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Nieuwsbrief Talenticap - juni 2018

Beste Talenticapvolgers,

Net voor het verlof bezorgen we u nog wat leesvoer. Dit nummer van onze nieuwsbrief is alvast geen
‘zwaar’ exemplaar. Het is tevens nogal Nederlands getint. Nu deze mensen niet mee kunnen voetballen,
moeten we ze toch kansen bieden om op andere manieren in het nieuws te komen.

Verder kan u in dit nummer vooral kennismaken met organisaties en diensten die u waarschijnlijk voorheen
onbekend waren. Maak misschien eens wat tijd vrij om hun websites te bezoeken.

En vergeet natuurlijk onze website niet wanneer het over ondernemen met een arbeidshandicap gaat:
www.talenticap.be. En, tenslotte, hou zeker 4 oktober vrij.

Ik wens u alvast een fijne vakantie toe!

Luc Demarez
Directeur Hazo vzw
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1. Toename totaal aantal zelfstandigen, maar niet bij mensen met een
ernstige handicap
Het aantal zelfstandigen in 2017 is met 2,76 procent toegenomen, dit blijkt uit het jaarverslag van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Goed nieuws met een
zorgwekkend kantje. Zo wijst NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), er op dat 70 procent van deze
toename slaat op zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen die actief zijn na hun pensioen. Voor
zelfstandigen in hoofdberoep is het de kleinte stijging in jaren. “Verbeteringen aan het sociaal statuut, de
fiscaliteit en de administratieberg zijn nodig”, stelt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ.
Lees meer

2. Rolstoelgebruikers op weg met apps
Reizen als rolstoelgebruiker is niet altijd even eenvoudig, je weet nooit op voorhand of een locatie geschikt
is voor rolstoelen. Gelukkig investeren steeds meer plaatsen in rolstoel- toegankelijkheid. Volgende apps
werden ontwikkeld om het vinden van deze plaatsen,
en dus ook het reizen, wat eenvoudiger en aangenamer te maken.

Ongehinderd
Reis je als rolstoel-gebruiker naar Nederland? Dan is de app Ongehinderd de ideale reisgids om op zak te
hebben. De Nederlandse app geeft mensen met een lichamelijke beperking inzicht in de toegankelijkheid
van openbare locaties.
Bij het downloaden van de app, wordt er gevraagd naar jouw persoonlijke situatie. Aan de hand van deze
informatie kan je vervolgens op zoek gaan
naar leuke restaurants, activiteiten of bezienswaardigheden die voor jou geschikt is. Daarnaast kan je als
gebruikers ook waarderingen raadplegen of achterlaten. Locaties worden beoordeeld op verschillende
onderdelen zoals: parkeerplaatsen, ingang, toilet of de tafels. Dankzij deze app weet je steeds waar je
aan toe bent. De app is gratis te downloaden en te gebruiken.
Geschikt voor: iOS, Android

On Wheels
Voor rolstoelgebruikers in België kan de app On Wheels handig zijn.
Lees meer

3. Acties vanuit uw ondernemersbezorgdheden
We organiseren een bevraging.

Buiten de Talenticapactiviteiten stelt Hazo vzw zich nog steeds als doel om de bezorgdheden van
starters en ondernemers met een arbeidshandicap over te maken aan de overheid.

In het najaar plannen we in iedere Vlaamse provincie focusgroepen waarbij we personen met een
arbeidshandicap die met het ondernemerschap te maken hebben, uitnodigen om hun zegje te doen
en aldus hun moeilijkheden en bezorgdheden te formuleren.
Indien u daarvoor belangstelling hebt, kunt u zich nu reeds inschrijven via : info@hazovzw.be .
Graag vermelding van : naam en adres + telefoon en beperking.

U wordt op de hoogte gehouden.

4. Grip en de mirakelactiviteiten
Inspiratiedag: echt werk

Op maandag 28 mei werkten we, vanuit Talenticap, mee aan een inspiratiedag van vzw Grip. Grip is een
organisatie die opkomt voor de gelijke kansen van personen met een beperking.
De inspiratiedag kreeg de titel “(op weg naar) echt werk” en kwam er vanuit de vaststelling dat mensen met

een handicap het in Vlaanderen moeilijk hebben om aan echt werk te geraken. Grip zoekt dus naar
mogelijkheden om het recht op echt werk toch waar te maken, dit zoals het ook is vastgelegd in artikel 27
van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Op de inspiratiedag werd stil gestaan bij het spanningsveld tussen dit recht op werk en de huidige situatie
in Vlaanderen. Met een aantal praktijkvoorbeelden werd gekeken naar stappen en mogelijkheden voor...
Lees meer

5. Loondispensatie, minder dan

6. GRIP voert sensibilisatie

het minimumloon

campagne rond inkomens

De tijd dat Nederland een gidsland was, ligt

Rijk worden met een handicap, Hoe doe je dat?

ondertussen reeds een tijdje achter ons. Eén van

Met een sensibilisatiecampagne wil GRIP de

de opdrachten van Talenticap is sensibiliseren.

gewone man en vrouw in de straat informeren

Wij willen echter zeker niet onze overheid

over hoe royaal je met een handicap kan leven.

sensibiliseren om het Nederlandse voorbeeld te
volgen. In een ander artikel in deze nieuwsbrief
werd er reeds naar verwezen. De Nederlandse
staatssecretaris Van Ark heeft...
Lees meer

Meer info: GRIP

7. 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

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'.
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