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Soms is het fijn om parle-
mentslid te zijn 
 
Vaak krijg je opmerkingen te 
horen van wat er allemaal mis 
gaat in de politiek en soms 
maakt dat de job best zwaar. De-
ze maand leek het allemaal mee 
te zitten, ik kreeg heel wat posi-
tief nieuws te horen. 
 
Eerst en vooral zijn er de groene-
zorginitiatieven. Ik heb in maart 
2016 deze term als eerste be-
noemd en heb tot nu de grootste 
bepleiter geweest van deze soort 
vorm van zorg. Het ministerieel 
besluit is nu helemaal rond en ik 
ben trots dat vanaf nu dit soort 
zorg ook kan worden ingekocht 
met je persoonsvolgend budget.  
 
Daarnaast was ik blij met cijfers 
die ik opvroeg betreffende de 
sociale huisvestingsmaatschap-
pijen. Nooit werd er zoveel aan-
gepast en/of aanpasbaar ge-
bouwd, en de provincie Antwer-
pen is hierin de koptrekker.  
 
Ik had ook verschillende interes-
sante gesprekken. Wat me het 
meest bij zal blijven is dat ik op 
werelddownsyndroomdag samen 
met Helga Stevens een aantal 
kinderen met down en hun ou-
ders mocht ontvangen en hun 
problematieken kon bespreken. 
Daarnaast haalde ik vanuit de 
verschillende info-avonden PVF 
die ik gaf weer heel wat informa-
tie om mee verder te gaan. Over 
al deze zaken kan je meer lezen 
in deze nieuwsbrief. 
 

 
Omzetting huidige zorg in individuele dienstverleningsover-
eenkomst 
 
Op 1 januari 2017 ging de persoonsvolgende financiering van start. Iemand die reeds 
hulp kreeg zag zijn hulp omgezet naar een voucher waarmee hij in 2017 de zorg kon 
inkopen die hij ook in 2016 kreeg. Het is steeds de bedoeling geweest om tegen 31 
maart 2017 dit om te zetten naar een individuele dienstverleningsovereenkomst. Op 
dat moment heeft de persoon met een beperking dan de keuze om ofwel die zorg 
verder te zetten, ofwel om de zorg die hij wil inkopen anders in te vullen. Vooral 
voor deze laatste groep is het belangrijk dat zij kunnen omschakelen indien gewenst. 

Makkelijker en sneller om je zorgvraag anders in te vullen 

Omdat de datum van 31 maart nadert voelde ik minister Vandeurzen aan de tand 
tijdens de commissie Welzijn van 14 maart. Blijkbaar werd de verplichte omzetting 
uitgesteld tot 31 december 2017. De reden hiervoor is dat er nog een aantal correcties 
moeten worden doorgevoerd binnen de transitie. Vooral voor de mensen die willen 
overschakelen, kan dit een drempel vormen. Het is moeilijk om een contract op te 
zeggen als dat er eigenlijk niet is. 

In principe zouden de mensen vrij moeten zijn hun zorgcontract elders af te sluiten, 
maar dat is volgens mij in deze omstandigheden niet evident. De minister beloofde 
echter dat voor wie dit wil de omzetting ook nu geen probleem mag vormen. Belang-
rijk hierbij is, dat hij, op mijn vraag, uitdrukkelijk antwoordde dat dit met een maxi-
mum opzegtermijn van 3 maanden zal kunnen gebeuren. Dat is een belangrijke evo-
lutie, tot nu toe stond er immers in de decreetgeving een minimum van 3 maanden 
ingeschreven. 

Snelle omzet individuele dienstverleningsovereenkomst in ieders belang 

Ik heb ook gepleit dat de voorzieningen best niet wachten tot de datum van 31 de-
cember 2017, maar indien ze kunnen hun individuele dienstverleningsovereenkom-
sten sneller afsluiten. Dat is in ieders belang! 

Voor de personen met een beperking mensen is snelle omzetting nodig om een dui-
delijk zicht te krijgen hoeveel budget er tegenover welke zorg staat, zodat je deze 
indien gewenst, al dan niet binnen dezelfde voorziening kan omzetten naar andere 
zorg. Ook is het dan pas echt duidelijkheid welk deel je eventueel als niet te verant-
woorden cash-budget kan opnemen 

Ook is het in het belang van de voorzieningen zelf. Ook voor hen is dan immers dui-

delijk wie wat vraagt en welke prijs ertegenover staat, zo kunnen zij ook gaan kijken 

welk nieuw aanbod kan gecreëerd worden naar de mensen toe. Dan is ook duidelijk 

hoeveel budget er effectief aanwezig is en is er meer gerustheid naar hun personeel 

en werking toe. Ook voor nieuwe zorgaanbieders is een snelle omzetting nodig. Dan 

pas hebben hun mogelijke cliënten zicht op hoeveel ze nu aan elk dagdeel besteden 

en dan pas kunnen ze samen met hen bekijken wat de mogelijkheden zijn om hun 

zorg binnen hun aanbod in te passen. 
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Laat personen met een beperking zelf hun zorg kiezen 

Zondag 19 maart was het de jaarlijkse Dag van de Zorg. Een dag die dit jaar in een klimaat van onzekerheid plaatshad. Onze-
kerheid die een gevolg is van de invoering -sinds 1 januari- van de persoonsvolgende financiering, afgekort PVF. Die PVF zou 
de plotse oorzaak zijn van veel onheil dat de sector treft. Maar is dit echt zo? Of is het een gebrek aan informatie over de PVF 
die ertoe leidt dat de hervorming steevast met de vinger wordt gewezen? Naar aanleiding van de Dag van de Zorg schreef ik 
volgend opiniestuk in Knack . 

Bij ADO Icarus, een zorgbedrijf voor personen met een beperking, dreigen ontslagen te vallen. Voor de socialistische bond lijdt het 
geen twijfel dat de persoonsvolgende financiering de grote boosdoener is. Maar is dat wel zo? Diezelfde persoonsvolgende financiering 
is ook de aanleiding voor een briefactie van het personeel, de directie en klanten van een aantal andere zorginstellingen aan het adres 
van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. En in Willebroek is de persoonsvolgende financiering aangewezen als de grote oor-
zaak voor de moeilijkheden waarmee het plaatselijke therapeutische zwembad te kampen heeft. Als klap op de vuurpijl trekken drie 
zorginstellingen naar de Raad van State omdat de PVF in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. 

Regie in eigen handen 

In het nieuwe systeem van persoonsvolgende finan-
ciering wordt het zorgbudget voor mensen die zorg 
behoeven niet meer aan de zorgverstrekker gegeven 
maar gaat het rechtstreeks naar de zorgbehoevende 
persoon. Die laatste kan voortaan zelf beslissen hoe 
en waar hij zorg inkoopt. Op heel wat plaatsen zal er 
niets veranderen, heel veel mensen zijn tevreden met 
het aanbod dat ze hebben. Maar als dat niet het geval 
is, kunnen ze sinds 1 januari 2017 met hun persoons-
volgend budget op een ander aanbod ingaan. 

Om het voorbeeld van ADO Icarus te nemen. Dit 
zorgbedrijf heeft een soort permanentiedienst. Je 
betaalt een bepaald bedrag en in ruil daarvoor ver-
richt het bedrijf een aantal taken voor jou en kan je, 
wanneer dit nodig is, iemand oproepen. Ongetwijfeld 
zijn een aantal mensen heel tevreden met de bestaan-
de dienstverlening van ADO Icarus. Maar anderen 
kiezen ervoor hun geld anders te besteden. In plaats van een permanentie kiezen zij bijvoorbeeld voor begeleiding bij bepaalde activitei-
ten. Die keuzevrijheid is nieuw en zorgt ervoor dat nieuw aanbod ontstaat. En dat is net goed, dat is net de verandering. Dit nieuwe aan-
bod is iets waar zorgbehoevenden vroeger enkel maar konden van dromen. 

Het nieuwe aanbod kan komen van nieuwe initiatieven, maar kan ook uitgaan van bestaande voorzieningen. In het laatste geval moeten 
de directie en de vakbonden hun bestaande aanbod wel in vraag durven stellen. Want enkel door naar de vraag van hun 'klanten' te luis-
teren, zullen ze in staat zijn die te behouden. 

Je kan het vergelijken met een bakker. Gisteren betaalde de overheid die bakker om jou elke dag een standaardbrood te leveren. Van-
daag krijg je als zorgbehoevende geld voor een standaardbrood en mag je zelf kiezen wat je daarmee wil doen. Als je liever naar een 
andere bakker gaat of je koopt met je budget liever een sandwich of ontbijtkoek, dan kan dat. Als de bakker klanten verliest, zal hij zijn 
aanbod moeten aanpassen zodat hij niet verder klanten verliest en nieuwe klanten kan winnen. Dat is in de zorg net hetzelfde. Ben je 
tevreden met de zorg die je krijgt, dan blijf je waar je bent en koop je daar je zorg in. Ben je niet helemaal tevreden? Dan ga je op zoek 
naar ander en beter. Zo werkt het nieuwe systeem. 

Geen besparing 

Verandering stoot altijd op weerstand. Een aantal mensen wil alles liefst bij het oude laten. Daarom stellen ze de invoering van het sys-
teem van persoonsvolgende financiering voor als een verdoken besparingsoperatie. Mocht het budget verminderen, zouden de critici 
gelijk hebben. Maar het budget vermindert niet, het verschuift enkel van de zorgverstrekker naar de zorgbehoevende. Bovendien neemt 
het toe in plaats van af. Deze regeerperiode komt er 330 miljoen euro extra bij voor personen met een beperking. Zo zullen meer men-
sen dan ooit hun zorg kunnen inkopen. 

Is die 330 miljoen euro extra genoeg? Mogelijk niet. Zijn er mankementen aan de invoering van de persoonsvolgende financiering? 
Zeker wel, en al zeker in de communicatie van de mogelijkheden die er zijn. Is de kritiek op de initiële budgetverdeling per voorziening 
terecht? Ja, maar hiervoor is ook een oplossing beloofd door de minister. Kan het beter? Uiteraard. Maar laten we alstublieft niet het 
kind met het badwater weggooien. Jaren hebben mensen met een beperking gevochten om hun budget anders te kunnen besteden. Dat 
kon in het oude systeem niet, omdat ze opnieuw onderaan op een wachtlijst terechtkwamen als ze dit deden. Geef hen de kans om zelf 
hun keuze te maken, om de regie van hun zorg in eigen handen te nemen. Dat is de essentie van persoonsvolgende financiering.  
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Bouw van toegankelijke sociale woningen verviervoudigd 

12% nieuwe sociale woningen zijn aangepast aan noden ouderen en/of personen met een beperking 

Meer en meer dringt het nut van aangepast en/of aanpasbaar bouwen door bij de Sociale huisvestingsmaat-
schappijen (SHM’s). In 2012 was dit 8% van de sociale woningen, in 2016 reeds 16%, over de hele periode 
werd zo 12% aangepast gebouwd. Dit blijkt uit cijfers die ik opvroeg in het kader van de vergrijzing en naar 
personen met een beperking toe. 

Dat er meer sociale woningen werden gebouwd was reeds bekend. Minister Homans deed een extra inspan-
ning om deze legislatuur te investeren in sociale woningbouw. In de periode 2012-2013 werden 622 sociale 
woningen per jaar gebouwd, in de periode 2015-2016 steeg dit tot 1.457 per jaar, oftewel een stijging van 
134%. Waar het mij meer om te doen was bij het opvragen van de cijfers, was het aantal woningen dat aange-
past/aanpasbaar wordt gebouwd. Op dit gebied waren de cijfers die ik van minister Homans meekreeg nog 
spectaculairder. 

In de periode 2012-2013 werden er per jaar gemiddeld 51,5 woningen aangepast of aanpasbaar gebouwd, in de 

periode 2015-2016 steeg dit tot 203,5 per jaar, een stijging met 395% dus, of een verviervoudiging. Dit resul-

teert in een totaal van 590 nieuwe aanpasbare/aangepaste op een totaal van 4.965 in de periode 2012-

2016.  Deze cijfers zijn niet enkel belangrijk voor mensen met een beperking die op sociale huisvestiging 

wachten, in het kader van de vergrijzing is deze stijging zeker zo belangrijk. Ik ben vooral opgetogen met de 

cijfers van mijn provincie Antwer-

pen, die koploper blijken te zijn in 

het aangepast bouwen. Toch is er 

nog werk aan de winkel: tussen 

2012 en 2016 waren er 109 ge-

meenten in Vlaanderen die geen 

enkele aangepaste woning hebben 

gebouwd. 

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

Werelddownsyndroomdag 

 

In het kader van werelddown-

syndroomdag had ik een ge-

sprek met een aantal ouders van 

kinderen met Down. Ook de 

kinderen zelf namen deel aan 

het gesprek. We waren hiervoor 

op uitnodiging van Helga Ste-

vens in het Europees Parlement 

op bezoek. Er kwamen heel wat 

interessante zaken naar boven, 

onder meer in het kader van de 

invoering van de persoonsvol-

gende financiering. 
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Lege plaatsen in voorzieningen zo snel mogelijk invullen! 

Snelle aanwending van bestaande en uitbreidingsbudget essentieel 

In de commissie van 7 maart kwam aan bod dat, sinds de start van de persoonsvolgende financiering, één van de problemen voor de 
voorzieningen is dat er, onder meer vanwege overlijdens, plaatsen vrijkomen in hun voorziening. Hiervoor zijn verschillende oplossin-
gen mogelijk. Een eerste heel belangrijke, is dat de minister ervoor zorgt dat budgetten die vrijkomen, zo snel mogelijk doorgegeven 
worden aan mensen die op zorg wachten. Zo kunnen zij op het bestaande aanbod intekenen. Daarnaast is het belangrijk dat het extra 
uitbreidingsbudget van dit jaar zo snel mogelijk wordt ingezet, door deze extra budgetten kan het huidige aanbod sneller worden inge-
vuld, hetgeen voor meer zekerheid zorgt bij de voorzieningen. 

Bestaande aanbod kenbaar maken 

Daarnaast stelde de minister te zullen bekijken hoe we het matchen kunnen faciliteren tussen een plaats die vrijkomt en een mogelijke 
kandidaat. Hij stelde dat dit geen eenvoudig gegeven is, want je moet rekening houden met de privacy van de betrokkene. Ik heb de 
minister gewezen op een eerder voorstel dat ik deed, namelijk het opzetten van een website waarop het gehele aanbod te zien is. Hierbij 
is het immers ook een mogelijkheid dat de aanbieders op deze website te kennen geven hoeveel plaatsen men vrij heeft, zodat de vra-
gers van zorg hier een zicht op hebben. Wat privacy betreft, is dit makkelijker dan door te geven aan de voorzieningen welke mensen 
een budget ter beschikking hebben. Het lijkt mij perfect mogelijk om op de website van het VAPH het aanbod van alle voorzieningen 
kenbaar te maken. 

In het antwoord op een schriftelijke vraag van mij (nr. 398 van 17 februari 2017), gaf de minister te kennen dat de release van de websi-

te wordt voorzien in het najaar van 2017. Deze website kan de link zijn tussen budgethouders van een persoonsvolgend budget de zorg-

aanbieders om vraag en aanbod kenbaar te maken. Ik stelde ook voor om niet-erkende zorginitiatieven en groenezorginitiatieven mee te 

nemen in dit platform, zodat ook hun aanbod duidelijk wordt. De minister gaf aan dat dit nog niet duidelijk is, maar dat het wel meege-

nomen wordt in de verkenning van de opties voor het uitwerken van het platform. Ook dit is erg belangrijk volgens mij, hoe meer het 

aanbod bekend is, hoe sneller de mensen hun budget kunnen besteden en hoe diverser hun mogelijkheden om hun zorgvraag in te vul-

len. 

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

Personen met beperking kunnen eigen groenezorginitiatief kiezen 

Personen met een beperking konden al sinds januari zelf hun zorg inkopen bij een 

aanbieder naar keuze. Voortaan geldt dat ook voor groene zorg. Het ministerieel be-

sluit dat die financiering ook van toepassing maakt op groenezorginitiatieven, 

is eindelijk ondertekend. Het gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. 

Werken met dieren of helpen in een groene omgeving biedt personen met een beper-

king een zinvolle dagbesteding en een gezonde werkomgeving. Zij vinden er enkele 

keren per week ook een uitlaatklep buiten hun thuis of de voorziening waar zij ver-

blijven. 

 

Ook niet-landbouwbedrijven 

 

De groenezorginitiatieven hebben geen speciale vergunning nodig, maar moeten ui-

teraard wel aan een aantal regels voldoen. Die garanderen een kwaliteitsvol aanbod, 

begeleiding en een aangepaste omgeving. Vooral belangrijk is wat er niet in de regel-

geving staat. Het hebben van een landbouwnummer is niet meer nodig. Daardoor 

komen ook niet-landbouwbedrijven in aanmerking, zoals een kinderboerderij of een 

erkend dierenasiel of -pension. Dat zal leiden tot een meer divers aanbod, wat uiter-

aard in het belang is van de personen met een beperking. Zij zullen hun vraag kunnen 

invullen op de manier die zij zelf willen. Ik ben enorm tevreden dat dit geregeld werd, 

dit is een hele stap naar vernieuwd aanbod, zodat de keuze opnieuw wat diverser 

wordt.  

Deel deze nieuwsbrief met familie, vrienden en kennissen.                                                 Inschrijven/uitschrijven kan via e-mail. 

Tine van der Vloet e-mail   0496 782939     Parlementair Medewerker: Bart Smans e-mail 0474 427355  
Kantooradres: Leuvenseweg 86, 1011 Brussel  02 552 42 53   Websites:  Tine van der Vloet   N-VA Nationaal    

mailto:Bart.Smans@vlaamsparlement.be
mailto:tine.vandervloet@vlaamsparlement.be
mailto:Bart.Smans@vlaamsparlement.be
http://www.tinevandervloet.be
http://www.n-va.be/

