
✓ Langdurige ziekte, sociale voordelen, medische 
hulpmiddelen … via de dienst maatschappelijk werk LM
en mutualiteiten LM

✓ 50 plussers, gepensioneerden … via de  sociaal-culturele 
vereniging “Vief”

✓ Mantelzorg via Liever Thuis LM

✓ Jongeren/reizen via de landelijke jeugdvereniging Crejaksie

✓ Vlaamse sociale bescherming, BOB, via LM Zorgkas

Onze partners:

Mensen bewust maken van hun kunnen
en hen de kans geven om hun

vaardigheden te ontdekken en te
ontwikkelen. Dat is ons doel.

Gratis lid worden?

Schrijf je elektronisch in via onze website
of via mail: lvph@lm.be

Als lid ontvang je dan gratis: 
✓ uitnodigingen voor studiedagen en congressen
✓ vier maal per jaar ons ledenblad “Onbegrensd”
✓ berichten over de nieuwste ontwikkelingen

www.lvph-lm.be en          lvph vzw fanpage

Contact: Livornostraat 25 - 1050 Brussel -
Tel. 02 542 86 89 of 02 542 86 25 - LVPH@lm.be

Verantwoordelijke Uitgever: Geert Messiaen, Livornostraat 25, 1050 Brussel - mei 2018
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Onbegrensd !Onbegrensd !

Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw

We zijn er voor jou! 
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Wij helpen jou verder !

Even voorstellen

LVPH vzw is een vereniging voor mensen met een beperking. Onze 
missie is mensen met een beperking mondiger en bewuster te 
maken. Sommige mensen hebben alleen een steuntje in de rug 
nodig terwijl anderen zwaar hulpbehoevend zijn en om meer hulp 
en speci� eke ondersteuning vragen. Daarom werken wij samen 
met interne en externe partners. Jouw talenten, jouw stem, jouw 
zorg… daar doen we het voor.

Sinds 1 januari 2017 is de persoonsvolgende � nanciering (PVF) 
de� nitief van start gegaan voor alle meerderjarige personen met 
een handicap in Vlaanderen.  De bedoeling van de PVF is dat jij 
zelf beslist hoe je jouw budget beheert. Dat is niet altijd gemak-
kelijk. Via onze samenwerkingspartner alin helpen wij jou graag 
verder. alin vzw is een bijstandsorganisatie, die jou met raad en 
daad kan bijstaan in het beheer van jouw budget (alin-vzw.be).

Als belangenvereniging willen wij jou 
informeren en jouw belangen verdedigen

Hoe doen we dat?

✓ Wij organiseren studiedagen rond belangrijke thema’s (PVF, 
ziekte, handicap, thuiszorg, basiszorg …)

✓ Samenkomsten en debatten (vb. met ouders van kinderen 
met een beperking, mantelzorgers …)

✓ Wij luisteren naar jouw stem en bekommernissen om deze 
dan door te geven naar de beleidsmakers (via enquêtes, 
gesprekken, congressen …)

✓ Vertegenwoordiging in werkgroepen

✓ Vertegenwoordiging in verschillende beleidsgroepen

✓ Vertalen van ingewikkelde wetteksten en beleidsnota’s in 
verstaanbare taal

✓ Informeren en communiceren via ons ledenblad 
“Onbegrensd”, onze website en Facebook

Wij zijn er voor jou!

✓ Hulp bij aanvraagprocedure persoonsvolgende � nanciering 
via dienst maatschappelijk werk LM

✓ Hulp bij het beheren van je persoonsvolgend budget via 
alin vzw

✓ Vragen over de wetgeving rond personen met een handicap

✓ Vragen over erkenning handicap via het VAPH

✓ Vragen over toegankelijkheid voor personen met een 
handicap

✓ Je voelt je onheus behandeld door de beleidsmakers

✓ Een luisterend oor

Onbegrensd !Onbegrensd !Zie je door de bomen
het bos niet meer?

Iedereen is gelijkwaardig ! 
Of je nu in een rolstoel zit,

chronisch ziek bent of psychisch lijdt…
je verdient onze aandacht !
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