Nieuwsbrief Talenticap - november 2018

Beste

lezers,

Voor u ligt weer een nieuw nummer van onze nieuwsbrief. Ditmaal weer diverse onderwerpen: assistentie,
revalidatie,

werk…

Het verder bestaan van Hazo vzw en Talenticap heeft de afgelopen weken aan een zijden draadje
gehangen, maar dankzij een uitzonderlijke inspanning van NSZ (Neutraal Syndicaat Zelfstandigen) en Alin
vzw zullen we waarschijnlijk weer een jaar verder kunnen werken. Het is nog niet allemaal zonneschijn
omdat Vlaanderen nog onze ESF-betoelaging dient goed te keuren, maar waarschijnlijk komt het in orde.

Verder willen we ook de Ambassador Club Zwevegem danken voor de duit die ook zij in het zakje doen. In
deze nieuwsbrief ook iets over hun activiteit ter ondersteuning van Hazo vzw. Wie nog wil inschrijven is
uiteraard

van

harte

welkom.

Rechtstreekse

steunverlening

kan

natuurlijk

ook!

Het is ieder jaar weer knokken voor Hazo vzw en consoorten, dit vooral omdat de Vlaamse overheid geen
doelgroepenbeleid meer betoelaagt. Wij blijven nog zoeken naar partners om ons in 2019 te ondersteunen.
Aan onze voordeur bevindt zich een systeem om de deur van op afstand te openen. Gelieve onze deur
dus niet plat te lopen.

Maar alle gekheid op een stokje, we doen
ondertussen verder en dat ziet u ook aan de
artikels en aankondigingen hieronder.
Veel leesplezier !

Luc Demarez
Directeur Hazo vzw
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1. Onbelast bijklussen
Vanaf 15 juli 2018 mag je tot 510 euro per maand onbelast bijklussen. Dit door taken te volbrengen
in een vereniging of klusjes te doen bij kennissen, vrienden of familieleden. Wie wil bijklussen moet
wel

aan

bepaalde

voorwaarden

voldoen

en

niet

alle

taken

tellen

als

bijklussen.

e

Onbelast bijklussen is enkel mogelijk voor werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in
hoofdberoep en gepensioneerden. Daarnaast zijn de activiteiten die in aanmerking komen vastgelegd op
verschillende officiële lijsten. Niet elke activiteit past dus zomaar in deze nieuwe wetgeving.
Lees meer

2. DAT KAN 2018
Duizenden mensen met een beperking zijn alle
perspectief op ondersteuning verloren. Daarom

voert SPOND vzw samen met haar leden actie!
Deze actie start op dinsdag 20/11/2018 om
10u30 in de Koning Albertlaan II, voor het kabinet
van de minister van Welzijn en voor het VAPH,
en stopt pas als alle mensen met een beperking
de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
En

dat

kan!

Meer informatie

3. Happening door Ambassador
Club Zwevegem
Ambassador Club Zwevegem organiseert op
zaterdag 1 december 2018 een happening ter
ondersteuning van Hazo vzw. Er kan een
bijdrage geleverd worden door als sponsor op de
happening aanwezig te zijn of door één of
meerdere tombolalotjes van 10 Euro te kopen.
Hartelijk dank voor uw mogelijke bijdrage!
Meer informatie

4. Peercounseling: ondernemen met een arbeidsbeperking
Het Revalidatiecentrum UZ Gent en Talenticap richten in samenwerking met
Piekernie vzw een peercounselingavond in over ondernemerschap met een
arbeidsbeperking.
Wanneer?
Maandag

3

december

2018

Voor
wie?
Personen met een handicap en/of chronische ziekte die overwegen om een activiteit
op
zelfstandige
basis
op
te
starten
of
verder
te
zetten
Prijs?
Deelname

is gratis,

maar

het

aantal

deelnemers

is

beperkt!

Snel inschrijven dus!
Meer informatie

5. Boer met dwarslaesie
Onderstaand artikel vonden we in Support
Magazine

augustus

2018,

een

Nederlands

tijdschrift over het leven en werken met een
handicap.

Stel, na een verpletterende val zit je met een
hoge dwarslaesie. Is het dan een logische
gedachte

om

vanuit

je

rolstoel

829

vleeskalveren te gaan houden? Boer Rein
Kroneman uit Nunspeet vond van wel. En
deed

het

dus

dan

maar

ook.

Rein Kroneman is een bezig mannetje. Altijd al
geweest.

Stammend

uit

een

agrarisch

geslacht wilde hij het familiebedrijf voortzetten en

uitbreiden. Daarnaast zat hij als metselaar annex timmerman in de bouw. Tijdens die werkzaamheden ging
het

in

2007

afgrijselijk

mis...

Lees verder

6. Nabeschouwing studiedag: assistentie thuis en op het werk
De studiedag Talenticap op vrijdag 04 oktober is inmiddels gepasseerd.
Tot ons groot genoegen waren er heel wat deelnemers uit verschillende rangen aanwezig. Personen met
een handicap getuigden over hun ondernemerschap. Mensen uit het werkveld luisterden aandachtig en
stelden vragen. Tijdens de workshop werd een casus besproken waaruit al snel bleek welke uitdagingen
een persoon met een handicap tegenkomt om te kunnen ondernemen of te werken.
Conclusie van deze dag: Er is nog veel werk aan de winkel om alle talenten te kunnen inzetten binnen

onze economie. Er volgt een verslag van de studiedag in onze volgende nieuwsbrief.
Bedankt aan alle aanwezigen!
Wij delen graag nog enkele foto's van deze geslaagde dag, meer foto's kan u vinden op
onzeFacebookpagina.

7. Vlaamse overheid zoekt nieuwe beleidsmedewerker Gelijke Kansen
Heb je een brede interesse in gelijke kansen en een bijzondere affiniteit rond het
thema handicap? Ben je een sterke netwerker die zich goed kan inleven? Dan ben jij
misschien wel de dynamische beleidsmedewerker Gelijke Kansen die de Vlaamse
overheid zoekt!
Samen met collega’s werk je mee aan het verticale Gelijke Kansenbeleid. Jouw
ambitie is een sterk beleid voor personen met een handicap in de maatschappij. Je
wordt betrokken in alle stappen: beleidsvoorbereiding, -ontwikkelingen en –
implementatie. Met een duidelijke visie op het thema ga je aan de slag en kan je het
verschil maken!
Meer informatie over de functie en het takenpakket op de website van de Vlaamse
overheid.

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'.

