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Talenticap, een samenwerkingsverband van drie organisaties, 
organiseert op 4 oktober 2018 te Gent een studiedag over  

‘Assistentie bij het ondernemen met een handicap, thuis en op het werk’ 
 
 

‘Assistentie thuis en op het werk’ is een  actueel thema dat meer mensen beroert dan enkel ondernemers. Assistentienoden 

voor ondernemers met een handicap is vrij gelijklopend met de noden van werknemers met een handicap. De studiedag richt 

zich dan ook naar een ruim publiek. Personen met een beperking, dienstverleners, vertegenwoordigers van overheidsdiensten 

en verenigingen, onderzoekers en beleidsmakers zijn welkom. 

 

Volgende thema’s komen aan bod: 

 Waarom wil ik, als persoon met een handicap, ondernemen of een werk opnemen? 

 Hoe geraak ik, vanuit mijn assistentienoden ’s morgens, tijdig op mijn werk? 

 Hoe kan ik volwaardig participeren op de werkvloer? 

 Welke zijn de verschillende assistentienoden die ik ervaar? 

 Hoe krijg ik deze noden ingevuld of georganiseerd? 

 Hoe krijg ik die assistentie bekostigd? 

 Wat met tolkuren? Wat met de nood aan gebarentaal op onverwachte momenten? 

 Hoe kunnen hulpmiddelen de assistentienood verminderen? 

 

We voorzien boeiende uitwisselingen doorheen: 

 Concrete getuigenissen van betrokken personen met een handicap,  

 Informatie over diensten en dienstverleners, 

 Inspirerende reflecties vanuit vier gespreksgroepen.  
Er is medewerking van de VDAB, het VAPH en Grip vzw. Ook verwachten we actieve deelname van mensen uit de diensten 
gezinszorg en andere aanbieders van assistentie. 

 

Praktische info: 

 Deelname is gratis, maar inschrijving vooraf is noodzakelijk via info@talenticap.be  

 Plaats van het gebeuren:  VDAB-opleidingscentrum, Industrieweg 50, 9032 Gent 

 We starten op donderdag 4 oktober 2018 vanaf 11u en ronden af met slotspeech van eminente spreker om 16u 

 ’s Middags zijn er gratis broodjes voorzien 

 Openbaar vervoer: Er is een vlotte verbinding met het station (Gent-Sint-Pieters), het VDAB-opleidingscentrum bevindt 
zich op 1 km van de tramhalte van tram 1 
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TALENTICAP is een initiatief van: 

 ALIN vzw = Bijstandsorganisatie voor personen met een handicap die een PVB of PAB ontvangen vanuit het VAPH 

 HAZO vzw = Steunpunt voor ondernemers met een handicap 

 Neutraal Syndicaat Zelfstandigen (NSZ) = Werkgeversorganisatie 
 

Wil je meer weten over ondernemen met een handicap, neem dan vlug een kijkje op de website van Talenticap : www.talenticap.be 
 

Van harte welkom op de studiedag! 
 

 

http://www.talenticap.be/

