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Van theorie naar praktijk 
 
Met 11 juli achter de rug naderen 
we het einde van het parlementair 
jaar. Mijn tweede als Vlaams Par-
lementslid, we zitten dus al bijna 
in de helft van de rit. 
 
Zoals jullie weten ligt mijn focus 
binnen de commissie Welzijn 
vooral op personen met een be-
perking en dus de invoering van 
de persoonsvolgende financiering. 
Dit zal zorgen voor een grote om-
wenteling: vanaf 1 januari 2017 
krijgen alle mensen met een be-
perking immers hun eigen budget. 
Dit moet er voor zorgen dat meer 
mensen met een beperking deel 
uitmaken van de samenleving om-
dat ze zelf kunnen kiezen hoe ze 
hun zorgbudget inzetten. 
 
De vorige jaren zijn er daarom 
heel wat Besluiten van de Vlaam-
se Regering gepasseerd, en er 
volgen er nog een aantal in het 
najaar. In mijn parlementair werk 
heb ik hier steeds op een kritische 
manier valkuilen en onvolkomen-
heden bij aangekaart. 
 
In de tweede helft van de legisla-
tuur zal het vooral kijken zijn hoe 
de praktijk verloopt en wat daarbij 
komt kijken. Ook zal het gros van 
de 330 miljoen uitbreidingsbeleid 
voor personen met een beperking 
nu worden ingezet. Ook in de ver-
dere uitwerking zal ik blijven spre-
ken met zoveel mogelijk mensen 
zodat de moeilijkheden bij de uit-
werking duidelijk worden en ik er 
werk van kan maken. Over dat 
werk in juni en juli kunnen jullie 
meer lezen in deze nieuwsbrief.  
 
Verder zou ik u nog een deugd-
doende vakantie toe willen wen-
sen!   

 
Regelluwte voor niet-vergunde zorgaanbieders ge-
vraagd 
 

Keuzevrijheid in vraag en aanbod van zorg essentieel! 

Op 10 juni maakten de vakbonden tijdens een actie enkele statements waar ik 

mijn bedenkingen bij uitte, daarom legde ik de minister tijdens de Commissie 

Welzijn op 21 juni enkele van mijn bezorgdheden voor. De actie van de vakbond 

richtte zich onder meer tegen niet-vergunde zorgaanbieders en ouderprojecten. 

Wanneer de vakbond kwaliteit vraagt en opkomt voor het niet-afbouwen van de 

zorg geef ik ze gelijk. Ze moeten er echter wel bij stilstaan dat voor de toekomst 

van de persoonsvolgende financiering (PVF) zaken als keuzevrijheid en de mo-

gelijkheid om niet-vergunde zorg in te kopen essentieel zijn! 

Sociaal ondernemerschap vergt benodigde creativiteit 

Ik vroeg de minister om het sociaal ondernemerschap en de benodigde creativi-

teit hierbij blijvend te willen ondersteunen, zeker gezien de wachtlijsten in de 

zorg die dringend ingekort dienen te worden! 

De minister verklaarde dat PVF zich kenmerkt door flexibiliteit en dat dit betekent 

dat sociaal ondernemers moeten kunnen inspelen op wisselende noden en hier-

bij ook een personeelsbeleid kunnen voeren dat dat mogelijk maakt. Hij heeft de 

vraag gesteld aan de FOD Werkgelegenheid om na te kijken in welk kader dat 

op het vlak van sociaal recht en arbeidsvoorwaarden kan. 

Kwaliteit van leven meten, eerder dan enkel kwaliteit van de zorg 

Ik heb de nadruk gelegd dat de gebruiker centraal dient te staan. Zijn kwaliteit 

van leven is essentieel. Kwaliteit van zorg is relatief, vrijwilligers, jeugdwerkers, 

ouders zelf,… hebben ook geen diploma meegekregen, maar staan de mensen 

in vele zaken bij! Het kan wel degelijk om kwaliteit van leven te brengen zonder 

dat aan bepaalde personeelsnormen is voldaan. Als we teveel normen gaan op-

leggen gaat het moeilijk zijn voor kleine initiatieven en ouder-initiatieven om te 

overleven. Ik heb mijn hoop geuit dat de bemiddelaar tussen werkgevers en 

werknemers dit meeneemt, en dat hij bij het bemiddelen ook de gebruikersorga-

nisaties betrekt. Wanneer het zaak is om de mensen zelf de regie in handen te 

laten nemen is hun stem immers erg belangrijk in het vraaggestuurd maken van 

het systeem! De volledige vraag en het antwoord van de minister kan 

je hier lezen. 
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Minister erkent nood aan monitoring van besteding persoonsvolgende financiering 

 
Op de commissie Welzijn van 5 juli werden een aantal zaken betreffende de transitie naar persoonsvolgende financiering besproken. 

Ik heb de minister gevraagd in de uitvoering rekening te houden met een bezorgdheid die ik al van verschillende mensen uit de sector 

heb gehoord. De bezorgdheid bestaat erin dat een systeem om overbesteding van het toegewezen budget snel te detecteren op dit mo-

ment ontbreekt. Er bestaat de vrees dat sommige mensen snel hun budget zullen opgebruiken. Dit geldt voor het persoonsvolgend bud-

get, maar zeker ook voor het basisondersteuningsbudget dat ze in principe vanaf 1 januari ineens voor 12 maanden kunnen opnemen. 

Zo is er het risico dat tegen het einde van het jaar sommige mensen geen budget meer hebben om zorg in te kopen. 

Ik heb hierbij niet gepleit voor een doorgedreven regelgeving die mensen aan banden legt voor de besteding van het budget. Het moet 

immers mogelijk zijn om vrij om te gaan met je eigen budget. Daarentegen zou een monitoring wel nuttig zijn, waarbij de mensen bijvoor-

beeld een waarschuwing krijgen wanneer blijkt dat ze snel hun budget opgebruiken. Er zou een teller in de applicatie ‘mijn VAPH’ ko-

men, zodat je direct de impact van een aankoop op je totale zorgbudget kan zien. Het zou echter nuttig zijn om ook een waarschuwing in 

te bouwen wanneer je budget heel snel wordt opgebruikt.  Zo worden de mensen op zijn minst gewaarschuwd bij een snel verbruik. Ze 

kunnen dan nog altijd zien of ze hier gevolg aan willen geven. 

De minister zei dat hij mijn voorstel genegen was en deze bezorgdheid zeker zou meenemen. De praktijkuitwerking zal later volgen, ik 

zal hierbij opvolgen dat het systeem eerder waarschuwend dan beteugelend werkt. 

Daarnaast haalde ik nog aan dat het misschien moeilijk is om de ook de kansarme doelgroepen te bereiken. Deze mensen zijn mis-

schien niet aanwezig op de sessies die het VAPH geeft betreffende het nieuwe systeem. De minister deed hierbij de suggestie om een 

apart initiatief te nemen, zodat ook deze doelgroep bereikt kan worden. 

 

———————————————————————————————————————————————— 

Thomashuizen; in de toekomst ook in Vlaanderen? 
 
Op vrijdag 17 juni brachten mijn collega Peter Persyn en ik een werkbezoek aan het Thomashuis in Goirle, in Nederland. Wij werden 

hartelijk welkom geheten door Wim en Jacqueline, die sinds augustus 2012 zorgondernemers zijn van dit Thomashuis. Daarvoor bouw-

den ze reeds twintig jaar ervaring op in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de hulpverlening.  

 

Wat is er zo speciaal aan Thomashuizen? 

 

In een Thomashuis wonen mensen die kwetsbaar zijn. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals een laag IQ, autisme of het syndroom 

van Down. Velen hebben behoefte aan ‘vaste gezichten’, mensen die zorg behoeven, hebben tegenwoordig vaak de pech dat er al te 

veel mensen voor ze zorgen. Steeds iemand anders van de thuiszorg, teamwisselingen in de voorziening,…. Dat proberen ze hier an-

ders te doen, er is continuïteit doordat er altijd dezelfde mensen 

zijn. Zo verlies je als personeel ook geen tijd met overdrach-

ten,.. en heb je dus meer tijd om te doen waar het om draait, 

zorg bieden. Ondertussen bestaan er in Nederland zo al meer 

dan 100 Thomashuizen. 

 

Ook in Vlaanderen? 

 

Met de komst van de persoonsvolgende financiering (PVF) zijn 

er wel mogelijkheden om op een andere manier zorg in te ko-

pen. Alles moet nog bekeken worden, maar dit soort initiatieven 

zou een mooie aanvulling zijn op het huidige aanbod dat er in 

Vlaanderen is. Het moet mogelijk zijn dat wie wenst gebruik te 

maken van dit soort kleinschalige, familiaal ingerichte woningen 

daartoe ook de mogelijkheden krijgt. Hopelijk zal dit soort van 

zorgaanbod binnenkort in Vlaanderen dus ook te vinden zijn. 
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11 juli-vieringen in beeld 
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Begrotingsaanpassing 2016 lost verwachtingen niet in voor personen met een 
beperking 
 

Bij de beleidsbrief voor 2016 beloofde minister Vandeurzen 18 miljoen uitbreidingsbeleid voor personen met 

een beperking. 9 miljoen zou naar trap 1 gaan (Basisondersteuningsbudget (BOB) en Rechtstreeks toegan-

kelijke Hulp (RTH) ) en 9 miljoen naar trap 2 (Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp of NRTH). Zoals ik in mijn 

nieuwbrief van mei al berichtte is het aantal mensen die recht hebben op een BOB minder groot dan initieel 

ingeschat, hierdoor blijkt maar 7,5 miljoen euro nodig om hen een budget te geven in 2016. Voor NRTH wordt 

wel de nodige 9 miljoen voorzien. 

 

Ik heb tijdens de commissie Welzijn van 2 juni gepolst hoe de vrijgekomen 1,5 miljoen EUR uitbreidingsbud-

get zou ingezet worden. Wanneer dit geld niet nodig is voor het BOB meen ik immers dat dit besteed moet 

kunnen worden aan RTH of NRTH, maar in ieder geval moet het gaan naar uitbreiding van de budgetten. He-

laas moest de minister aangeven dat dit niet de bedoeling is. 

 

Zo zou het uitbreidingsbudget dat naar de mensen zelf gaat voor 2016 voorlopig slechts 16,5 miljoen bedra-

gen in plaats van de voorziene 18 miljoen. Ik heb nog een opvolgvraag gesteld met de vraag waaraan deze 

1,5 miljoen dan wel besteed zal worden. Mijn hoop blijft alsnog dat dit in de loop van het jaar, en desnoods 

volgend jaar, kan rechtgezet worden. Ik geloof sowieso meer in het voorzien van een volwaardig budget voor 

een aantal mensen in plaats van dit geld in te zetten voor een BOB. 

———————————————————————————————————————————————— 

Bezoek het Vlaams Parlement! 

Deze maand kreeg ik het bezoek van enkele vrienden in 

het Vlaams Parlement. De kinderen wisten zelfs het vrt-

nieuws van die avond te halen wanneer ze de plenaire 

vergadering over de kinderbijslag bijwoonden. 

 

Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaam-

se Parlement bezoeken? Dat kan! Stuur een bericht naar 

bart.smans@vlaamsparlement.be en we organiseren voor 

jullie een geleid bezoek. Tijdens de rondleiding krijgt u 

een uitgebreide uitleg over de werking en de rol van het 

Vlaams Parlement. Ook de merkwaardige architectuur van het gebouw en de geïntegreerde Vlaamse heden-

daagse kunst komen uitgebreid aan bod. Neem dus zeker contact op! 
 ———————————————————————————————————————————————— 

Vragen? Contacteer ons 

Wanneer jullie vragen hebben of indien je specifieke dingen wil aankaarten, twijfel dan zeker niet om het mij 

te laten weten. Ik zal mijn uiterste best doen om hiermee aan de slag te gaan of indien het niet onder mijn 

bevoegdheid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je on-

deraan op deze brief. 
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