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Een korte drukke maand  
 

Het decreet Persoonsvolgende 

Financiering (PVF) wordt deze 

legislatuur uitgewerkt. Een eer-

ste debat hierover, meerbepaald 

over het Basisondersteunings-

budget (BOB) stond deze maand 

op het programma. Mijn eerste 

actuadebat dus en een ideaal mo-

ment om de klemtoon te leggen 

op duidelijke communicatie, 

daarover vertel ik u graag meer 

in deze nieuwsbrief.  

 

Daarnaast stonden nog enkele 

nieuwjaarsrecepties op het menu 

waarop ik mijn werk in Brussel 

toelichtte. Ook ging uiteraard het 

gewone parlementaire werk door 

met enkele vragen aan de minis-

ter en deden we een werkbezoek 

aan het OPZ Geel. Ook het ver-

melden waard is dat mijn collega 

Daniëlle Godderis T’jonk op de 

dag tegen kanker het belang van 

preventieve maatregelen aan-

kaartte om het toenemend aantal 

vrouwen met longkanker te be-

strijden.  

 

Werkbezoek OPZ Geel  

 
Het openbaar psychiatrisch 

zorg- en kenniscentrum 

(OPZ) Geel zorgt ervoor dat 

voor mensen met een psychi-

atrische problematiek en hun 

directe omgeving, op res-

pectvolle wijze professionele 

zorg wordt georganiseerd om 

samen te werken aan herstel. 

In onze regio stellen zij 622 

mensen tewerk die in 2014 

alleen al 1.070 opnames in 

goede banen leidden. Ook gaan ze zich in de toekomst speciaal richten 

op de drugsproblematiek en zouden daarmee de eerste in de Kempen 

zijn. Ik vind het zeer belangrijk dat mensen uit die doelgroep ergens 

terecht zullen kunnen voor de juiste begeleiding . Op ons werkbezoek 

kwamen we heel wat meer te weten over het belang van dit centrum 

voor onze regio en de Vlaamse Gemeenschap.  
 ———————————————————————————————— 
Nieuwjaarsrecepties Lille, Beerse en Rijkevorsel  
 

Het wordt wel eens gezegd, als politi-

cus moet je heel wat recepties afschui-

men. In 3 gemeenten in de buurt heb ik 

kort uitgelegd waar ik mijn dagen in 

Brussel mee vul. Het belangrijkste is 

dat ik mijn oor achteraf ook te luisteren 

kan leggen bij de aanwezige mensen. 

Ook hier bleken weer heel wat getuige-

nissen uit de praktijk mij stof te geven 

om in Brussel te bespreken. Of het nu 

op recepties is of elders, het blijft voor 

mij uitermate belangrijk om via echte 

verhalen op het beleid te kunnen we-

gen.  
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Uitbreidingsbeleid voor personen met een beperking: actuadebat  
 

Deze maand stond er een Actua-debat in het Vlaams Parlement over het Uitbreidingsbeleid voor personen met een 

beperking en meerbepaald het basisondersteuningsbudget (BOB) op het menu. Mijn materie en dus mijn beurt om 

voor onze fractie het spreekgestoelte te betreden. Ik heb mijn bemerkingen over dit thema daarmee in de verf kun-

nen zetten.  

 

Vorige legislatuur bedroeg het totale uitbreidingsbeleid 

voor personen met een beperking 145 miljoen EUR. 

Deze legislatuur is dit 330 miljoen EUR. Ten eerste heb 

ik aangehaald dat ,ten onrechte, vooral wordt toegespitst 

op het basisondersteuningsbudget, de zogenaamde trap 1 

van het nieuwe beleid. Trap 1 is slechts één onderdeel 

van het decreet en de uitbreiding van trap 2 met maar 

liefst 198 miljoen euro geraakt hierdoor wat onderge-

sneeuwd. Trap 2 betreft de middelen voor de mensen 

met de grootste zorgzwaarte.  

 

 

Het BOB is een tussenstap waarmee 22.000 mensen zelf zorg kunnen inkopen. Wanneer deze mensen met een gro-

tere zorgbehoefte geconfronteerd worden kunnen zij echter een aanvraag doen voor trap 2. Het ‘inkopen’ van zorg 

zorgt ervoor dat ook mantelzorgers gedeeltelijk worden ontlast, hetgeen ook hoognodig is. Het belangrijkste wat 

er volgens mij echter in de nota staat betreffende het BOB is de evaluatie van het systeem die er komt in 2017-

2018. Wanneer de impact op de vraag naar trap 2 onvoldoende blijkt te zijn, zal moeten bekeken worden hoe de 

extra middelen in 2019 worden ingezet. Bij die evaluatie zal het vooral belangrijk zijn dat we alle opties op dat mo-

ment goed tegenover elkaar afwegen.  

 

Een derde punt dat ik heb benadrukt is het belang van vraag-gestuurd werken, waardoor personen met een beper-

king hun regie in eigen handen krijgen. Enkel zo kan een inclusievere samenleving vorm krijgen en dit dient dan 

ook zowel in trap 1 als trap 2 naar voren te komen. Belangrijk hierbij is ook dat de voorzieningen ten volle reke-

ning houden met het ondersteuningsplan waarin de specifieke zorgvraag van de persoon met een beperking 

omschreven staat.  

 

Naast deze flexibiliteit is ook de communicatie van het gevoerde beleid belangrijk. Gezien mijn ervaring in de 

sector weet ik dat zowel voor de personen met een beperking en hun familie als voor begeleiders de communicatie 

dikwijls zoek is. In dit parlementair debat heb ik dan ook het belang van duidelijke communicatie beklemtoond. 

Maar ik houd het niet bij woorden. Zelf heb ik in het kort een antwoord proberen te bieden op de meeste vragen, en 

dat kan je hier bekijken. Mochten hierbij nog bijkomende vragen bij u opkomen, geef ze zeker door!  

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

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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