
Luc Demarez, een ondernemende PVB budgethouder  

 
Luc heeft sinds zijn geboorte een handicap en verplaatst zich in een rolstoel. Dit belet hem niet 
om heel ondernemend in de wereld te staan. ,,Ik woon ondertussen al een tijdje in Avelgem. 
Voordien heb ik een beetje overal in Vlaanderen gewoond. Ik heb een organisatie opgericht rond 
de woon- en bouwproblematiek van mensen met een handicap. Nu ben ik vooral actief in het 
aanmoedigen tot zelfstandig ondernemen als persoon met een handicap”. 

 
 

 
Luc en Talenticap 
 
Vanuit Talenticap slaat Luc met het Neutraal Syndicaat Zelfstandigen (NSZ), HAZO vzw en alin, 
de handen in elkaar om ondersteuning te bieden voor en door ondernemers met een 
handicap. 
 
Met als motto ‘gepaste dienstverlening voor iedereen’ adviseert Luc hoe mensen met een 
handicap of chronische ziekte op een zelfstandige basis een activiteit kunnen uitbouwen. De 
werking bestaat uit groepsgesprekken, individueel advies, infoavonden en uitgifte van een 
nieuwsbrief.  
 
Meer informatie hierover kan je vinden op de website http://talenticap.be/. 
 
 

 
 
 

http://talenticap.be/


Luc en alin 
 
Voor de Besteding van zijn PVB budget rekent Luc op de bijstand van alin vzw.  

 Hij onderschreef een  lidmaatschapsovereenkomst met alin voor bijstand op afstand. 
Zo kan hij via telefoon en email steeds bij alin terecht met vragen omtrent het inzetten 
en het beheren van zijn PVB.  

 Hij onderschreef ook overeenkomst intensieve bijstand met alin. Het blijft belangrijk 
om samen met alin via huisbezoeken en/of consultaties, bepaalde simulaties te doen en 
besteding van het PVB budget zo optimaal mogelijk in te plannen. 

 
Luc en zijn ondersteuning 
 

 Luc maakt gebruik van thuiszorgdiensten en thuisverpleging en doet beroep op 
vrijwilligers. Het blijft evenwel een ernstige uitdaging om dit te organiseren met respect 
voor zijn afspraken en zijn agenda die hij als gedreven en ambitieuze ondernemer met 
een handicap voert. Tijdig kunnen rekenen op ondersteuning om ’s morgens tijdig aan 
de slag te kunnen gaan, en ondersteuning bij verplaatsingen naar diverse vergaderingen, 
vergen veel meer flexibiliteit van de ondersteuners. 

 Luc woont alleen en er moet bijkomend ook nachtpermanentie geregeld worden.  
Het is dan ook helemaal niet evident om alle noodzakelijke ondersteuning met het 
huidig toegekende PVB te organiseren.  

 Een groot deel van de assistentie wordt ingevuld via een interimkantoor. 

 Luc puzzelt heel erg in efficiëntie en optimalisatie alsook in mogelijkheden en wacht 
ondertussen op een budgetverhoging om zo én de nachtpermanentie, én de 
ondersteuning nodig om zijn engagement binnen HAZO vzw en Talenticap, alsook zijn 
eigen ondernemerschap op een volwaardige manier verder te kunnen blijven 
waarmaken. 

 
Mensen met een handicap via ondersteunende maatregelen en middelen, de kans gunnen 
om op een volwaardige manier een positie te kunnen opnemen in ondernemerschap en 
tewerkstelling, blijft ook een belangrijke emancipatorische drijfveer binnen alin! 
 
Samen gaan we ervoor! 

 
 

 


