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Contacteer LVPH
Livornostraat 25 - 1050 Brussel
02 542 86 25 - lvph@lm.be - www.lvph-lm.be

Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw

On
be
gre
nsd

Voorwoord

Niemand mag onder de armoedegrens 
leven en zeker geen hulpbehoevende personen 

Personen met een handicap hebben nood aan een menswaardig inkomen. Ondanks alle goede bedoelingen slaagt onze  regering 
er niet in om dit te garanderen. Die aanklacht klinkt nogmaals, nu blijkt dat de regeerperiode op haar einde loopt en de uitkeringen 
niet opgekrikt raken, ondanks het regeerakkoord. De regeringspartijen kwamen overeen dat de minimumuitkeringen geleidelijk tot 
het niveau van de Europese armoededrempel zouden worden verhoogd. Een op de vier Vlamingen met een handicap heeft moeite 
om rond te komen. Dit zou niet mogen. 
Het optrekken van de laagste uitkeringen tot de Europese armoededrempel zou zo’n 650 miljoen euro kosten. Een forse investering 
en daar is politieke moed voor nodig.
Niemand verdient het om onder de armoedegrens te leven en zeker geen hulpbehoevende personen.

Geert Messiaen
Voorzitter LVPH



LVPH:  Wat is Helpper precies en hoe zijn 
jullie op dit idee gekomen?
Helpper: Wij zijn een online platform dat 
mensen die op zoek zijn naar hulp in 
contact brengt met mensen in de buurt die 
tegen een kleine vergoeding hulp kunnen 
aanbieden. Het idee is ontstaan door de 
persoonlijke ervaring van onze oprichter 
François Gerard. Zijn vader werd getroff en 
door ALS. Tijdens het begeleiden van zijn 
vaders ziekteproces, merkte hij dat geen 
enkele van de bestaande diensten voldeed 
aan de noden die zijn vader nodig had. Niet 
dat er geen goede bestaande zorgdiensten 
zijn maar door de te strakke planning, te 
beperkte takenpakketten en het ontbreken 
van de mogelijkheid om eerst te voelen of 
het wel klikt met de hulpverlener, bleven zij 
wat in de kou staan. Ook de administratie 
en de communicatie met de bestaande 
diensten vergden veel tijd en energie die hij 
liever aan zijn vader besteedde. 
Deze ervaring inspireerde en motiveerde 
François voor het opstarten van Helpper. 
Een betaalbare, kwalitatieve en flexibele 
oplossing voor iedereen die warme steun 
nodig heeft  bij dagdagelijkse taken. Dit is 
nodig want onze samenleving verandert 
razendsnel. Er komen steeds nieuwe en 
grotere uitdagingen op ons af. Eenzaam-

heid, sociale vervreemding, vergrijzing en 
de vraag naar zorg nemen toe.

LVPH:  Dat klinkt mooi maar wie zijn die 
helppers? Gebeurt dit allemaal offi  cieel?
Helpper: Dit is nu net de bedoeling van ons 
platform. De helppers worden eerst grondig 
gescreend. Dit gebeurt via verschillende 
identiteitscontroles en gesprekken. Ieder-
een kan vanaf 18 jaar helpper worden. Ben 
je student, gepensioneerde, werknemer… 
na grondige screening is iedereen die wil 
helpen welkom.
Helpper biedt een menselijk en betrouw-
baar platform aan voor mensen met een 
handicap, ouderen en chronisch zieken die 
regelmatig niet-medische hulp nodig heb-
ben en de zorgzame helppers kunnen een 
centje bijverdienen. Door samen te werken 
met bijstandsorganisaties, ziekenfondsen, 
huisdokters, apothekers, ziekenhuizen, 
en rechtstreeks met hulpzoekers (helppies 
in ons jargon) en helppers, zorgt Helpper 
ervoor dat steeds meer mensen en hun 
dierbaren de persoonlijke ondersteuning 
vinden die ze zoeken.

LVPH:  Welke hulp bieden jullie dan
concreet aan?
Helpper: Alle niet-medische hulp op een 
zeer flexibele manier. Op iedere tijdstip van 
de dag, voor om het even wat kan een help-
pie (zij die hulp nodig hebben) beroep doen 
op onze helppers. Boodschappen, klusjes, 
vervoer, een gesprek… noem maar op. 

LVPH:  Waar verschillen jullie van de
reguliere thuishulp?
Helpper: Wij willen graag een aanvulling 
zijn op de reguliere thuishulp. Onze help-
pers kunnen eens binnen springen voor een 
half uurtje, op een avond, in het weekend. 
Ze helpen de helppies graag met allerlei 
verschillende taken die zij onderling afspre-
ken. Samen beslissen ze om al dan niet met 
elkaar in zee te gaan. 
Concreet: Voor de toegang tot het online-
platform betaal je als Helppie één keer 10 
euro. De vergoeding voor de hulp zelf is 
9,80 euro voor een uur of 4,90 euro voor 
een half uur. Hierin is de prijs van de help-
per, de persoonsbelasting van de helpper 
(10%), standaard twee verzekeringen, 
kosten voor fi nanciële transacties en onze 
werkingskosten inbegrepen. Je kiest via 
het online platform een helpper en er zijn 

geen verplichtingen. Klikt het niet met de 
gekozen helpper dan kies je gewoon een 
ander. Zo blijft  het altijd aangenaam en 
eerlijk samenwerken. De administratie is 
eenvoudig en de betaling gebeurt vlot via 
het Helpper-platform. Ben je een PAP- of 
PVB-budgethouder dan wordt er gevraagd 
dit tijdens de registratie aan te geven. Zo 
weet de helpper dat ze je de nodige docu-
menten dient te bezorgen zodat je facturen 
ook kan betalen met je PAP of PVB. 
Ook voor de helpper blijft  de administratie 
beperkt  en zijn er naast aangenaam en
eerlijk samenwerken geen verplichtingen. 
De betaling verloopt eenvoudig via het
Helpperplatform. De twee inbegrepen ver-
zekeringen zorgen voor extra gemoedsrust.
Dankzij de recente deeleconomie-wet-
geving verdient een helpper netto 7 euro 
per uur. Bruto is dit 7,98 euro. Met een 
maximum van 5.100 euro bruto per jaar 
(voor 2017).

LVPH:  Bij de reguliere thuishulp is er toch 
een tussenkomst van de overheid?
Helpper: De bestaande thuishulpaanpak 
komt steeds meer onder druk te staan. Een 
uur thuishulp kost in realiteit ongeveer 36 
euro, waarvan het grootste deel door de 
overheid wordt betaald. Die overheidsfi -
nanciering stijgt met 6,9 % per jaar maar is 
ruim onvoldoende om aan de exponentieel 
groeiende hulpvraag te voldoen. Door de 
ontoereikende fi nanciering blijven mensen 
in de kou staan.
Daarnaast vertoont ook de concrete en 
praktische invulling gaten. De beschik-
baarheid van thuishulp wordt nog te vaak 
bepaald door een strakke planning van de 
organiserende instellingen. De behoeft e 
aan individuele oplossingen raakt onvol-
doende ingevuld.

LVPH:  Nog een laatste vraagje: Waarom 
heten jullie “Helpper” en noemen jullie de 
hulpvrager “helppie”, beide met twee p’s?
Helpper: Onze organisatie wil ook een so-
ciaal bindweefsel zijn. Mensen uit de buurt 
helpen andere mensen uit de buurt. De 
twee “p’s” staan voor: van particulier voor 
particulier, van persoon tot persoon.

LVPH:  Hartelijk dank voor dit interview.

Interview
met

Helpper is een onlineplatform voor 
thuishulp. Via de website kunnen hulp-
behoevenden buren inschakelen voor 
dagelijkse klusjes of gezelschap. Dit 
nieuwe concept is intussen bekroond tot 
“Zorgondernemer 2017” en erkend door 
het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap.

Voor meer info: www.helpper.be 



Workshop Magenta: voor ouders van kinderen met een ernstige 
ziekte, handicap, beperking of stoornis (in samenwerking met 
LVPH, Liever Thuis LM en LM Oost-Vlaanderen).

Het Magenta-project vertaalt management- en communicatieprin-
cipes naar de gezinssituatie van ouders van kinderen tussen 0 en 
14 jaar met een beperking of chronische ziekte.

4 maandagavonden, telkens van 19u30 tot 22u00:
22 oktober, 5 november, 
19 november en 3 december 2018

Waar? LM Wetteren, Brugstraat 2, 9230 Wetteren

Het Parlement keurt binnenkort een wetsontwerp goed waarbij alle overheidswebsites 
en -apps toegankelijk moeten gemaakt worden voor mensen met een visuele beper-
king. De sites, ook die van overheidsbedrijven als de NMBS, moeten uitgerust zijn 
met hulptechnologie die de tekst voorleest. Toegang tot informatie is een basisrecht. 
Internet wordt alsmaar belangrijker voor de overheid als middel om de relatie met 
de burgers en ondernemingen te onderhouden. Inclusie betekent dat iedereen over 
dezelfde faciliteiten moet kunnen beschikken, ook mensen met een visuele handicap.

Op 25 mei werd de nieuwe privacyregelgeving, de zogenaamde 
GDPR van kracht. Dat betekend dat jouw privacy nu veel beter 
beschermd moet worden.
  
Je persoonsgegevens worden verwerkt door de VZW LVPH, 
voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van
de contractuele relatie als gevolg van je inschrijving en om
je op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct 
marketing).

Indien je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog op 
direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op volgend 
adres:
VZW Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH)
Livornostraat 25
1050 Brussel

Via dat adres kan je ook vragen welke gegevens wij over jou 
verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te 
dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak 
van verwerking van persoonsgegevens vind je op 
http://www.lvph-lm.be.

Nieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl itsNieuwsfl its
Overheidswebsites worden toegankelijker voor
visueel gehandicapten   

Werd destijds via de Rechtbank van Eerste Aanleg Verlengde 
Minderjarigheid toegekend, dan is het heel belangrijk dat je zelf 
contact opneemt en een verzoek indient voor het regelen van 
een nieuw bewind. 

De vrederechter is niet op de hoogte van het vonnis van Ver-
lengde Meerderjarigheid vanuit Eerste Aanleg. Je wordt dan ook, 
en dit in tegenstelling tot gekende bewindvoeringen vanuit de 
vredegerechten, niet automatisch uitgenodigd voor de omzet-
ting naar een nieuw 
bewind. Je moet 
dus zelf het initia-
tief nemen en zelf 
een verzoek richten 
tot de vrederech-
ter. Heb je vragen 
hierover, contacteer 
de alin helpdesk op 
02/506 04 95.

Verlengde minderjarigheid is niet 
meer wettelijk en vereist actie tot 
nieuw bewind

Prik deze data alvast in jouw agenda!

De nieuwe privacyregelgeving 
(GDPR)



Zorg je voor iemand met een ernstige ziekte of met een 
lichamelijke of geestelijke beperking? Dan ben je een 
mantelzorger. Mantelzorgers kunnen vanaf nu terecht op 
de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg: 
www.expertisepuntmantelzorg.be.

Waarom een Vlaams Expertisepunt Mantelzorg?

Als mantelzorger zit je met heel wat vragen. Welke diensten kunnen me ondersteunen? Op welke premies heb ik recht? Hoe kan ik 
als mantelzorger even op adem komen? Of misschien zorg je voor iemand, maar weet je zelf niet dat je mantelzorger bent.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg wil hier iets aan doen. Het werd opgericht door de zes erkende Vlaamse 
mantelzorgverenigingen, waaronder de vzw Liever Thuis LM (de mantelzorgvereniging van LM), en het Steunpunt Mens en 
Samenleving (SAM), in opdracht van de Vlaamse overheid. Het Expertisepunt wil informatie over mantelzorg bundelen en 
verspreiden en mantelzorg onder de aandacht brengen. Via de website www.expertisepuntmantelzorg.be wil het een digitaal 
infopunt zijn waar mantelzorgers een antwoord vinden op hun vragen. 

Wat mag je verwachten van de website?

De volgende thema’s komen onder andere aan bod: 
• Op welke tegemoetkomingen heb ik recht of heeft de persoon voor wie ik zorg recht?
• Welke diensten kunnen helpen bij de zorg thuis of nemen de zorg tijdelijk over?
• Hoe kan ik even op adem komen en zorg ik beter voor mezelf?
• Hoe kan ik mantelzorg combineren met mijn werk?

De website geeft een overzicht en een algemene inleiding zodat je voldoende geïnformeerd bent om verder op weg te gaan. Je vindt 
er handige tips en informatie over hulpmiddelen om de thuiszorg vlotter te laten verlopen, evenals de juiste organisatie waar je 
terecht kunt met vragen. Ook het meest actuele aanbod aan activiteiten vind je er terug, van mantelzorgcafés tot informatiesessies 
en andere activiteiten voor mantelzorgers.

Alles over mantelzorg
Maak kennis met het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg


