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Op 3 december is het de internationale dag voor personen met een handicap. 15 % van de wereldbevolking
heeft een handicap en vormt daarmee de grootste minderheid. Het is dan ook een belangrijke dag voor ons
allemaal.
Jaarlijks blijven we op deze dag stilstaan bij de gelijke
kansen van personen met een handicap. U hebt namelijk
ook het recht om te studeren, te werken, deel te nemen
aan de verkiezingen. Kortom, om een zelfstandig leven
te leiden.

Ik heb een handicap,
maar kies mijn
eigen school
uitgebracht. Met deze brochure willen
ze leerlingen, ouders, leerkrachten
en schooldirecties meer vertrouwd
maken met het begrip ‘redelijke aanpassingen’ en ze aanmoedigen om de
nodige aanpassingen in te voeren.

Daarom komen wij, de vzw Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH), op voor uw belang,
ongeacht uw leeftijd of de aard van uw handicap. Wij
streven naar een samenleving waarin iedereen evenwaardig is en waarin u als volwaardige burger uw leven
kunt uitbouwen.
U kunt steeds bij ons terecht wanneer u een vraag, een
probleem of een klacht hebt. Wij zoeken dan naar een
mogelijke oplossing voor uw specifiek geval. Daarnaast
krijgen wij door de analyse van de binnengekomen meldingen een goed beeld van de belangrijke knelpunten.
Hierdoor kunnen wij adviezen formuleren naar de beleidsmakers op de verschillende niveaus en indien nodig
aan de alarmbel trekken.
Wij zijn er van overtuigd dat uw actieve inzet de sleutel is
tot een samenleving waarin iedereen dezelfde vrijheden
en rechten geniet.
Geert Messiaen
Voorzitter LVPH

Oproep
LVPH is op zoek naar
actieve leden voor de
uitbouw van plaatselijke
initiatieven en voor deelmame aan de werkgroep.
Meer info?
Website: www.lvph.mut400.be - Tel: 02/542.87.26
E-mail: LVPH@mut400.be

Hebt u een kind met een handicap
dat naar school gaat? Dan heeft uw
kind recht op redelijke aanpassingen
op school. Kinderen met een beperking kunnen hinder ondervinden van
hun beperking in een onaangepaste
schoolomgeving. Een redelijke aanpassing is een maatregel die ervoor
zorgt dat deze hinder wegvalt. Een
redelijke aanpassing kan bijvoorbeeld
een aanpassing zijn in de klasomgeving, in wat de leerkracht doet in de
klas, in de planning of aanpassingen
naar de leerling toe. Toch zijn veel
leerkrachten en schooldirecties nog
niet vertrouwd met de wettelijke verplichting om redelijke aanpassingen
te voorzien.
Om die reden heeft het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding de brochure ‘Met een handicap naar de school van je keuze’

De maatregelen moeten het voor
leerlingen met een beperking makkelijker maken in een gewone schoolomgeving. Het kan gaan over leerlingen met een motorische handicap,
maar ook leerlingen met dyslexie of
ADHD hebben aanpassingen nodig die
het hun gemakkelijker maken om te
functioneren. Als leerlingen met een
beperking naar een gewone school
gaan, zorgt dit er bovendien voor dat
de andere kinderen leren omgaan
met klasgenoten die een beperking
hebben.
Bent u benieuwd naar de brochure?
Surf dan naar www.diversiteit.be/
met-een-handicap-naar-de-schoolvan-je-keuze. Onderaan de pagina
kunt u de brochure raadplegen. De
brochure is ook beschikbaar in gemakkelijke woorden (zie easy-to-read) en
in Vlaamse Gebarentaal.
In de brochure zelf vindt u uitleg
over redelijke aanpassingen en hoe
u ze kunt voorzien, een aantal goede
praktijkvoorbeelden, informatie over
de wetgeving, een aantal links naar
documentatie en contactgegevens
van organisaties waar u terecht kunt
voor meer informatie.
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Een diploma halen
van thuis uit
Wie een fysieke handicap heeft, kan niet altijd terecht op de arbeidsmarkt.
Cocom, een organisatie die kansarmen kansen wil geven, werkte daarom in
samenwerking met het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV) en hogescholen een opleidingsaanbod uit. Dit opleidingsaanbod kreeg
de naam Elexir.

Opleidingen
U kunt niet terecht op de arbeidsmarkt door uw fysieke handicap, maar u wilt wel werken en
uw mogelijkheden verder ontplooien? Dan is Elexir misschien iets voor u. Een pasklaar omscholingstraject stoomt u klaar voor een gloednieuwe thuiswerkcarrière. Deze opleidingen staan op
het programma:
• Accountancy en office skills
• Eventorganisatie
• Human resources
• Administratieve skills
• Commerciële skills
• Operationeel management distributie
• Communicatie en informaticavaardigheden
• Toegepaste informatica

Deelnemen
Eerst gaat Cocom na of uw deelname fysiek en mentaal haalbaar is via een screening. Tijdens
uw opleiding krijgt u persoonlijke begeleiding door docenten en een coach, via digitale communicatie en een bezoek bij u thuis. U doorloopt het volledige traject van uw opleiding via
e-learning: lessen, testen, maar ook stages en examens. Dit doet u allemaal thuis en op uw
eigen tempo. Als uw traject is afgelopen, krijgt u een officieel onderwijscertificaat of een volwaardig bachelordiploma.
Het omscholingsproject is gratis. Als u deelneemt, behoudt u uw volledige uitkering.

Perspectief op werk
Cocom probeert concreet perspectief te bieden op werk op maat van uw eigen mogelijkheden.
Daarvoor heeft het afspraken met verschillende overheidsdiensten en grote bedrijven.

Contact
Hebt u interesse in een van de opleidingen van Elixir? Neem dan contact op met Cocom via
info@cocom.be.

Onlangs lanceerde Inclusie Vlaanderen
vzw de communicatiepas voor personen
met een verstandelijke handicap. In omstandigheden waar een duidelijke, snelle
en efficiënte communicatie noodzakelijk
is, presenteert deze communicatiepas
zich als redder in nood en wordt dan een
‘noodpas’. De noodpas bewaart de persoon met een handicap altijd samen met
de identiteitskaart in een handig mapje.
Op de communicatiepas staan noodtelefoonnummers en bijhorende adressen,
de medische gegevens én de communicatiemogelijkheden. Het is bv. mogelijk
om hier te vermelden dat de persoon
met een handicap claustrofobie heeft. De
digitale versie van de communicatiepas is
uitgebreider en vermeldt zes onderwerpen, namelijk kleine- en grote motoriek,
cognitieve vaardigheden, zelfredzaamheid, sociale relaties, vrijetijdsactiviteiten,
buitenhuisactiviteiten en een blanco
pagina. Om de digitale versie te consulteren, is een toegangscode nodig. Om te
verwijzen naar de noodpas, plakt er een
sticker op de identiteitskaart.
De communicatiepas is een interactief
maar toch veilig document. De persoon
met een handicap is hier zelf eigenaar
van. Deze persoon zelf of de ouder(s),
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Dottieworld
Dottie is een vriendschapssite voor mensen vanaf 14 jaar
en ouder die een beperking of een aandoening hebben. Op
www.dottieworld.com vindt u een socialenetwerksite, waar u
in contact komt met andere mensen. Om er zeker van te zijn
dat de leden die zich hierop registeren, het echt wel serieus
menen, vraagt Dottie een kleine bijdrage. Daarnaast vindt u
op diezelfde website de Dottieshop. Dit is een gratis zoekertjessite, uitsluitend gericht op revalidatie- en zorgartikelen. U
kunt er tweedehands en nieuw materiaal aankopen, maar ook uw eigen artikelen verkopen. Bent u geïnteresseerd of hebt u nog vragen? Surf dan naar www.dottieworld.com.

Bereken zelf uw tegemoetkomingen

voogd, bewindvoerder of vertrouwenspersoon beheert de pas en kan de
gegevens actualiseren of aan anderen bezorgen, bv. de huisarts of een begeleider.

Interesse?
Een persoon met een handicap, een
ouder, voogd, bewindvoerder of vertrouwenspersoon kan registreren en een
communicatiepas aanvragen via
www.communicatiepas.be. Als de
aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de
noodpas. Het digitale gedeelte moet u
verder zelf aanvullen.

Prijs?
Voor leden van Inclusie Vlaanderen is
de communicatiepas gratis. Niet-leden
betalen eenmalig 5 euro.

Meer informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen
via het nummer 02/247.28.20
of via e-mail:
secretariaat@inclusievlaanderen.be.

Bent u benieuwd naar een schatting van uw tegemoetkomingen? De Directie-generaal Personen met een Handicap
heeft hiervoor simulatietools ontwikkeld. Surf hiervoor naar
www.handicap.fgov.be > ‘Tegemoetkomingen’ > ‘Bedragen’.
Onderaan op de pagina kunt u het bedrag inschatten van de integratietegemoetkoming, de
inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
U kunt zelf een raming maken van het bedrag aan de hand van de simulatie in Excel. Kent
u de wetgeving onvoldoende? Dan is het niet zo evident om de simulatie zelf uit te voeren.
Neem dan zeker contact op met de maatschappelijk assistenten van uw stad of gemeente,
het OCMW of uw ziekenfonds. Zij kunnen u hierbij helpen.

Doventolken in ziekenhuizen
10.000 tot 11.000 mensen in België gebruiken gebarentaal. Als
u doof of slechthorend bent en naar het ziekenhuis moet, kan
het zijn dat u geconfronteerd wordt met communicatieproblemen. In de meeste ziekenhuizen is er namelijk niet altijd iemand aanwezig die gebarentaal beheerst. Daarom lanceert de FOD Volksgezondheid nu een
tolkensysteem op afstand voor dove of slechthorende patiënten. Via een systeem van videoconferentie nemen de zorgverlener en de patiënt contact op met een doventolk die Vlaamse of
Frans-Belgische gebarentaal begrijpt. Wenst u meer informatie over dit project? Surf dan naar
www.vgtvideo-gezondheid.be. U vindt er een video in gebarentaal met uitleg over het tolkensysteem, een lijst met deelnemende ziekenhuizen en uitleg over hoe u een afspraak kunt
maken. Het tolkensysteem is volledig gratis voor u.

Studeren met een beperking
Studeren met een beperking is niet evident. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) biedt een reeks diensten aan
instellingen voor onderwijs zodat studenten met een beperking gelijke kansen krijgen en volwaardig kunnen deelnemen
aan hoger onderwijs. Dit academiejaar ontwikkelde het SIHO
filmpjes over studeren met een beperking in hoger onderwijs.
Studenten filmen een gans academiejaar hun ervaringen aan
de hogeschool of universiteit en daarbuiten. Op de website
www.siho.be/tzalwel vindt u een overzicht van alle filmpjes die SIHO tot nu toe heeft gemaakt.
U vindt er ook meer informatie over het project. Het laatste filmpje ging over wat studenten
doen buiten de lesuren.
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Een job
bij de overheid?

Aanvraag tegemoetkoming, parkeerkaart
of andere maatregel
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ent u op zoek naar een job en hebt u interesse voor een
vacature bij de federale overheid? Dan moet u aankloppen bij Selor, het selectiebureau voor de jobs bij de federale
overheid. Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Wel voorziet
het selectiebureau redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leerstoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert.
U kunt ook aanpassingen krijgen voor de taaltesten en bevorderingsselecties. Alle aanpassingen zijn afhankelijk van de
selectie en de handicap of ziekte (visueel, motorisch, auditief,
leerstoornis, enz.).

Welke aanpassingen zijn er zoal mogelijk?
• Testen afleggen op pc’s met software om te vergroten of
voor te lezen, pc’s met brailleleesregel of pc’s met software
voor dyslectici.
• Vragenformulieren aanpassen (A3 formaat in plaats van
A4).
• Een tolk voor gebarentaal inschakelen.
• Extra tijd verlenen.

Hoe aanpassingen verkrijgen?
Wilt u solliciteren voor een bepaalde vacature? Surf dan naar
www.selor.be en meld u aan bij ‘mijn Selor’. Duid vervolgens aan dat u de procedure handicap, leerstoornis of ziekte
volgt:
• kruis onderaan bij uw persoonlijke gegevens de procedure
voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte
aan;
• geef een beschrijving van uw handicap, leerstoornis of
ziekte en duid eventueel aan welke aanpassingen aan de
test u wenst;
• laad hier ook een geldig attest van handicap, leerstoornis
of ziekte op. Een attest van handicap kunt u verkrijgen bij
de Directie-generaal Personen met een handicap.
Zodra u alles volledig hebt ingevuld voorziet Selor de aanpassingen automatisch bij elke selectie, behalve als het anders
aangegeven is in de jobomschrijving.

Kiezen voor een aparte wervingsreserve
Slaagt u voor een federale selectie? Als persoon met een
handicap kunt u ervoor kiezen om terecht te komen in een
aparte wervingsreserve. Dit betekent dat u in de algemene
reserve terechtkomt, maar ook in de reserve enkel voor personen met een handicap. Hiervoor hebt u wel een officieel
attest nodig.

Meer informatie vindt u op www.selor.be.

Nu ook via
uw ziekenfon
ds!

inds oktober 2013 kunt u ook via
uw ziekenfonds een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming,
een parkeerkaart of een andere
maatregel voor een persoon met een handicap. Tot dan toe kon u
hiervoor enkel bij uw gemeente, sociaal huis of OCMW terecht.
Nu uw ziekenfonds u ook kan helpen om een aanvraag te doen,
moet u niet meer bij verschillende instellingen aankloppen om
maatregelen aan te vragen. Als u gewoonlijk naar uw ziekenfonds
gaat voor hulp of advies, dan kunt u er dus ook een aanvraag indienen. Zo moet u niet meer naar de gemeente, het OCMW of het
sociaal huis. Bovendien hebben de maatschappelijk assistenten van
uw ziekenfonds een brede kijk op de sociale sector, waardoor ze de
ideale personen zijn om u te adviseren en te begeleiden.

Uiteraard kunt u ook nog steeds terecht bij de gemeente, het sociaal
huis of het OCMW voor een aanvraag.

Contact
U wilt een aanvraag indienen? Neem contact op met de dienst
maatschappelijk werk (DMW) van uw ziekenfonds.
DMW Antwerpen
Lange Nieuwstraat 109
2000 Antwerpen
03/203.76.54
dmw@lmpa.be

DMW Vlaams-Brabant / Brussel
Koninginneplein 51-52
1030 Brussel
02/209.49.74
socia@mut403.be

DMW West-Vlaanderen
Revillpark 1
8000 Brugge
050/45.01.00
dmw@lmwvl.be

DMW Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
09/235.72.85
dmw@libmutov.be

DMW Limburg
Geraetsstraat 20
3500 Hasselt
011/29.10.28
dmw@lml.be

DMW Vlaams Gewest
Prieelstraat 22
1730 Asse
02/454.06.78
dmw417@lmvlg.be

