplezier!

Luc Demarez
Talenticap

In deze nieuwsbrief
1. 50 jaar ondernemersstatuut, maar wanneer een geschikt statuut?

2. Inspiratiedag (op weg naar) echt werk
3. Samen ondernemen met een maatschap
4. Sneller een uitkering bij ziekte
5. Studiedag: assistentie bij ondernemen met een handicap
6. Maatregelen voor alle ondernemers gevraagd (ook deze met arbeidshandicap)
7. Pas geeft klanten in 9 op 10 handelszaken toegang tot toilet
8. Toenemende inkomenskloof in Nederland
9. Vacature Alin vzw

1. 50 jaar ondernemersstatuut, maar wanneer een geschikt statuut?
Het sociaal statuut van zelfstandigen bestaat een halve eeuw. De geschiedenis en de toekomst
worden gevierd met de campagne ‘Happy Independent’s Year’. De campagne geeft iedereen de
kans om zijn of haar visie weer te geven.

Op 1 januari 1968 trad het sociaal statuut van zelfstandigen in werking. Ondertussen is er reeds een weg
afgelegd. Een weg van sociale zekerheid, moederschapshulp, minimale pensioenbedragen en nog
zoveel meer. Maar Talenticap kan er zeker nog een verlanglijstje naast leggen.
Lees verder

2. Inspiratiedag (op weg naar) echt werk
In Vlaanderen is het voor personen met een arbeidshandicap moeilijk om aan "echt werk” te geraken. Op
maandagnamiddag 28 mei organiseert Grip daarover een inspiratiedag. Talenticap werkt mee aan deze
activiteit en verzorgt er een sessie.

Waarschijnlijk kan er nu niet meer ingeschreven worden, maar in onze volgende nieuwsbrief plaatsen we
hiervan een kort verslagje.

Via deze link komt u bij de uitnodiging op de Gripwebsite.

3. Samen ondernemen met een

4. Sneller een uitkering bij ziekte

maatschap
Samenwerken met andere zelfstandigen zonder

Op 31 juli 2017 bereikte de federale regering van

een al te strikte vennootschapsvorm. Het kan

België een zomerakkoord dat de sociale

door een maatschap op te richten, een

zekerheid voor zelfstandigen beïnvloed. De

vennootschapsvorm met weinig regels. Ideaal

carensmaand voor het vervangingsinkomen van

voor een korte samenwerking, zonder veel

zelfstandigen wordt ingekort tot twee weken.

oprichtingskosten.

Lees meer

Lees meer

5. Studiedag: Assistentie voor ondernemen met een handicap
Assistentie is voor velen een noodzaak op, voor en achter het werk. Talenticap nodigt iedereen uit
voor een studiedag vol informatie en bezinning over assistentie en werk.

Neem je smartphone en noteer: 4/10/2018 - STUDIEDAG OVER ASSISTENTIE
Neem je agenda en noteer: 4/10/2018 - STUDIEDAG OVER ASSISTENTIE
Schrijf het op je hand (en was het niet meer): 4/10/2018 - STUDIEDAG OVER ASSISTENTIE

Voor personen met een beperking, dienstverleners, politici, onderzoekers, vertegenwoordigers van
overheidsdiensten en verenigingen, nieuwsgierigen, kortom voor iedereen!

Schrijf je tijdig in en safe the date!

Talenticap heet u van harte welkom!
En... het is gratis!

Meer info

6. Maatregelen voor alle ondernemers gevraagd (ook deze met
arbeidshandicap)
In 2017 werden er in ons land 105.789 ondernemingen opgestart en maar 71.929 bedrijven
stopgezet, dit blijkt uit cijfers van handelsinformatiekantoor Trends Business Information. Een
analyse van NSZ toont aan dat het sinds 2007 geleden is dat het netto aantal ondernemingen zo
sterk groeide. De crisis uit 2008 lijkt verleden tijd. “Al helpen bepaalde regeringsmaatregelen
natuurlijk ook om het ondernemerschap te bevorderen”, zegt NSZ-voorzitter Christine
Mattheeuws.

De cijfers van handelsinformatiekantoor Trends Business Information tonen aan dat er in 2017 33.860
ondernemingen meer zijn opgestart dan stopgezet. Zo een sterke groei is van 2007 geleden, voor de
economische crisis dus. In 2007 kwamen er netto 36.108 ondernemingen bij, de jaren daarop liggen deze
cijfers een flink pak lager. Deze positieve evolutie heeft volgens het NSZ meerdere verklaringen.
Lees verder

7. Pas geeft klanten in 9 op 10

8. Toenemende inkomenskloof in

handelszaken toegang tot toilet

Nederland

Sinds 2014 kunnen mensen met een bepaalde

De inkomensongelijkheid tussen mensen met of

ziekte of aandoening gebruik maken van de

zonder beperking groeit sterk in Nederland.

toiletpas van Stomavlaanderen, partner van NSZ.

Zowel in 2015 als in 2016 daalde de koopkracht

Momenteel hebben zo’n 1600 mensen deze pas.

van mensen met een handicap fors. De daling,

Het geeft hen de mogelijkheid om gebruik te

soms tot 12%, staat in contrast met de

maken van toiletten in horecazaken en winkels.

toenemende koopkracht voor mensen zonder

Lees meer

handicap, tot ruim 2%.
Lees meer

9. Vacature Alin vzw
Medewerker dienstverlening Alin vzw (m/v/x)
Voltijds contract - onbepaalde duur

Jouw functie:



Jij bent een loyaal aanspreekpunt voor onze budgethouders bij het individueel verlenen
van bijstand bij het beheren en het invullen van ondersteuning vanuit hun zorgbudget.



Je bezoekt de budgethouders thuis of maakt een afspraak in een kantoor in de regio.



Je helpt mee onderhandelen en afspraken maken.



Je staat op je strepen bij het opvolgen en nakomen van afspraken.



Je aarzelt niet om je te verdiepen in het uitwerken van loonsimulaties en
kostenberekeningen.



Cijferen zit je in de vingers en je kan gericht een degelijk budgetplan over een langere
periode uitwerken.



...

Jouw profiel:



Je beschikt over een bachelor diploma bij voorkeur in de orthopedagogiek of sociaal
assistent, en/of relevante werkervaring.



Affiniteit in het samenwerken met personen met een handicap is zeker meegenomen.



Je bent communicatief sterk, zowel in het overbrengen als het luisteren.



Je kan vlot overweg met MS Office.



Je beschikt over een rijbewijs en eigen wagen.



...

Ons aanbod:



Je krijgt de kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk
engagement.



Wij bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur in een stabiele werkomgeving met

een uitgebreid vormingsaanbod.



Je werkt in een voltijdse 36-uren werkweek met vrije namiddag. Ons glijdend uurrooster
zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd.



Je krijgt aantrekkelijke extra legale voordelen o.a. maaltijdcheques en 100% vergoeding
woon/werkverkeer (aan tarief openbaar vervoer).



Wij zijn gevestigd in hartje Brussel, op minder dan 5 minuten loopafstand van het Centraal
Station.



...

Interesse?
Meer informatie

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'.

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

