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Verder op het ingeslagen pad
Na de openingsmaand van het
parlementaire jaar volgde direct
een drukke oktobermaand.
Ik heb in deze maand vooral verdergewerkt aan dossiers waarin ik
in mijn eerste twee jaar al expertise heb opgebouwd.
Een eerste zaak waar ik me heb in
vastgebeten zijn de groene zorginitiatieven, ik geloof enorm in de
combinatie van welzijn en een
groene omgeving en heb hiertoe
opnieuw enkele dingen aangekaart, meer hierover lees je verder
in deze nieuwsbrief.
Daarnaast heb ik opnieuw enkele
zaken uitgeklaard betreffende de
pleegzorg binnen de persoonsvolgende financiering, ook iets waar
ik vroeger reeds aan werkte.
Ook het vergroten van de keuzevrijheid bij het inkopen van de
zorg, waar ik me al 2 jaar voor
inzet, kwam weer aan bod deze
maand. Dit keer waren het de minderjarigen die het debat beheersten, en meer specifiek degenen
die een convenant krijgen. Ook nu
weer heb ik gepleit voor meer keuzevrijheid en meerbepaald de mogelijkheid om deze budgetten persoonsvolgend in te kunnen zetten.
Daarnaast was er onder meer de
Zuiddag waarbij ik een extra medewerker kreeg, bracht ik een bezoek aan den Brand in Herentals,
kwam N-VA Beerse en Merksplas
op bezoek in het parlement en
ging ik ontbijten met mensen met
een migratie-achtergrond. Een
goedgevulde maand en nieuwsbrief dus, veel leesplezier!

N-VA zet groene zorginitiatieven opnieuw op de agenda
Met de komst van de persoonsvolgende financiering (PVF) is het belangrijk dat
mensen ook in een groene omgeving hun zorg kunnen inkopen. Diverse studies
wijzen uit dat deze mensen rustiger en gelukkiger zijn in een groene omgeving,
maar ook de praktijk wijst dit uit. Daarom zet ik me hier al de hele legislatuur voor
in.
In het decreet vergunnen PVF werd naast de vergunde zorgaanbieders (de klassieke voorzieningen) ook een plaats voorzien voor groene zorginitiatieven. De
minister beloofde in een antwoord op een eerdere vraag van mij dat hij de voorwaarden hiervoor in september 2016 bekend zou maken. Deze voorwaarden zijn
essentieel opdat de zorgboeren die dit willen, tegen 1 januari 2017, de start van
PVF, hun aanbod op punt kunnen stellen. Ook voor de personen met een beperking is dit belangrijk, dit impliceert immers dat zij vanaf dag 1 een diverser en
groener aanbod van zorg ter beschikking hebben.
Zorg centraal, niet landbouw

Belangrijk is om niet enkel
‘geïdentificeerde landbouwers’
groene zorg aan te laten bieden, maar ook kinderboerderijen, tuinders,... Zoniet dreigen
we in de oude gedachtegang
te blijven zitten. Landbouwers
werden destijds aangespoord
om te diversifiëren naar onder
andere zorg en het zou niet
goed zijn ze nu terug enkel
naar landbouw te duwen. Niet
het feit dat een bedrijf als landbouwbedrijf gecatalogeerd is, maar de groene
omgeving en de zorg zelf zijn het belangrijkst. We moeten zorgen dat de
aanbieders zo divers mogelijk groene zorg kunnen aanbieden in plaats van dit
aanbod te beperken.
Uit het antwoord bleek dat de minister geen vaart dreigt te maken aan de uitwerking van de voorwaarden en dat is verontrustend. De minister moet er alles aan
doen om deze kans aan te grijpen om Groene zorginitiatieven duidelijkheid te
verschaffen zodat zij snel hun aanbod kunnen uitrollen. Heel wat zorgboeren
werken nu reeds samen met een voorziening, hier staat dan een kleine of zelfs
geen vergoeding tegenover. Met de komst van de PVF zouden de mensen ook
zelf hun zorg rechtstreeks moeten kunnen inkopen bij de zorgboer, zodat hij voor
zijn werk en toewijding een eerlijke prijs krijgt. Heel wat van deze initiatieven
hebben dit ook gewoon nodig om financieel te kunnen overleven. Actie voor behoud van dit soort van aanbod is dus dringend nodig!
De hele vraag en het antwoord van de minister vind je hier.
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Omzetting van convenant naar persoonsvolgend budget gevraagd
Op 5 oktober leerden we het verhaal van de 5-jarige Stan uit Olen kennen. Stan is een jongen met een complexe vorm van autisme. Via Jongerenwelzijn Vlaanderen heeft hij recht op een persoonsvolgend convenant
om zorg in te kopen bij een voorziening. Door zijn complexe problematiek is de zoektocht naar een goede
nabije voorziening echter niet gemakkelijk voor zijn ouders. Persoonsvolgende financiering zal in de toekomst
ook voor minderjarigen een oplossing kunnen bieden, maar deze oplossing hebben zij NU nodig, en dit is zeker geen alleenstaand feit. Daarom kaartte ik dit ook aan in het parlement.
Het probleem is dat de convenant die de ouders nu krijgen, gebonden is aan zorg in een voorziening, en dus
enkel daar besteed kan worden. Hierdoor zijn de ouders afhankelijk van deze voorzieningen om een aanbod
op maat te krijgen. Ik betreur dat het momenteel niet mogelijk is voor de ouders om een persoonlijke assistent aan te nemen. Dit zou er immers voor zorgen dat Stan in zijn thuissituatie kan geholpen worden. Jongerenwelzijn vraagt geduld aan de ouders, maar deze ouders hebben al meer dan genoeg geduld gehad. Het
budget is aanwezig, enkel de regelgeving om dit budget persoonsvolgend in te zetten ontbreekt. Voor de NVA gebeurt deze omzetting liever vandaag dan morgen!
Minister Vandeurzen beloofde eerder dit jaar in een antwoord op een schriftelijke vraag van mijzelf om uiterlijk in 2020 ook voor de minderjarigen persoonsvolgende financiering te voorzien. Dit moet echter sneller kunnen, met een duidelijke datum voor ogen. In afwachting daarvan moeten dit soort convenanten, wanneer ouders dit wensen, reeds voor persoonlijk assistenten kunnen worden ingezet. Minister Vandeurzen beloofde dit
via het VAPH te onderzoeken. Ondertussen bevestigde hij dit in de commissie Welzijn van 25 oktober waar
wij als N-VA nogmaals op een snelle omzetting aandrongen. Ik leg me erop toe deze zaak te blijven opvolgen
en de minister op de nood aan een strakke timing te blijven wijzen.
Je kan de volledige vraag teruglezen of herbekijken via deze link.
————————————————————————————————————————————————

Lierse studente ruilt één dag school voor Vlaams Parlement
In heel Vlaanderen liepen op 20 oktober zo’n 17.000 enthousiaste
nieuwe medewerkers over de werkvloer. Zo mocht Cato Van Hoof
(17), uit het Sint-Ursulalyceum in Lier, een dagje meelopen met
Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet uit Merksplas (N-VA).
Zuiddag (vanaf volgend jaar Youca) is een organisatie die vooral
bekend is door de campagne ‘Work for Change’. Elk jaar in oktober nemen duizenden Vlaamse en Brusselse jongeren hiervoor
één dag een heuse job op zich. Hiervan schenken ze de opbrengst aan een project van andere geëngageerde jongeren wereldwijd.
“Ik mocht vandaag een dagje parlementair medewerker zijn van
Tine van der Vloet.” vertelt Cato Van Hoof. “Na een stressvolle treinrit werd ik hartelijk ontvangen met een
kopje koffie, en mocht ik meteen daarna een hoorzitting over Wonen en armoede bijwonen. Het was zeer
interessant om hier zelf eens bij te zijn en de politici in actie te zien. Vervolgens kreeg ik een rondleiding door
het imposante parlementsgebouw en kon ik alles eens van wat dichterbij bekijken. De dag werd afgesloten
met het schrijven van dit artikel. Voor ik het wist zat ik weer op de trein naar huis. Zuiddag is voor mij voorbijgevlogen en was een unieke ervaring waar ik met veel plezier op terugkijk.”
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Basisondersteuningsbudget ook voor pleegkinderen met een beperking
Ook pleegkinderen zullen bij de uitrol van de persoonsvolgende financiering recht hebben op een basisondersteuningsbudget (BOB) van 300 euro per maand. Dit bleek uit een antwoord op een schriftelijke vraag die ik
stelde aan minister Jo Vandeurzen.
Eerder dit jaar kon ik reeds bevestigen dat de persoonsvolgende financiering ook mogelijk zal zijn voor pleeggezinnen met kinderen met een beperking. Hierdoor zullen zij zelf kunnen kiezen hoe ze hun zorg inkopen. In
het oude systeem was deze combinatie niet mogelijk.
Op het nieuws dat de combinatie tussen pleeghulp en persoonsvolgende financiering samengaan kreeg ik
heel wat positieve reacties, maar kreeg ik ook heel wat vragen. Verblijf in een pleeggezin is bijvoorbeeld iets
dat door de jeugdrechter kan opgelegd worden. In de vaktermen heet dit modules niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening (NRTH). In het decreet persoonsvolgende financiering staat dat NRTH niet te combineren is met de 300 euro per maand die je als minderjarige met een beperking kan krijgen. Ik kreeg dan ook
al meermaals de vraag of dit niet betekende dat pleegkinderen met een beperking uit de boot zouden vallen.
Ik ben blij dat er met het antwoord van de minister nu duidelijkheid is voor iedereen. Het gebruik maken van
pleegzorg heeft geen impact op het al of niet kunnen beschikken over een basisondersteuningsbudget. De
vraag en het antwoord van de minister vind je hier.
————————————————————————————————————————————————

Vlaamse parlementairen ontbijten met mensen met migratieachtergond
Op 10 oktober mocht ik samen met enkele andere parlementsleden speed-daten met een tiental mensen met
een migratieachtergrond. Met dat initiatief werd door Bond zonder Naam en Samenlevingsopbouw de Week
van de Verbondenheid afgesloten. Thema van dit jaar was 'migratie en eenzaamheid'.
In de gesprekken kwam onder meer aan bod dat het leren van Nederlands (wat ook relevant is tijdens deze
week van het Nederlands). Ook werkervaring is erg belangrijk in het kader van het vinden van werk en integreren in onze maatschappij. Het opdoen van deze broodnodige werkervaring is vaak niet makkelijk, en ook
een stage via de VDAB is eerder aan de korte kant, zo blijkt het moeilijk om aan de slag te gaan.
Anniek Gavriilakis, directeur van Bond zonder Naam, bedankte de aanwezige parlementsleden. "Met dit initiatief krijgen we mensen aan tafel, voorbij de clichés. Het is een gelegenheid om de gezichten te leren kennen
achter de dossiers die de politici op hun bureau krijgen. Een nieuw netwerk uitbouwen is niet evident, zeker
niet wanneer taal een extra barrière vormt", klinkt het nog. Ik vond het alleszins een hele positieve ervaring
en neem ook deze bagage weer mee voor mijn parlementair werk.
————————————————————————————————————————————————

Bezoek het Vlaams Parlement!
Op 12 oktober kreeg ik N-VA Merksplas en Beerse op bezoek. Altijd leuk
om wat mensen uit de regio op bezoek te hebben. 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!
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Op werkbezoek bij Den Brand in Herentals
Op 24 oktober was ik, samen met provincieraadslid Herman
Minnen, te gast bij Den Brand in Herentals. Hier werken ze
op heel wat verschillende manieren met meerderjarige personen met een beperking. ’s Morgens had directeur Jo Stas
een hele presentatie voorzien betreffende hun werking, alsook een overzicht van hun bezorgdheden.

Daarna volgde een heuse rondleiding. Eerst bezochten we twee van hun locaties waar ze beschermd wonen aanbieden. Daarna volgde een kennismaking met hun 2 leefgroepen. Aansluitend kregen we nog het
Atelier te zien waar naar hartenlust geknutseld kan worden. Zoals je op de foto hierboven kan zien kan je
er ook heel wat knutselwerk bestellen of aankopen, je kan dit terugvinden via http://www.denbrand.be/
hebbedingetjes of de facebookpagina https://www.facebook.com/denbrand.vzw .
Na een eerste zicht op de dagbesteding, waar ook heel wat gewerkt wordt, kregen we nog een maaltijd
aangeboden samen met de mensen die dagbesteding doen. Het is zeker dat ze lekker en gezond eten!
Altijd leuk om nog eens in de praktijk alles te bekijken. Bovendien heb ik weer wat zaken meegenomen
waar ik mee verder kan bij mijn parlementair werk. Ik wil alle medewerkers van vzw Den brand dan ook
bedanken voor deze interessante uiteenzetting.

—————————————————————————————————
Congres 'Naar een toegankelijke gemeente'
Op 10 oktober richtte Inter, het Vlaamse expertisecentrum in toegankelijkheid het congres ‘Naar een toegankelijke gemeente' in in het Vlaams parlement. Dit gebeurde in het kader van de week van de toegankelijkheid en Universal Design.
We konden in werkgroepen meedenken over onze gemeente en kregen in andere sessies meer info over
hoe je je gemeente meer toegankelijk kan maken. We kregen ook inspirerende getuigenissen en praktijkvoorbeelden van lokale besturen, netwerkmomenten, informatie, inzage en informatie over advies, begeleiding, materiaal en methodieken…
Heel wat gemeentes scoorden reeds goed in de toegankelijkheidstest van het Nieuwsblad. Mijn gemeente
Merksplas scoorde daarin slechts 5,9 op 10, nog werk aan de winkel voor ons bestuur dus!
————————————————————————————————————————————————

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 onderaan op deze brief.
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