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Druk druk druk 
 

Valt de drukte soms moeilijk te com-

bineren met de rest van je leven? Lees 

zeker eens het boek van Tonny Crab-

be, het blijft enorm belangrijk om een 

juiste balans te vinden! 

Ik moet zelf wel schuldig pleiten en 

zeggen dat het in de praktijk niet al-

tijd makkelijk is. De septemberverkla-

ring is net gepasseerd en de trein den-

dert weeral verder (wanneer er geen 

stakingen zijn tenminste ). Doordat 

er op de achtergrond hard gewerkt 

wordt aan de overgang naar Persoons-

volgende Financiering komen er ook 

steeds meer vragen. Vele losse eind-

jes moeten aan elkaar geknoopt wor-

den voor de overgang, aan alles moet 

gedacht worden. Hierover meer in 

deze nieuwsbrief. Ik bracht ook de 

problematiek van loverboys bij 

kwetsbare meisjes onder de aandacht 

in het parlement. Tussendoor lopen de 

gesprekken en het beantwoorden van 

e-mails verder. Een leuke afwisseling 

was de Zuiddag,  een jongerenproject 

ten voordele van het zuiden waarbij 

jongeren voor 1 dag op de werkvloer 

meedraaien. Het verhaal van Nikita 

van Dongen uit Beerse, die mij een 

dagje mocht bijstaan kan je via deze 

link lezen. 

 
Bepaal in de toekomst zelf hoe jouw zorgvraag wordt ingevuld! 

 
Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) zal je zorg meer vraagge-

stuurd worden ingevuld luidt de boodschap. Of dit werkelijk zo zal zijn zal echter aan jou 

liggen! De verantwoordelijkheid om te bepalen hoe vraaggestuurd jouw zorg eruit zal 

zien ligt immers grotendeels bij jezelf. Denk er dus vooral al heel goed over na welke 

zorg jij wil inkopen! 

In de recentste nieuwsbrief van het VAPH worden heel wat vragen betreffende het per-

soonsvolgend budget beantwoord. Ik pleit in de commissie Welzijn steeds heel erg voor 

het bezorgen van informatie en ben daarom ook blij dat dit soort nieuwsbrieven bestaan. 

Net omdat PVF binnenkort een hele impact op de invulling van jouw zorgvraag zal heb-

ben, vind ik het echter belangrijk dat deze informatie ook duidelijk is! Zoals in de 

nieuwsbrief beschreven, zal je in de toekomst kunnen kiezen of je budget in cash, vou-

cher of de combinatie van cash en voucher zal worden uitgekeerd. Twee dingen die je in 

deze nieuwsbrief leest verdienen echter bijkomende informatie en/of nuancering. Ten 

eerste wordt op de combinatie van cash en voucher niet dieper ingegaan. Ten tweede 

staat er de volgende zin in de folder: “De voucher heeft als voordeel dat het administra-

tief veel eenvoudiger is, zowel voor jou, als voor de voorziening”. Deze twee items wil ik 

met dit schrijven daarom toch even toelichten. 

Wanneer je al je zorg inkoopt via de voorziening zal het inderdaad het gemakkelijkste 

zijn om een voucher te nemen. Als je echter volledig voor een voucher kiest, dan geef je 

wel een deel van je keuzevrijheid op, je  kan je budget immers ook anders inzetten. Denk 

dus vooral heel goed na over welk deel van je Persoonsvolgend budget je liever in cash 

zou krijgen!  Maar het kan ook anders; als je nu  vijf dagen in een dagcentrum verblijft, 

kan je dit in de toekomst bijvoorbeeld doen  door een combinatie te nemen van 

drie  dagen dagcentrum, een  dag zorgboerderij en een dag thuis met een Persoonlijk As-

sistent. Belangrijk is echter dat je dan maar een deel van je budget als voucher inzet, een 

deel dat namelijk groot genoeg is om die drie dagen dagcentrum te betalen. Dan kan je 

immers je cashbudget gebruiken om de andere twee dagen hiermee in te vullen. Des-

noods kan je, wanneer blijkt dat je uiteindelijk toch 4 dagen naar het dagcentrum zou 

gaan, die vierde dag immers ook nog in cash betalen.  Er zijn ook nog tal van andere mo-

gelijkheden hoe je je  persoonlijk budget kan besteden. Je kan voortaan de zorg kiezen 

die voor jou het beste is, die voor jou het beste aansluit op jouw interesses. Voel je je niet 

gerust om zelf je cashbudget te beheren dan kan je je ook nog altijd laten bijstaan door de 

daarvoor erkende organisaties, namelijk de bijstandsorganisaties. 

Sta er nu dus al zeker een keer bij stil hoe jij je zorg wil inkopen. Een meer vraaggestuur-

de zorg komt er niet vanzelf. Dit komt er pas wanneer jij jouw vraag omzet in een voor 

jou gewenste zorg. Het is een enorme kans die eraan komt, grijp ze aan!  Je kan vervol-

gens jou keuzes in een ondersteuningsplan gieten, al dan niet bijgestaan door een Dienst 

Ondersteuningsplan, en daarin duidelijk maken wat jij in de toekomst wil. Waar jij naar 

toe wil is namelijk van tel!  
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Persoonsvolgende financiering (PVF): een pleidooi voor keuzevrijheid en duidelijkheid! 

In artikel 55 van een voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering  van17 juli werd bevestigd dat voor alle huidige cli-

ënten van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) hun budget op 1 januari 2017 persoonsvol-

gend gefinancierd zâl worden. 

Ik had hierover twee bezorgdheden en heb deze op 6 oktober ook aan de minister voorgelegd. Ten eerste wilde ik aan-

kaarten dat, om deze omschakeling op een kwalitatieve manier te doen, de voorzieningen de nodige tijd zullen moeten 

krijgen. Daarom heb ik gevraagd hoe en wanneer de voorzieningen geïnformeerd zullen worden over het te volgen 

proces alsook welke begeleiding hiervoor voorzien is. Vervolgens wilde ik ook ingaan op het feit dat de voorzieningen 

ook contracten zullen moeten opmaken met hun cliënten. Hierbij wilde ik er de nadruk op leggen dat het voor de cliën-

ten belangrijk is dat zij vanaf dag één zullen kunnen beslissen om over te schakelen naar een andere voorziening en/of 

een ander contract zodat hun keuzevrijheid maximaal is. 

Spijtig genoeg kon de minister nog geen tijdlijn voorleggen, de Taskforce PVF is nog bezig om een transitienota voor te 

bereiden die dit najaar zou moeten klaar zijn. Positief is wel dat, zodra de wijze waarop de omschakeling zal gebeuren 

duidelijk is, het VAPH toelichtingsmomenten zal organiseren, zowel voor zorgaanbieders, gebruikers als verwijzers en 

andere betrokkenen. Ook positief is dat het VAPH een helpdesk zal organiseren om vragen en problemen snel en ade-

quaat te beantwoorden. 

Voor de cliënten werd bevestigd dat er vanaf 2017, het moment dat zij een persoonsvolgend budget krijgen, ook een om-

schakeling zal kunnen gebeuren wanneer zij een andere zorgvraag hebben. Een bemerking die de minister hier wel bij 

maakte is dat dit enkel kan mits het respecteren van een opzegperiode, bepaald in hun dienstverleningsovereenkomst. 

Het is nog niet bepaald of de Vlaamse Regering hierin een minimum- of maximumtermijn van opzeg zou bepalen. 

Goed beseffende dat de omschakeling naar persoonsvolgende financiering een enorme operatie zal zijn is het toch be-

langrijk dat alles zo vlot mogelijk verloopt. Betreffende het omschakelen van deze contracten heb ik nogmaals benadrukt 

dat het in het belang van vraaggestuurd werken  het beste is dat de ommezwaai er  zo snel mogelijk komt. Voor de voor-

zieningen heb ik gevraagd om zo snel als kan te communiceren zodat voor hen en hun personeel er duidelijk is betreffen-

de de continuïteit. Het volledige verslag kan je vinden via deze link 

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

Vermaatschappelijking van de zorg  

Onafhankelijk leven, een budgethoudersvereniging voor 

personen met een beperking, vroeg me mijn mening 

over vermaatschappelijking van de zorg neer te schrij-

ven. Een vraag waar ik met plezier op ben ingegaan. 

Het belangrijkste vind je terug in de titel van de column, 

je moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat er profes-

sionele ondersteuning is wanneer nodig. De rest van het 

artikel kan je terugvinden op hun website. 
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Prostitutie door loverboys bij kwetsbare meisjes: dringende aanpak vereist! 

Op 7 oktober kaartte ik in de plenaire vergadering de problematiek van de loverboys aan. Na een Nederlands onderzoek kwam deze 

problematiek van loverboys bij minderbegaafde minderjarige meisjes aan het licht. Volgens Stef Janssens van het Federaal Migratie-

centrum Myria duikt deze problematiek van loverboys ook in ons land op. Deze loverboys zijn eigenlijk pooiers die de meisjes mee-

lokken onder de leugen dat ze van hen houden en die hen zo naar de prostitutie leiden. 

Child Focus drukt alvast zijn bezorgdheid uit over de problematiek van jonge meisjes die de prostitutie worden ingedreven. Zij be-

vestigen dat het onderzoek, op aanvraag van minister Vandeurzen, erg belangrijk is. Pas na dit onderzoek zullen zij kunnen kij-

ken hoe groot het probleem is, wat eraan gedaan kan worden en hoe de daders aangepakt kunnen worden. 

Eerder, in de plenaire vergadering van 30 juni, had minister Vandeurzen, als antwoord op een vraag van mijn collega Lorin Parys, 

reeds gehamerd op een geïntegreerde en globale aanpak om de loverboys aan te pakken. Dit geplande onderzoek kunnen we hierbij 

dan ook alleen maar toejuichen omdat we zo een duidelijk beeld krijgen van het probleem. 

Elk slachtoffer is er één te veel! 

Child focus onderzoekt de grootte van het probleem, maar dit doet eigenlijk niet terzake, elk meisje is er één teveel. Daarom heb ik 

vooral de nadruk gelegd op de twee andere aspecten die dienen aangepakt te worden. Ten eerste heb ik gevraagd wat de minister in 

de vorm van die geïntegreerde en globale aanpak reeds concreet heeft gedaan sinds zijn belofte voor een geïntegreerde aanpak in 

juni. Bij afwezigheid van minister Vandeurzen heeft minister Crevits hierop bevestigd dat de gesprekken zijn aangeknoopt en de 

aanzet is gegeven. 

Ten tweede heb ik gewezen op de verantwoordelijkheid van de minister om, tesamen met zijn federale collega’s, te zorgen dat de 

daders gestraft dienen te worden. Hoe sneller er immers een duidelijk signaal kan gegeven worden dat dit onaanvaardbaar is en hoe 

sneller er bestraft wordt, hoe beter. Elk mogelijk slachtoffer dat we zo kunnen voorkomen is een overwinning op zich. De volledige 

vraag en het antwoord van de minister kan je in woorden en in beeld terugvinden via deze link. 

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

Bezoek het Vlaams Parlement! 

Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaamse 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 hedendaagse 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 bevoegd-

heid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je onderaan op deze 

brief. 
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