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Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw

Beste lezer,
In de eerste editie van 2013 wens ik u eerst en vooral een
goede start van het jaar toe. Hopelijk mogen we u dikwijls met
goed nieuws verrassen.
Jammer genoeg gaf de Vlaamse overheid onlangs cijfers vrij
die niet zo positief zijn. Het aantal personen met een handicap
dat voor de Vlaamse overheid werkt, blijft nog steeds erg laag.
Begin 2012 stelde de overheid al haar streefcijfer bij van 5 %
naar 3 %. Toen had slechts 1,2 % van de personeelsleden van
de Vlaamse overheid een arbeidshandicap. 1 jaar later blijft het
aantal nog steeds steken op 1,2 %.
Ook bij de federale overheid groeit de groep werknemers met
een arbeidshandicap zeer traag. In 2010 had 1,28 % van de
werknemers bij de federale overheid een arbeidshandicap.
In 2011 was dit aantal gestegen tot 1,37 %. Maar dat is nog
veraf van het streefdoel van 3 %. Daarom besloot de federale
overheid voorrang te geven aan personen met een handicap.
Alle overheidsdiensten die geen 2 % halen, moeten voorrang
geven aan personen met een handicap. Anders blokkeert de
overheid de aanwerving. Later zal de overheid dit cijfer optrekken naar 3 %.
Wij hopen alvast op een positief resultaat!
Geert Messiaen
Voorzitter

Vergoeding voor aangepast vervoer
Hebt u problemen om zich te verplaatsen omwille van uw beperking? Dan krijgt u misschien minder kansen op het vlak van huisvesting, opleiding, ontspanning en werk.
Daarom neemt de Vlaamse overheid specifieke maatregelen om aangepast vervoer te
regelen voor personen met een beperking.
Met een nieuw decreet voorziet de Vlaamse overheid een regeling van compensatie
voor de organisatie van aangepast vervoer. Dit houdt in dat ze een vergoeding uitbetaalt
aan organisaties die aangepast vervoer organiseren voor personen met een handicap of
met een beperkte mobiliteit.
Dit decreet is een tijdelijke maatregel totdat de Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer (MAV) van start gaat. De MAV houdt in dat mobiliteitscentrales een oplossing zoeken voor aanvragen voor aangepast vervoer in heel Vlaanderen. Ze kiezen welk vervoer
het best aangepast is voor de aanvraag. Voor deze nieuwe regeling zijn een aantal
proefprojecten aan de gang in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Meer informatie over de mobiliteitscentrales voor
aangepast vervoer vindt u op www.meermobiel.be.
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Veel personen met
een handicap onder
de armoedegrens
Op 6 december 2012 stelde Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken,
Gezinnen en Personen met een handicap,
de resultaten van het Handilab-onderzoek voor. Dit onderzoek ging na of de
inkomensvervangende tegemoetkoming
(IVT) en/of een integratietegemoetkoming (IT) wel zijn doel bereikt.
Uit de resultaten van de studie blijkt dat het aantal
personen dat een IVT en/of een IT ontvangt, gestegen
is van 94.044 personen in 2002 tot 133.501 personen
in 2011. De gemiddelde individuele tegemoetkoming
per maand is in dezelfde periode lichtjes gedaald: van
630 euro in 2002 naar 617 euro in 2011.
Om personen met een handicap te beschermen tegen
armoede scoort de huidige regeling zeer slecht. Niet
minder dan 39,3 % van de gezinnen met een IVT of IT
heeft een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Bij de Belgische gezinnen zonder handicap,
ziekte of langdurige aandoening is dit 15,3 %. Die
39,3 % is nog een zeer voorzichtig cijfer.
Volgens het onderzoek hebben personen met een
IVT/IT een beperkt sociaal leven. 32 % neemt nooit
deel aan een socioculturele activiteit. 42 % van de
huishoudens neemt minder deel aan socioculturele
activiteiten dan ze dat wensen omdat hun inkomen
dat niet toelaat. Eén derde van de personen met een
IVT/IT voelt zich vaak of altijd eenzaam en 30 % ziet
nooit vrienden of heeft er geen.
Het staat vast dat de overheid de bedragen van de
IVT en IT moet optrekken. Naast hogere tegemoetkomingen moet ze ook werken aan het verminderen
van de uitgaven voor gezondheidszorg, energie en
mobiliteit voor personen met een beperking. Tot slot
moet de overheid ook een verbeterde en aangepaste
dienstverlening voor personen met een handicap realiseren.
LVPH vraagt aan staatssecretaris Courard om rekening
te houden met de resultaten van dit onderzoek bij het
uitwerken van de hervorming.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u
op onze website www.lvph.mut400.be.
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Uw dienst maatschap

Inschrijving Vlaams Agentschap Voor Personen met
een Handicap (VAPH)
De dienst maatschappelijk werk is
erkend als multidisciplinair team. Zij
kunnen personen met een beperking
die jonger zijn dan 65 jaar inschrijven bij het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH).
Dit agentschap staat in voor de integratie van personen met een handicap
in de maatschappij. Het team bestaat
uit minstens een maatschappelijk assistent, een psycholoog, een arts en
eventueel een ergotherapeut. Zij bespreken samen met u uw hulpvraag en
bekijken welke oplossingen voor u de
beste zijn. Hierbij besteden zij specifieke aandacht aan uw thuissituatie. Op
basis van al deze informatie stelt het
team uw dossier samen.

Uw dossier
Afhankelijk van uw hulpvraag zijn er
verschillende levensdomeinen waarin
het Vlaams Agentschap ondersteuning
kan bieden:

kan u helpen!

1. Hulpmiddelen en woningaanpassing: u zit in een rolstoel en u hebt
drempelbruggen nodig om binnen
te rijden in uw woning? U kunt niet
meer in bad? De plaatsing van een
douche is noodzakelijk of u wenst
een badlift? U hebt ernstige gehoorproblemen en u kunt telefoongesprekken niet goed volgen?
Deze categorie omvat een ruime
waaier van hulpmiddelen die de
zelfredzaamheid van personen met
een handicap kunnen verbeteren.

2. Zorg: deze zorg gaat van diensten
die het VAPH thuis aanbiedt tot het
verblijf in een voorziening. Enkele
voorbeelden:
• de dienst thuisbegeleiding stimuleert de persoon met een handicap om zo zelfstandig mogelijk
te leven. De dienst begeleidt en
ondersteunt ook de familie. Een
persoon met een handicap die
zelfstandig kan wonen, maar
toch nood heeft aan begeleiding
gedurende een aantal uur per
week, kan beroep doen op een
dienst begeleid wonen;
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Assistentiehonden
weigeren wordt bestraft

Personen met een beperking vergezeld van hun assistentiehond
mogen soms niet binnen in een winkel, een restaurant, een hotel of een andere publieke plaats. Toch is dit sinds 2009 verboden, maar bestond er nog geen
uitvoerbare straf. Hierin komt nu verandering. Vlaams Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet
heeft namelijk beslist om de geldboetes te vervangen door politiestraffen. Uit de praktijk bleek
dat geldboetes niet effectief waren. Deze beslissing is een belangrijke stap naar een duidelijke en
effectieve regeling.
Vanaf nu kan een persoon met een assistentiehond de politie contacteren als zij ergens niet binnen
mogen. Dit kan bovendien op elk moment van de dag. De overtreders worden dus sneller en makkelijker bestraft. Daarnaast is de procedure veel eenvoudiger voor de slachtoffers.
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zorgt ervoor dat de hondenscholen attesten afleveren
aan de begeleider en zijn assistentiehond. Zo kunnen zij zich kenbaar maken.

• als een persoon met een handicap niet alleen kan wonen, zijn
er tehuizen voor werkenden en
voor niet-werkenden.
Dit zijn maar enkele vormen van
zorg die het VAPH aanbiedt. Afhankelijk van uw handicap en uw vraag
kunnen de oplossingsmogelijkheden bekeken worden.

3. Het persoonlijk assistentiebudget
of PAB: afhankelijk van de zorgbehoefte kent het VAPH een
budget toe waarmee de persoon
met een beperking een persoonlijke assistent kan betalen. Zo’n assistent kan hulp bieden op verschillende terreinen zoals bij verzorging,
dagelijkse activiteiten, uitstappen,
enz.
In de zorg en vooral bij de aanvraag
voor het PAB zijn er wachtlijsten. Hierdoor kan het wel een tijdje duren voor
u de juiste hulp krijgt.

Voor meer informatie,
neem contact op
met de dienst
maatschappelijk werk
van uw ziekenfonds.

Het Journaal in
Vlaamse gebarentaal
Bent u doof of slechthorende? Dan kunt u sinds kort
het Journaal van 19 uur van de VRT volgen met Vlaamse gebarentaal (VGT) via live streaming. Dit betekent dat u dit live via de website kunt bekijken.
Surf hiervoor naar www.deredactie.be.
U kunt het journaal achteraf gratis opvragen via Net Gemist (digitale televisie) en deredactie.be.
Ook op de website van Radio 2 is er sinds kort een tolk Vlaamse gebarentaal van dienst. Surf naar
www.radio2.be.

Nieuwe website DG personen met een handicap
Sinds kort heeft de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap een vernieuwde website. Deze website heeft een nieuw
kleedje en een verbeterde structuur gekregen. Op de homepage van de website krijgt u een duidelijk overzicht van de verschillende thema’s. Zo kunt u onmiddellijk verdergaan naar het thema
dat u interesseert.
Verder zijn de oude e-mailadressen van het contactcenter afgeschaft. U kunt de DG Personen met
een handicap voortaan bereiken via een contactformulier. Als u vragen hebt, vul dan het contactformulier in en verzend het. Vervolgens krijgt u een automatisch antwoord met een volgnummer
in uw mailbox. Als u later nog vragen zou hebben over uw aanvraag, dan moet u dit volgnummer
steeds vermelden.
Via de vernieuwde website hebt u ook toegang tot Handiweb. Met deze toepassing kunt u nagaan wat
de DG Personen met een handicap voor u kan doen. U kunt ook uw dossier bij de DG Personen met een
handicap raadplegen. De nieuwe website van de DG Personen met een handicap kunt u bezoeken op
www.handicap.fgov.be.
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Binnen een ruim aanbod van activiteiten,
die kaderen in het thema, spelen we
individueel in op de zintuiglijke ervaringen
van de deelnemers: relaxatie, aroma- en
muziekbeleving, zwemmen en nog veel
meer. Een aangename vakantie voor personen met een beperking om te ontspannen
en tot rust te komen aan zee. De begeleiding omringt alle deelnemers met de
grootste zorg en geen enkele inspanning is
hen teveel.
Doelgroep: kinderen vanaf 5 jaar met
een ernstig tot diep
mentale beperking
Periode:
21/07/2013 - 27/07/2013
Plaats:
De Panne

Kriskrassertjesvakantie

Tijdens deze vakantie bieden we een zeer
uiteenlopend programma aan. We zoeken
allemaal samen kriskras onze weg doorheen een waaier van leuke activiteiten. Zo
gaan we o.a. zwemmen, spelen we op het
strand en in het bos, gaan we bowlen en
nog zo veel meer…

Een leuk, actief en uiteenlopend programma voor deelnemers en de kans om in
contact te komen met leeftijdsgenoten. Het
wordt alvast een heel speciale week. We
gaan naar het zwembad, de bowlingbaan,
het bos, het strand, de duinen en nog veel
meer. Als klap op de vuurpijl trekken we er
een hele dag op uit naar Plopsaland! Je wil
er deze keer toch ook weer bij zijn?

Doelgroep: jongeren vanaf 25 jaar met
een licht tot matig mentale
beperking
Periode:
13/07/2013 - 20/07/2013
Plaats:
De Panne

Doelgroep: kinderen en jongeren van
5 tot 30 jaar met een licht
tot matig mentale beperking
Periode:
27/07/2013 - 03/08/2013
Plaats:
De Panne

Kriskrasvakantie

Spanje – L’estartit
Ook dit jaar organiseren we een buitenlandse vakantie voor personen met een beperking. We gaan op vakantie naar L’estartit. Dit
stadje ligt in het zonnige Spanje! We beleven
er een ongelooflijke dag in het waterpretpark Aquadiver en gaan ook uit de bol in het
pretpark Port Aventura! Naast deze uitstappen zal er zeker ook tijd zijn voor fun on the
beach. Logeren doen we in het hotel Raco
Del Mar in vier- tot vijfpersoonskamers! We
kunnen er met volle teugen genieten van de
heerlijke Spaanse keuken in volpension.
Doelgroep: jongeren vanaf 18 jaar zonder mobiliteitsbeperkingen,
met een lichte tot matige
mentale beperking
Periode:
8/08/2013 - 17/08/2013
Plaats:
L’estartit (Spanje)
Alle vakanties krijgen begeleiding van een
team dat een specifieke opleiding kreeg.
Alle vakantiegangers krijgen de nodige
zorg en begeleiding op maat. We houden
steeds rekening met de leeftijd, het niveau,
de interesses en de mogelijkheden van de
deelnemers.
Voor meer informatie kunt u steeds
terecht op ons secretariaat.
Crejaksie vzw
Gerselarendries 11 – 1850 Grimbergen
Tel.: 02/537.79.18
E-Mail: info@crejaksie.be
Website: www.crejaksie.be

organiseert jASSperkamp
Voor kinderen met een Austisme Spectrum Stoornis is een vakantiekamp niet zo vanzelfsprekend. Daarom
organiseert Creafun vzw i.s.m. Ann Theys voor hen een uniek vakantiekamp, volledig aangepast aan hun noden.
De kinderen worden tijdens die week met de juiste zorg omringd. Het kamp is tot in detail uitgewerkt en krijgt een
pictodagboek, zodat de kids zich snel thuisvoelen in het gloednieuwe vakantiecentrum in het pittoreske stadje Bohan
in de Ardennen. Er wordt overal gewerkt met aangepaste hulpmiddelen zoals time-timers en visuele ondersteuning.
Kinderen leren we vooraf goed kennen via een door de ouders ingevuld ‘paspoort’, aangevuld met een persoonlijk
telefonisch intakegesprek.
Doelgroep:

kinderen van 6 tot 13 jaar met ASS-diagnose in type 1, 3, 8 of met GON-begeleiding in normaal basisonderwijs

Periode:

18/8/2013 tot 23/08/2013

Plaats:

Bohan

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op ons secretariaat of bij de verantwoordelijke, mevrouw Ann Theys (GSM: 0496/18.05.08).
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