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Beleidsbrieven 2017
In het parlement staan de beleidsbrieven en de begroting voor 2017
centraal deze weken. In de commissie Wonen hou ik hierbij vooral
de toegankelijkheid en gelijke kansen in het oog. In de commissie
Welzijn volg ik zoals u weet alles
betreffende personen met een
beperking op. In de beleidsbrief
staat dus vooral de omslag naar
persoonsvolgende financiering op
het programma. Ook de verdeling
van het uitbreidingsbudget van
117 miljoen, dat in 2017 extra
wordt uitgetrokken voor personen
met een beperking, komt op de
agenda.
Verder kan u nog lezen hoe ik de
zorggarantie in het parlement aankaartte. Ook het voorstel van resolutie voor assistentiehonden waar
ik aan meewerkte, en dat unaniem
werd goedgekeurd, komt aan bod.
Verder heb ik ook weer heel wat
inspiratie opgedaan in het werkveld in het kader van parlementair
werk. Ik praatte met Steven van
den Heuvel van Cyclingforautism
bij Gewoon Doen! (foto onder),

ging ik op bezoek in het Thomashuis en de Herbergier in Vlijmen
en deed een bedrijfsstage bij CT
Paramedics in Grobbendonk.
Daarnaast bleef ik ook ideeën
opdoen om de Groene Zorginitiatieven in te vullen! U leest het allemaal in deze nieuwsbrief.

Zorgen om behoud van zorg binnen de persoonsvolgende financiering
In de commissie Welzijn kwamen op 8 november de bezorgdheden aan bod
van de (ouders van) meerderjarige personen met een beperking aan bod.
Hiervan kwamen de dagen voordien heel wat verhalen in de media. Mensen
zijn vooral bezorgd dat ze nu een vast aantal dagen kregen toegewezen, terwijl ze vroeger bij nood ook in het weekend konden verblijven. Een terechte
bezorgdheid dus!
Eigenlijk kaartte ik dit reeds aan op 27 april 2016 in de plenaire vergadering.
Toen heb ik twee dingen aan de minister gevraagd. Een duidelijke communicatie naar de ouders toe en het zorgen voor een flexibele opvang zodat,
wanneer nodig, mensen extra dagen kunnen opgevangen worden. Dit is ook
nodig om ons systeem betaalbaar te houden. Bij onzekerheid gaan mensen
immers automatisch een meervraag stellen, die ze ‘indien nodig’ kunnen gebruiken. Dit geld kan beter besteed worden om andere mensen, die op de
wachtlijst staan, een budget te geven. Bijkomend heb ik de vraag gesteld
hoe ook voor de nieuwe instromers een zorggarantie kan gegeven worden.
Als mogelijke oplossingen heb ik 2 zaken aangereikt; enerzijds het uitwerken
van de kortopvang om zekerheid te bekomen van opvang. Anderzijds heb ik
aangegeven om bovengebruikelijke zorg die vaak jarenlang is gegeven sterker te laten meetellen om, wanneer nodig, de zorg te garanderen.
De minister erkende in zijn antwoord dat voor zekerheid zorgen een meervraag kan vermijden. Hij heeft expliciet naar mij toe bevestigd dat zorggarantie 7 dagen op 7 zal gegarandeerd worden voor mensen die hier nu in een
voorzienig reeds recht op hadden, maar die minder dagen opnemen omdat
ze in het weekend naar huis gaan. Naar communicatie toe heeft hij gezegd
dat hij ook deze nood erkend, en dat er eind dit jaar en begin volgend jaar
nog heel wat communicatie volgt. Spijtig genoeg had dit volgens mij beter nu
reeds met de brieven gekomen, het had heel wat onzekerheid vermeden,
onzekerheid die door de oppositie nog extra uitgediept werd. Zo ontstaat
wrevel over een systeem dat eindelijk voor meer keuzevrijheid zorgt, waarbij
eindelijk de kloof tussen minder- en meerderjarigen wordt weggewerkt. Ik
geloof oprecht in dit nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering, en
daarom blijft deze zorggarantie belangrijk. Ik blijf verder opvolgen hoe deze
zal geboden worden en hoe dit zal worden gecommuniceerd.
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Voorstel van resolutie assistentiehonden goedgekeurd
Op 23 november werd in de plenaire vergadering het voorstel
van resolutie betreffende het opnemen van de assistentiehond
in de refertelijst gestemd en goedgekeurd. Samen met vijf andere volksvertegenwoordigers diende ik dit voorstel in. Ik ben
enorm tevreden dat er hierdoor een onderzoek gedaan wordt
om de refertelijst uit te breiden naar andere hulphonden dan enkel de blindengeleidehond.
Zulke opleidingen kosten enorm veel geld en daarom is een terugbetaling belangrijk. Bij autismehonden kan
de opleidingskost oplopen tot 40.000 euro. Je ziet echter vaak bij een jong kind dat de invloed van zo’n hond
erg groot is. Onder andere de agressie vermindert, maar er zijn ook andere voordelen, de invloed van een
hond kan zorgen dat het kind veel minder ‘overprikkeld’ is.
Het zal belangrijk zijn om de doelgroep mee in het oog te houden als de voorwaarden voor het toebedelen
van hulphonden gesteld worden. Bij autismehonden is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze voor de leeftijd van 7
jaar een baasje krijgen, dit om het optimale effect te bekomen. Hoe vroeger gebruik kan worden gemaakt van
dit soort mogelijkheden, hoe beter de kinderen in onze maatschappij hun plaats kunnen zoeken en vinden.
————————————————————————————————————————————————

Bedrijfsstage bij CT Paramedics in Grobbendonk
Op 18 november liep ik, via Unizo, een dagje stage bij CT Paramedics in Grobbendonk. Ik had gevraagd om
in de welzijnssector tewerkgesteld te worden, maar had niet direct dit soort bedrijf verwacht. Ze werken immers vooral op de achtergrond om diensten thuiszorg te begeleiden. Eigenlijk zorgen ze zo voor de professionalisering van de gezondheidszorg voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen, de zelfstandige zorgkundigen en later ook de vroedvrouwen.
Verpleegkundigen zien zichzelf immers zelden als een
ondernemer, ze zien zich wel als een zelfstandige
zorgverstrekker. Toch komt er meer bij kijken dan louter het verzorgen van mensen. Er gaat (te) weinig
aandacht naar toekomstvisie, langetermijndenken,
structuren e.d. waardoor er dikwijls schrijnende situaties ontstaan. Praktijken worden opgebouwd en vallen
uit elkaar, worden onder de voet gelopen door grotere
organisaties, voldoen niet aan de boekhoudkundige
voorwaarden,…
CT Paramedics moedigt de verpleegkundigen aan om
kwaliteitsvol ondernemen voorop te stellen. Ieder met
zijn eigen ambitie. Het was echt interessant om te
zien hoe ze dit in de praktijk doen!
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Thema-avond Persoonsvolgend financiering
Wil je nog extra info over de persoonsvolgende financiering? Van harte welkom op 12 december!
Persoonsvolgende Financiering: Vlaams Parlementslid Tine van der
Vloet (commissie Welzijn) en VZW Onafhankelijk leven lichten toe

Thema-avond voor (ouders van) personen met een beperking, lokale initiatiefnemers en alle andere geïnteresseerden.

Wat verandert er voor u op 1 januari 2017?
Wat zijn uw mogelijkheden binnen de
persoonsvolgende financiering?
Maandag 12 december 2016 om 20u.
G/C De Marc/kt
Markt 1, 2330 Merksplas
Gratis inkom
In samenwerking met N-VA Merksplas, N-VA Hoogstraten, N-VA Rijkevorsel, N-VA Beerse en N-VA Lille.
V.U.: Vlaams volksvertegenwoordiger Tine van der Vloet, Den Outer 20, 2330 Merksplas. Meer info? tine.vandervloet@vlaamsparlement.be

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

Groene Zorg: vinger aan de pols
‘Groene Zorginitiateven’ zullen 1 van de soorten aanbieders zijn waarbij je je persoonsvolgend budget vanaf 1 janurari
2017 kan besteden. Hoe de definitie hiervan exact wordt ingevuld moet nog in een ministerieel besluit worden vastgelegd. Wij willen met N-VA in ieder geval een regelluw systeem met de nadruk op zorg. In het kader hiervan deed ik deze
maand weer heel wat inspiratie op. Op 10 november was het de studiedag Groene Zorg waar de ideëen van heel wat
zorgboeren werden bijeengelegd. Daarnaast bezocht ik deze maand De Paardenmelkerij in Emblem, de Drieshoeve in
Tielen en ’T Oud Rozenhof in Aartrijke. Hartverwarmend om te zien hoe ze hier elk op hun manier hun zorggasten een
mooie invulling van hun dagen bezorgen.

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

Witte woede ook bij zorgvragers
Deze week publiceerde ik samen met Grete Remen een opiniestuk in Knack met een oproep aan minister Vandeurzen
voor meer duidelijkheid voor personen met een beperking. U kan dit opiniestuk via deze link lezen.

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

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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