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Hoopvol 2017 toegewenst! 
 
In het parlement stond december 
in het teken van de begroting en 
de beleidsbrieven van 2017. Dit 
zal een cruciaal jaar worden om-
dat de persoonsvolgende financie-
ring (PVF) eindelijk van start 
gaat. 
 
Er blijven vragen binnenstromen. 
Ook op de thema-avond persoons-
volgende financiering die ik op 12 
december gaf zat de zaal overvol. 
 
Niet alles loopt van een leien dak-
je, er zijn zorgen, en die heb ik 
ook bij de minister aangekaart. De 
regelgeving rond Groene Zorgini-
tiatieven is nog niet rond. Door 
problemen met de betrouwbaar-
heid van de inschalingen van de 
budgetten werden deze niet ver-
deeld zoals initieel werd voorzien. 
Ongetwijfeld zullen er nog andere 
zaken bovenkomen. Het is een 
hele omschakeling en het was te 
verwachten dat niet alles vanzelf 
zou gaan. 
 
Deze zorgen mogen de mogelijk-
heden die PVF zal bieden echter 
niet overstijgen. Er komt eindelijk 
een vorm van continuïteit voor de 
jongvolwassenen. Eindelijk zal je 
de keuze hebben om je budget 
elders te besteden. Eindelijk is er 
in 2017 een uitbreidingsbudget 
die naam waardig (117.5 miljoen 
extra erbij). Eindelijk zal je je 
zorgvraag kunnen omschakelen 
naar bijvoorbeeld assistentie zon-
der opnieuw op een wachtlijst te 
komen. Over de bezorgdheden en 
de mogelijkheden meer in deze 
nieuwsbrief. 

 
Persoonsvolgend budget zorgt voor zorgcontinuïteit bij 

jongvolwassenen 

De overgang van minderjarigheid naar meerderjarigheid verloopt bij per-
sonen met een beperking vandaag vaak niet van een leien dakje. Terwijl 
een minderjarige nog terecht kan in een internaat of  een andere voorzie-
ning, moet hij - van zodra hij 18 wordt -  opnieuw ondersteuning zoeken 
in een meerderjarigenvoorziening. Met de persoonsvolgende financiering 
is deze lijdensweg binnenkort van de baan. Het persoonsvolgend budget 
zorgt voor zorgcontinuïteit. Ik vroeg en kreeg van minister Vandeurzen de 
concrete kalender voor de omschakeling. 

 

Tot dusver geldt het principe dat men zo tweemaal in het leven op een 
wachtlijst terechtkwam wanneer zorg ingekocht moest worden. Je kan als 
jongere met een beperking nog een zorgoplossing hebben op 17-jarige 
leeftijd , maar opnieuw op een nieuwe wachtlijst terechtkomen wanneer je 
18 jaar wordt. De invoering van de persoonsvolgende financiering moet 
ook dit probleem verhelpen. 

 

Op dit moment staan ongeveer 700 jongvolwassen personen met een be-
perking op de wachtlijst om een aanbod binnen de volwassenenzorg te 
krijgen. In 2017 wordt recurrent 16,5 miljoen vrijgemaakt om iedereen die 
voor 1994 geboren werd de overgang naar zorg als volwassene te laten 
maken. In 2018 zal budget vrijgemaakt worden voor wie in ’95 of ’96 
werd geboren en in 2019 volgt wie in ’97 en ’98 geboren werd. Vanaf 
2020 kan de automatische budgettoekenning gegarandeerd worden voor al 
wie binnen de minderjarigenzorg meerderjarig wordt en verder een beroep 
op zorg moet doen. 

 

Het is belangrijk dat al deze mensen eindelijk een zicht krijgen op conti-
nuïteit! Nu was er de tussenoplossing waarbij zij verder tot de leeftijd van 
25 jaar in een voorziening voor minderjarigen konden verblijven. Soms 
werd hierdoor niet de ondersteuning geboden die nodig was. De kracht 
van de persoonsvolgende financiering is dat de persoon met een beperking 
zelf zal kunnen kiezen hoe hij deze middelen inzet. De ondersteuning 
waarvoor hij kiest kan maar hoeft niet dezelfde te zijn als diegene waarop 
hij een beroep deed als minderjarige. Voor de N-VA moeten personen met 
een beperking dit budget zelf kunnen besteden daar waar ze zelf het liefst 
hun zorg en ondersteuning inkopen. 
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Begrotingsbespreking 2017 voor personen met een beperking 
 

21 december stond de bespreking van de begroting voor 

2017 op het programma, waarbij ik het luik personen met 

een beperking voor mijn rekening nam. Ik heb hierbij de 

positieve zaken aangehaald en ook enkele kritieke pun-

ten aan de minister voorgelegd. 

Vanaf 1 januari 2017 is er de omslag van het systeem, 

hetgeen heel wat mogelijkheden zal meebrengen voor 

mensen met een beperking. Het uitbreidingsbudget van 

117,5 miljoen euro voor 2017 is hierbij enorm belangrijk. 

Dit zal zorgen dat heel wat nieuwe mensen ook in het 

systeem kunnen instappen. De Vlaamse Regering loopt 

zo  voor op het nooit eerder geziene groeipad van 330 

miljoen euro dat ze deze legislatuur beloofden voor per-

sonen met een beperking. 

De bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven was duidelijk: “In 2017 werkt de Vlaamse regering verder aan het weg-

werken van de wachtlijsten en de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF). Van het uitbreidingsbeleid 

in 2017 voor personen met een beperking wordt 52 miljoen voorzien voor nieuwe persoonsvolgende budgetten. 

Daardoor kunnen in 2017 minstens 1700 mensen eindelijk weg van de wachtlijst.” 

Het is enorm belangrijk dat de budgetten vanaf nu eindelijk persoonsvolgend zullen zijn en zo kunnen worden inge-

zet. Hierbij zal er ook eindelijk een oplossing zijn voor de jongvolwassenen, die totnogtoe opnieuw op de wachtlijst 

kwam wanneer ze 18 jaar werden. Ik kreeg deze week in het antwoord van de minister concrete datums wanneer zij 

hun budget toegewezen zullen zien. Eindelijk zal deze Vlaamse Regering hiermee een definitieve oplossing geven 

voor deze mensen en dus de onzekerheid van opnieuw op zorg te moeten wachten wegnemen! 

Ook enorm belangrijk in de omschakeling is dat mensen vanaf nu zelf zullen kunnen kiezen wanneer ze een omscha-

keling van budget willen. Er zijn heel wat nieuwe mogelijkheden en ook bestaande mogelijkheden waarvoor je zal 

kunnen kiezen. De Groene zorginitiatieven zijn er hier eentje van. Ik heb  de minister er nogmaals op gewezen dat de 

regelgeving hiervoor snel rond dient te zijn. Ik hoor van heel wat mensen die willen starten op deze manier en men-

sen die op deze manier werken dat ze duidelijkheid willen rond hun mogelijkheden. We dienen deze zo snel mogelijk 

te geven zodat het aanbod vanaf 1 januari zo uitgebreid mogelijk kan starten. Ook zal het aanbod dat nu bestaat van-

af 1 januari versterkt worden door andere niet-erkende zorgaanbieders. Ik had bij de bespreking van de beleidsbrief 

in de commissie al gevraagd om ook hiervan een zo goed mogelijk overzicht te maken van deze nieuwe mogelijkhe-

den. Zo heeft iedereen een zo duidelijk mogelijk overzicht van wat hij aan zorg kan inkopen. Ik ben blij dat het VAPH 

toen aangaf het logisch te vinden dat de informatie van het VAPH en van de sociale kaart geïntegreerd zouden wor-

den. Ik deed nogmaals de oproep om zo snel mogelijk een overzicht van zowel de erkende als niet-erkende zorgaan-

bieders en hun aanbod te organiseren, zodoende de mensen duidelijkheid te geven over wat de mogelijkheden zijn. 

Onder meer de VAPH-website blijft ontoegankelijk, het uitwerken van een volledig, toegankelijk overzicht zou een 

mooi voorbeeld zijn van hoe communicatie wel kan! 

Ten slotte heb ik aangehaald dat elke vorm van verandering twijfel en ongerustheid meebrengt, maar dat ik ervan 

overtuigd ben dat de introductie van PVF een verandering is die vooruitgang boekt, en deze vooruitgang is zeker no-

dig in deze sector! 
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Nogmaals aangedrongen op regeling voor Groene zorginitiatieven 
 

Op 1 januari volgend jaar start de sector voor personen met een beperking met de persoonsvolgende finan-
ciering. Personen met een beperking krijgen dan een rugzakje en kunnen zelf beslissen over de manier waar-
op ze hun zorgvraag invullen. Maar de groene zorginitiatieven blijven hiervan tot nader order uitgesloten. 
Het vereiste uitvoeringsbesluit laat op zich wachten, ondanks eerdere beloften van minister Vandeurzen. Ik 
klaagde de toestand op 21 december nogmaals aan in het Vlaams Parlement. Bestaande groene zorginitiatie-
ven verkeren in onzekerheid over hun voortbestaan terwijl nieuwe initiatieven niet van start kunnen gaan. 
Het antwoord van de minister stelde me niet gerust. Er moet echt schot in de zaak komen. 
 
Werken en samenwerken in een groene omgeving biedt een zinvolle dagbesteding en een gezonde werkomgeving 
aan personen met een beperking. Werken met dieren en helpen in het landbouwbedrijf kunnen ervoor zorgen dat 
men enkele keren per week een uitlaatklep kan vinden buiten hun thuis of buiten de voorziening waar zij vast ver-
blijven. Helaas is voor dit soort initiatieven tot op vandaag enkel een erkenning binnen het domein Landbouw mo-
gelijk. Het is helemaal niet duidelijk of personen die nu werken in zo’n zorgboerderij en recht hebben op persoons-
volgende financiering, hier vanaf januari volgend jaar nog wel terecht kunnen. Ook de zorgboerderijen leven in on-
zekerheid. 
 
Ik zet me al de hele regeerperiode in voor meer groene zorg omdat ik erg overtuigd ben van de voordelen van een 
groene omgeving voor personen met een beperking. De term 'groen zorginitiatief', die ik introduceerde, werd in 
maart 2016 opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering en er werd me beloofd om de voorwaarden tegen 
september 2016 rond te krijgen. Maar het beloofde ministerieel besluit met de erkenningsvoorwaarden is er nog 
steeds niet.  
  
De minister blijft maar talmen om de voorwaarden te verduidelijken, en dat maakt me ongerust. Zowel de zorggast 
als diegenen die werk willen maken van een nieuw zorgaanbod zijn hier de dupe van. De minister beloofde me wel 
oplossingen te zoeken, maar met minder dan twee weken te gaan wordt het we heel kort dag. Nochtans kaart ik dit 
al maanden aan.  
 
De introductie van de persoonsvolgende financiering op 1 januari 2017 is het momentum om een win-win-situatie te 
creëren. De persoonsvolgende financiering bezorgt iedereen met een zorgvraag een financieel rugzakje dat hem in 
staat stelt zelf te bepalen waar hij zijn zorg inkoopt. Dat zal leiden tot 
nieuw aanbod en een concurrentiëler zorglandschap. Maar op groene 
zorg wordt de persoonsvolgende financiering dus alsnog niet van toepas-
sing.  
 
Ik sprak al met heel wat mensen die ofwel een groen zorginitiatief willen 
starten ofwel die zeker willen zijn dat hun huidige aanbod kan blijven 
bestaan, maar zij blijven in onzekerheid. Ik denk dat het belangrijk is dat 
zij voor meerdere personen tegelijk zorg kunnen aanbieden, en dat is op 
dit moment niet mogelijk. Minister Vandeurzen moet deze mensen zo 
snel mogelijk een perspectief bieden en dringend werk maken van de 
voorwaarden die in september al klaar hadden moeten zijn. 
 

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

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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Thema-avond Persoonsvolgend financiering 

Op 12 december gaf ik samen met Cor 

van Damme van Onafhankelijk Leven 

een thema-avond over persoonsvolgende 

financiering. Aan het aantal mensen te 

zien is het duidelijk dat er een grote 

vraag naar informatie is. Naast een be-

knopt overzicht kwamen na de pauze de 

vragen aan bod, en ook hieruit bleek 

weer dat veel mensen hunkeren naar dui-

delijkheid, iets wat ik al meermaals aan-

kaartte. Ondertussen ben ik ook al elders 

gevraagd om te spreken, er zullen dus 

nog andere avonden volgen. Indien je 

graag de presentatie van de avond ont-

vangt, mag je dat altijd laten weten!  

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