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100 miljoen extra voor 
personen met een beper-
king! 
 
Op maandag 23 september werd 
met de Septemberverklaring van 
minister-president Geert Bour-
geois officieel het parlementaire 
jaar terug geopend. Met de com-
missie Welzijn waren we echter al 
enkele keren bijeengekomen tij-
dens deze maand. Ook in de zo-
mer zat ik niet stil. Een kort ver-
slagje van enkele van mijn schrif-
telijke vragen die ik stelde en mijn 
werkbezoeken kan u in deze 
nieuwsbrief terugvinden.  
 
Tijdens de Septemberverklaring 
gaf Geert Bourgeois mee dat deze 
regering het meeste uitbreidings-
beleid ooit voorzag voor mensen 
met een beperking. Tijdens deze 
bestuursperiode werd 330 miljoen 
extra uitgegeven, maar liefst dub-
bel zoveel dan vorige regering. In 
2019 wordt 100 miljoen extra uit-
gegeven, en dat is zeker nodig, de 
wachtlijst liegt er niet om. We 
moeten blijvend inzetten op het 
wegwerken hiervan! 
 
Ook gaf de minister-president aan 
dat de lokale verkiezingen belang-
rijk zijn, omdat de gemeentebestu-
ren het dichtst bij de burger staan. 
Als lijsttrekker in Merksplas wil 
ik dan ook op die betrokkenheid 
inzetten. Twee van mijn speerpun-
ten zijn thema’s die niet alleen in 
Merksplas een probleem zijn . Ik 
wil inzetten op meer toegankelijk-
heid  van onze gebouwen en onder 
meer met de bouw van een Lokaal 
Dienstencentrum de strijd tegen 
vereenzaming mee aangaan.  

Persoonsvolgende financiering voor personen met 

een beperking: niet zo persoonsvolgend 

 
De persoonsvolgende financiering, waarbij volwassen personen met 

een handicap een budget krijgen om zorg in te kopen, is maar voor de 

helft persoonsvolgend. De andere helft van het budget gaat naar in-

stellingen en structuren. Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet wil 

meer duidelijkheid over hoe het geld wordt besteed. “Het idee is de 

mensen meer vrijheid te geven. Maar uit mijn berekeningen blijkt dat 

meer dan de helft van het budget voor personen met een beperking 

naar instellingen en structuren gaat, en niet naar de betrokken per-

soon zelf.” 

Zorginstellingen en tussenstructuren 

Op 1 januari 2017 werd voor volwassen personen met een handicap de 

persoonsvolgende financiering ingevoerd. De betrokkene krijgt een bud-

get om de zorg in te kopen die hij wil, waar hij wil. In 2017 kregen bijna 

24.000 mensen met een beperking een budget om zorg in te kopen. Samen 

konden zij iets meer dan 750 miljoen euro besteden aan zorg. Het totale 

kostenplaatje voor 2017 bedraagt evenwel 1,54 miljard euro. Meer dan de 

helft ging dus niet rechtstreeks naar de personen zelf, maar wordt aan an-

dere zaken besteed, zoals zorginstellingen en tussenstructuren. 

Sneller helpen 

Aangezien er zoveel mensen wachten op het budget vindt Vlaams Parle-

mentslid van der Vloet het belangrijk om alle kosten grondig te bestude-

ren. “Uiteraard wordt een deel van deze middelen wel nuttig besteed”, 

zegt van der Vloet, “Maar toch moeten we in detail durven bekijken waar 

dit geld allemaal voor gebruikt wordt en uitgaven schrappen waar moge-

lijk. Zo kunnen we ook extra middelen laten vloeien naar de persoonsvol-

gende budgetten. Er staan immers nog heel wat personen met een beper-

king op een wachtlijst voor een persoonsvolgend zorgbudget. Kunnen we 

deze mensen niet sneller helpen?” 
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VOKA-stage bij Smeedeshof en Twerk VZW 

 
’s Morgens werd ik onthaald bij een woonzorg-
centrum (WZC) van de Armonea-groep, 
Smeedeshof in Oud-Turnhout door directeur Ni-
colas Verwaest.  Ik had meteen heel wat vragen 
over het werken en leven in een WZC. Ik kreeg 
veel antwoorden, ook op de wat lastigere vragen, 
eerlijkheid en openheid zijn belangrijk voor dit 
huis benadrukte Nicolas en zoals overal is er ui-
teraard altijd ruimte voor verbetering, zeker als 
je weet hoe snel de maatschappij vandaag de dag 
verandert.   

Na een rondleiding in dit toch wel grote huis met 
kamers waar bewoners hun eigen meubels deels 
in kwijt kunnen, kreeg ik de kans om wat dieper 
in gesprek te gaan met de zorgkundigen en de 
bewoners die er passeerden. Eentje zei bij het 
doorgaan ‘allez ik ga naar huis’, tja dan kan je 

alleen maar besluiten dat Smeedeshof intussen ook hun echte thuis is geworden. Zorgkundige is een roeping en 
het is steeds moeilijker om gemotiveerde collega’s te vinden want de sector spreekt de meeste jonge mensen niet 
meteen aan. Daar ligt zeker een grote uitdaging voor de sector maar ook voor de overheid. De open en positieve 
sfeer die er in de gangen hing, ondanks het harde werk, viel me op. 

‘s middags at ik samen met de bewoners, een tafel vol kranige dames, de een al wat fitter en mondiger dan de 
ander, maar allen waren ze akkoord dat het eten lekker was. 

Na een bondige round-up zat de tijd erop en trok ik naar TWERK, een sociale (werk)plaats die sinds kort deel 
uitmaakt van Groep Talent en werkt met mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) in Herentals. “Mensen 
met autisme spelen er de hoofdrol, en TWERK speelt een hoofdrol in hun leven”, vertelde Bart Michiels, alge-
meen directeur. 

TWERK is meer dan sociale economie. De holistische visie op ASS brengt met zich mee dat er niet alleen inge-
zet wordt op werkbegeleiding en talentontwikkeling, maar op vrijwel alle aspecten van het dagelijkse leven van 
mensen met autisme. TWERK begeleidt zijn collega’s (én hun familie) dus ook op praktisch, administratief, 
mentaal, psychologisch én sociaal vlak. 

Behalve recht op werk, zetten ze ook in op het recht op goede en kwalitatieve huisvesting voor mensen met autis-
me. Gaandeweg rijpte het idee TWONEN voor aangepaste assistentiewoningen voor mensen met autisme. 

TWERK is dus altijd veel meer geweest dan een sociale werkplaats. Het is net de combinatie van sociale econo-
mie en tewerkstelling, integratie en welzijn van en gelijke kansen voor mensen met een beperking, armoedebe-
strijding en nu ook huisvesting waardoor TWERK een referentie geworden is. 

Verder volgde een bezoek aan de werkplaats waar er speculaas en Fair Trade chocolade gemaakt en verpakt 
wordt. Ze zitten momenteel krap behuisd en ieder werkt er in stilte, wat niet wegneemt dat er al eens een 
‘bommetje’ ontploft. Daarom zal het goed zijn dat ze binnenkort groter gehuisvest zullen zijn. Na de rondleiding 
was het tijd om de handen uit de mouwen te steken: logo-pralines vullen, doosjes opzetten, lintjes strikken.  En 
nu maar hopen dat de verkoop heel vlot loopt want de centen zijn broodnodig. 

Het was alweer een leerrijke werkdag in de praktijk. 
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Tussenkomst nodig voor assistentiehond ? Lang wachten en weinig kans op sla-

gen 

Personen met een handicap worden soms begeleid door een assistentiehond. Zo’n hond voert verscheidende ta-

ken uit om de persoon met een handicap te helpen. Bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap) kan een financiële tussenkomst voor zo’n hulphond worden aangevraagd. Van 2015 tot nu werden 21 

aanvragen behandeld, blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet. Slechts één op de drie aan-

vragen werd goedgekeurd. Nochtans kan zo’n hulphond echt een wereld van verschil maken voor vele mensen! 

Er zijn meerdere soorten assistentiehonden. Een blindengeleidehond helpt zijn baas om zich te verplaatsen, om 

de straat over te steken of om hindernissen te vermijden. Een hulphond helpt zijn baas om de deur open te doen 

of zijn jas aan te doen. Een hoorhond signaleert wanneer de telefoon rinkelt of als er een voorwerp onopgemerkt 

gevallen is. 

Van 2015 tot op vandaag gebeurden er bij het VAPH 28 aanvragen voor tussenkomst van een hulphond, blijkt uit 

cijfers die ik opvroeg. Van de 21 reeds behandelde aanvragen werden er 7 goedgekeurd en 14 geweigerd. Met 

andere woorden: slechts één op de drie aanvragen werd goedgekeurd. Nochtans kan zo’n assistentiehond echt een 

wereld van verschil maken voor vele mensen. 

Uit het antwoord van minister Vandeurzen blijkt dat ook het wachten op een beslissing gemiddeld 9 maanden 

duurt. Lang dus, net zoals de aanvraag van mobiliteitshulpmiddelen. Deze procedures duren vaak lang, terwijl 

het toch de bedoeling zou moeten zijn om de noden in het dagelijkse leven van deze personen zo snel mogelijk te 

lenigen. 

Autismehond 

Ik vestigde in mijn vraag nog 

specifiek de aandacht op de 

zogenaamde autismehonden: 

een assistentiehond die speci-

fiek wordt getraind afhanke-

lijk van de behoeften van een 

kind met autismespectrum-

stoornis. In Nederland  is de 

werking met deze autismehon-

den immers erg positief geble-

ken. Het Vlaams Parlement 

vroeg reeds in een resolutie in 

2016 om deze autismehond  op de zogenaamde ‘refertelijst’ te plaatsen. Hierdoor zou de procedure om een tus-

senkomst te krijgen voor zo’n autismehond sneller en makkelijker kunnen gaan.  In het antwoord op de parle-

mentaire werd aangegeven dat dit nog steeds niet mogelijk is gemaakt. 

Mijn volledige vraag en het antwoord van de minister kan je vinden via deze link. 
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Werkbezoek Flegado 

 

 

Op 10 september ging ik op bezoek bij Flegado in Puurs na 

een uitnodiging van een delegatie van N-VA Puurs Sint-

Amands.  

 

FLEGADO biedt zorg op maat aan personen met een be-

perking met als doel de kwaliteit van leven van elke per-

soon centraal te stellen. Hierbij botsen zij af en toe op vra-

gen en wilden zij graag hun opmerkingen meegeven naar 

de Vlaamse decreetgeving toe. 

 

Het was enorm boeiend om de verhalen te horen van op de 

werkvloer! Een aantal problematieken kende ik reeds en 

kaartte ik al aan bij minister Vandeurzen, maar elke keer 

leer ik dingen bij. Het is niet te onderschatten hoe belang-

rijk het is om nauw contact te houden met het werkveld. 

Daarom maak ik hier ook graag tijd voor vrij. Met de infor-

matie die we kregen kan ik alweer aan de slag voor mijn 

parlementair werk!  
 
 
 

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

Bezoek het Vlaams Parlement! 

Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaamse Parlement bezoe-

ken? Dat kan! Stuur een bericht naar bart.smans@vlaamsparlement.be en we or-

ganiseren voor jullie een geleid bezoek. Tijdens de rondleiding krijgt u een uitge-

breide uitleg over de werking en de rol van het Vlaams Parlement. Ook de merk-

waardige architectuur van het gebouw en de geïntegreerde Vlaamse hedendaagse 

kunst komen uitgebreid aan bod. Neem dus zeker contact op! 
 
 
———————————————————————————————————————————————— 

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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