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Van recepties tot Tournée
Minérale

Geef jij je loon door aan autohandelaar voor je een wagen
koopt?

Januari is ‘receptie-maand’ voor
politiekers, hoor je wel eens in de
volksmond. Recepties en de beste
wensen horen er deze maand inderdaad bij. Maar gelukkig betekent zo’n maand nog veel meer
dan dat.

Stel je voor: je gaat naar de garage, je vraagt hoeveel een auto kost en de verkoper vraagt eerst hoeveel je kan afbetalen, vooraleer hij de prijs van de wagen
geeft. Het is misschien te simpel voorgesteld, maar dat is toch niet de manier
waarop jij als consument wil werken? Jij wil dat de verkoper zijn prijs geeft en
dat je dan beslist of jij die wagen wil of dat je een ander model koopt, of dat je er
één bij een andere garage koopt. Dat is hoe een vraaggestuurde markt werkt.

Deze maand heb ik ook aan minister Vandeurzen mijn bezorgdheid
geuit over de manier waarop binnenkort iedereen zijn dienstverleningsovereenkomst afsluit. Volgens mij dient de vraag van de
gebruiker hierbij centraal te staan.
Na de grote opkomst op een eerste
info-avond over persoonsvolgende
financiering kreeg ik ook heel wat
vragen om elders te komen spreken. Zo zijn er nu ook nog andere
data en plaatsen ingepland.
Verder ondertekende ik mee een
decreetvoorstel voor extra bescherming voor jongeren in gemeenschapsinstellingen. Hiermee
komt er een externe commissie
van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren.
Om deze receptie-maand te besluiten, heb ik me geëngageerd om
het volgende maand zonder alcohol te doen. Ik doe, samen met al
90.000 Vlamingen, mee aan Tournée Minérale. Ook jij kan je nog
inschrijven!
Over onder meer deze zaken kan
je verder lezen in deze nieuwsbrief.

Ik stelde in de commissie een vraag aan minister Vandeurzen over ditzelfde principe bij de persoonsvolgende financiering (PVF). Het is niet logisch dat een
voorziening jouw zorgbudget opvraagt en dan pas gaat zeggen hoeveel het inkopen van zorg bij hem kost. Het gevaar zit er immers in dat de prijs van dat aanbod wordt afgestemd op jouw budget. Beter zou zijn als je weet hoeveel het standaardaanbod kost, en hoeveel de opties kosten, zodat je zelf kan kiezen wat je
wil. Je kan dan ook zelf kiezen welke opties je wil (bijvoorbeeld paardrijden,
zwemmen,…). Ook kan je ergens anders de prijs opvragen om zorg aan te kopen.
Zo kan je kijken wat een dagje op de zorgboerderij zou kosten of hoeveel het
kost om een dag een persoonlijk assistent inhuren. Dan kan je zelf je keuze maken.

Belangrijk om vanuit jouw vraag te vertrekken, niet vanuit je zorgbudget!
In het antwoord van de minister kwam naar voor dat hij het logisch vindt dat de
persoon met een beperking zijn zorgbudget doorgeeft aan de voorziening. De
voorziening kan hem hier echter niet toe verplichten. Zoals ik hierboven heb aangetoond is dat volgens mij helemaal niet nodig. Je kan perfect een prijs voor zorg
krijgen en zelf beslissen of je deze zorg wil aankopen of niet. Ben je niet zeker
van je stuk, contacteer zeker één van de vier bijstandsorganisaties die je bij je
inkoop kunnen ondersteunen. Wat belangrijk is, is om vanuit jouw vraag te vertrekken, niet vanuit jouw zorgbudget!
Voor de huidige gebruikers werd het budget dat zij toegewezen kregen doorgegeven aan hun huidige voorziening. Ik denk echter dat, wanneer je elders voor prijzen hoort, je dit beter kan doen zonder jouw zorgbudget door te geven. Je kan
dan zien hoeveel een dagbesteding bijvoorbeeld elders zou kosten en dan kan je
vergelijken. Als je minder betaalt kan je het uitgespaarde budget nog voor andere
zaken gebruiken, de keuzemogelijkheden zijn divers! Wie vanaf 2017 een budget
krijgt, kan dit zelf automatisch inzetten waar men wil. Jij bent dus de enige die
op de hoogte is van je zorgbudget. Ik geef dan ook de volgende raad mee: start
vanuit jouw zorgvraag! Ik heb tenslotte de minister nog gevraagd om erop toe te
zien dat de voorzieningen op deze vraaggestuurde manier werken. De hele vraag
aan de minister, en zijn antwoord, vind je hier terug.
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Extra bescherming voor jongeren in gemeenschapsinstellingen
Er komt een externe Commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen
die besloten opvang organiseren. Dat hebben de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement beslist.
Daarmee komt Vlaanderen tegemoet aan een internationale verplichting. De Commissie wordt geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. Het is ook de Kinderrechtencommissaris die de
Commissie zal voorzitten. Maandcommissarissen zullen de instellingen minstens één keer per maand bezoeken. De jongeren die er verblijven, krijgen het recht zaken bij hen aan te kaarten of een klacht te uiten.
Gaat het over een echte klacht, dan wordt die overgemaakt aan het Kinderrechtencommissariaat.

Tot op vandaag voert de administratie zelf het toezicht op de gemeenschapsinstellingen. In de feiten fungeert ze
als rechter én partij. Vlaanderen kreeg daarop meermaals opmerkingen vanuit diverse hoeken. Daar wordt nu aan
tegemoetgekomen met de oprichting van een externe Commissie van toezicht, die volledig onafhankelijk werkt
van die administratie en de regering. “De Commissie kan bemiddelen en aanbevelingen formuleren”, zegt Tine
van der Vloet, één van de ondertekenaars van het decreetvoorstel voor de N-VA. “Ze zal ook actief terugkoppelen naar de voorzieningen en de jongeren zelf.”

Meer rechtswaarborgen
Jaarlijks zal de Commissie over haar werking, haar vaststellingen en aanbevelingen
rapporteren aan het Vlaams Parlement. “Op
die manier bieden we meer en noodzakelijke rechtswaarborgen aan de minderjarigen
die van hun vrijheid beroofd zijn,” vult haar
collega Björn Anseeuw aan. “Bovendien
krijgen we meer zicht op de detectie van
problemen én op de positieve ontwikkelingen op het vlak van de behandeling van
minderjarigen in de voorzieningen.”

“We geven het signaal aan jongeren die opgesloten zitten dat we hun stem blijven horen. Dat zorgt ervoor dat we
hen in de samenleving houden en maakt de overgang uit een gemeenschapsinstelling makkelijker. En daar wordt
iedereen beter van”, besluit Lorin Parys.
Heb je nog graag meer info over dit ontwerpdecreet, dan kan je dat hier lezen.
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Tine Toert
Op 12 december gaf ik samen met Cor van Damme
van Onafhankelijk Leven een thema-avond over persoonsvolgende financiering in Merksplas. Aan het
aantal aanwezigen te zien was het duidelijk dat er
een grote vraag naar informatie is.
Ondertussen staan er nog een aantal nieuwe data
vast waar ik meer info zal geven over het nieuwe
systeem en de mogelijkheden die hiermee ontstaan.



2/2/17: Melle : GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94, Melle, 20u



28/2/17: Beveren; Cultureel Centrum Ter vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren, 20u.



11/3/17 Eeklo; Streekcentrum Huysmanhoeve Bus 1, 9900 Eeklo, 19u.



17/3/17 Herenthout; GOC ter voncke, vonckstraat 13, 2270 Herenthout, 19u.

Wil je er graag bij zijn, stuur dan een mailtje naar bart.smans@vlaamsparlement.be.
————————————————————————————————————————————————

64% van uitbreidingsbeleid personen met een beperking naar provincie Antwerpen
Uit cijfers die ik opvroeg bij minister Vandeurzen over de budgetten voor personen met een beperking voor
2016, bleek dat maar liefst 64% van deze budgetten toegewezen werden aan de provincie Antwerpen. Dat lijkt
op het eerste gezicht mooi nieuws voor onze provincie. Maar wat schuilt er achter deze cijfers?
Deze legislatuur wordt 330 miljoen euro uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking voorzien. Het
grootste gedeelte is voorzien voor 2017 en 2018. Ter vergelijking: in 2017 zal 117,5 miljoen euro beschikbaar
zijn, waar dit in 2016 slechts 18 miljoen euro was. Dit is vooral omdat de persoonsvolgende financiering in
2017 wordt uitgerold en op deze manier zoveel mogelijk budgetten volgens dit nieuwe systeem beschikbaar
zullen zijn.
Voor 2016 was het uitbreidingsbeleid dus erg beperkt. Uit het antwoord van de minister bleek dan ook dat er
vorig jaar, buiten noodsituatie, geen nieuwe budgetten toegekend konden worden. Het ontstaan van een noodsituatie betekent dat er onmiddellijke hulp geboden moet worden omdat er in de omgeving van de persoon met
een beperking iemand wegvalt. Wanneer blijkt dat 64% van de budgetten naar Antwerpen gingen, is dit dus
omdat zich daar meer noodsituaties voordeden. Omgerekend betekent deze 64%, dat van de 166 mensen die in
2016 een budget toegewezen kregen, er 103 uit de provincie Antwerpen kwamen. Uiteraard is het noodzakelijk dat niet enkel iemand met een noodsituatie een budget toegewezen krijgt. Daarom is het positief dat we nu
vooruit kunnen kijken naar heel wat meer middelen die in 2017 en in de 2 daaropvolgende jaren beschikbaar zullen zijn. De vraag en het antwoord van de minister kan je via deze link vinden.
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Dringend regeling voor groene zorginitiatieven gevraagd!
Op 1 januari startte de zorgsector met de persoonsvolgende financiering voor mensen met een beperking.

De nieuwe regelgeving maakt het mogelijk om met het persoonsvolgende budget ook een leuke
dagbesteding te vinden bij ‘Groene Zorginitiatieven’, wat een enorm pluspunt is. Maar de concrete regelgeving hierrond, die vastgelegd dient te worden in een ministerieel besluit blijft, ondanks
eerdere beloftes van bevoegd minister Vandeurzen, uit. Zo kunnen de groene zorginitiatieven nog
niet aan de slag. Onder meer John Impens en Ingrid van Uffelen, van Hoeve Megusta te Vlimmeren, betreuren deze toestand ten zeerste: “Bestaande groene zorginitiatieven willen hun aanbod in
zorg kunnen aanbieden binnen deze regeling van de persoonsvolgende financiering.” Er staan ook
heel wat nieuwe initiatieven in de startblokken, maar deze kunnen nog niet van start gaan zolang
er geen duidelijkheid is. Er is een enorm potentieel aan plaatsen voor zinvolle dagbesteding bij
zorgboerderijen en groene zorginitiatieven, mits de juiste omkadering en financieringsvormen.
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 de normale woon-of
werkomgeving en afwisseling kan brengen in de dagbesteding. Helaas is voor dit soort initiatieven tot
op vandaag enkel een erkenning binnen het domein Landbouw mogelijk als zorgboerderij. Subsidiëring
geldt hierbij enkel voor landbouwbedrijven die een volwaardig inkomen uit landbouw genereren, en niet
voor de vele groene zorginitiatieven die meer focussen op zorg.
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 ikzelf
introduceerde, werd in maart 2016 opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering. Toen werd me
de belofte gemaakt 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
introductie van de persoonsvolgende financiering op 1 januari 2017 was 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 toepassing. 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.
U kan het hele verhaal ook lezen in de krant. Als je wil zien welke prachtige mogelijkheden er
zijn, bekijk dan ook zeker de reportage bij Hoeve Megusta op RTV.
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Impact van natuur op de gezondheid
Natuur in de buurt heeft een gunstige invloed op de mentale en de lichamelijke gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen die in een groene
omgeving wonen, minder vaak naar de huisarts gaan, ze komen meer tot
rust en ze worden creatiever en productiever bevonden. Dit is één van de
redenen waarom ik telkens het belang van de Groene Zorginitiatieven
voor personen met een beperking benadruk, je ziet op zo’n zorgboerderij
gewoon de impact!
Op internationaal vlak zijn tal van studies en onderzoeken uitgevoerd
over de relatie tussen natuur en gezondheid. In Vlaanderen ontbreekt dit
echter. Om beleid te voeren is het belangrijk om dit te doen op basis van
onderzoek. Via de Hoge Gezondheidsraad zou op vraag van de minister advies gevraagd kunnen worden over de
stand van zaken betreffende de internationale kennis over de impact van natuur op de gezondheid.
Op 24 januari stond er een Vraag om uitleg (nr. 940) op de agenda in de commissie Leefmilieu. Hierbij stelde
minister Schauvliege het volgende: “Een dergelijke adviesaanvraag wordt in samenspraak met mijn collega bevoegd voor het welzijn overwogen. Momenteel is er een overleg tussen het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en de diensten van mijn collega-minister Vandeurzen, maar er is nog geen beslissing over genomen.” Er was nog geen concrete timing vooropgesteld.
Op mijn vraag naar een concrete koppeling tussen welzijnsprojecten en de natuur zei ze dat de koppeling van
welzijnsprojecten en natuur al in de praktijk mogelijk is en ook gebeurt. De oproepen die ze hebben, zijn daar
ook naar gericht, maar moeten volgens haar misschien nog meer bekend gemaakt worden in het welzijnsmilieu.
Hier moet dus werk van gemaakt worden, ik volg dit zeker verder op!
————————————————————————————————————————————————

Tournée Minérale
In de Gazet Van Antwerpen kon je lezen waarom 5 Kempenaars, onder wie mezelf, meedoen met Tournée Minérale in februari. Ondertussen schreven al meer dan 60.000
mensen zich in. Wil jij ook meedoen? Je kan je nog altijd
opgeven op https://www.tourneeminerale.be/nl . Het artikel uit Gazet Van Antwerpen kan je hier 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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