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U bent uitgenodigd!
Op 10 mei mag ik samen met
staatssecretaris Elke Sleurs in
Turnhout spreken over sociaal en
inclusief beleid. Ook in het
Vlaams Parlement wil ik u graag
uitnodigen om een bezoek te brengen. Verder in deze brief vindt u
meer details voor beide evenementen.
Ook in deze nieuwsbrief meer uitleg over de veranderingen in
Rechtstreeks Toegankelijke hulp
en de Diensten Ondersteuningsplan. Voor beide zaken heb ik in
mijn parlementair werk de voorbije maand de nadruk gelegd op
vraaggestuurdheid.
Daarnaast vindt u nog een verslag
van mijn bezoek aan de inspiratiedag ‘Natuur en Welzijn’ van Natuurpunt. Hier heb ik ook heel wat
dingen opgestoken. Tenslotte kan
u voor het goede doel nog een bod
doen. Veel leesplezier!

Rechtstreeks toegankelijke hulp: meer vraaggestuurdheid
gevraagd en toegezegd gekregen!
Sinds 1 juni 2013 kunnen mensen met een ‘vermoeden van handicap’ een
beroep doen op ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp’ (RTH).
Ik stelde dit parlementair jaar reeds heel wat vragen over RTH omdat dit
een vorm van hulp is die erg belangrijk is in de ondersteuning van de
mensen en hun mantelzorgers. Via een Schriftelijke Vraag stelde ik bij de
minister de flexibiliteit van het systeem aan de kaak en vroeg hem om een
meer vraaggestuurd totaalpakket te voorzien, waarbij mensen hun RTH
naar eigen behoefte kunnen inzetten. Nu is het immers zo dat aan een persoon met een (vermoeden van een) beperking een bepaald maximaal volume ondersteuning per cliënt krijgt, opgesplitst in 3 verschillende ondersteuningsfuncties. Je krijgt dus een aanbod van maximaal 12 mobiele of
ambulante begeleidingen, 24 dagen dagopvang of 12 nachten verblijf per
jaar toegewezen.
In zijn antwoord kwam de minister tegemoet aan mijn vraag. Hij stelde
immers specifiek dat het zijn intentie is om in de loop van 2015 dit Besluit
van de Vlaamse Regering (BVR) aan te passen: de middelen per cliënt
moeten we als één geheel gaan bekijken en niet langer opsplitsen in deze
drie ondersteuningsfuncties. Er zal per cliënt een maximum aan personeelspunten ingezet worden hetzij voor ambulante of mobiele begeleiding,
hetzij voor dagbestedingsondersteuning, hetzij voor woonondersteuning,
hetzij voor een combinatie van deze drie functies. Op deze manier zullen
meer dan vandaag oplossingen op maat aangeboden kunnen worden.
Dat er geen opsplitsing meer is in de drie ondersteuningsfuncties zou al
een heel mooie realisatie zijn, waardoor met eenzelfde budget een meer
vraaggestuurde hulp kan aangeboden worden. Het ideale beeld dat wij
voor ogen hebben is dat ook het maximum opgelegde aantal begeleidingen in het aanbod, van bijvoorbeeld 24 dagen dagopvang, zou wegvallen,
hetgeen niet helemaal duidelijk blijkt uit dit antwoord. Hierdoor zou je
immers zelf naar eigen keuze het jouw toegezegde aangeboden budget
RTH nog vrijer kunnen invullen. Bij de verdere uitwerking is dit iets dat
ik zeker van kortbij zal blijven opvolgen, niets is immers zo belangrijk
dan dat de keuzevrijheid zo groot mogelijk is, in het belang van de mensen.
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Inspiratiedag Natuur en Welzijn
Op 23 april namen mijn collega Danielle Godderis-T'Jonck
en ik deel aan de inspiratiedag
'Natuur en Welzijn' , georganiseerd door Natuurpunt.
Dat gezondheid en natuur samen horen is een evidentie
geworden, maar de vraag is
hoe men dit in de praktijk kan
brengen. Tijdens deze dag
werd dit duidelijker. In de uiteenzettingen van de gastsprekers werd duidelijk dat 70%
van de bevolking in een stedelijke omgeving woont en dat
deze trend vermoedelijk enkel
maar zal aansterken. Door
meer in te zetten op natuur en
bos kan men besparen in de
gezondheidszorg. Het is immers bewezen dat mensen die meer groen om zich heen hebben minder vaak naar
de dokter moeten met klachten van depressie, diabetes en coronaire hartziekten. Een piste die we aandachtig in
de gaten zullen houden!
De inspiratiedag vond plaats in Dilbeek, bij de organisatie vzw Klim (Huis Michielsheem) een tehuis voor personen met een verstandelijke beperking, meer informatie over hun werking kan je terugvinden op hun website.
————————————————————————————————————————————————

U bent van harte uitgenodigd op het aperitiefgesprek ‘sociaal en inclusief beleid’
Op zondag 10 mei 2015 organiseert N-VA Turnhout een aperitiefgesprek. Staatssecretaris Elke Sleurs zal er
spreken over het sociaal beleid, ik zal me toeleggen op inclusief beleid. Wil je graag komen luisteren? Je bent
welkom in zaal Roosekes Breem, De Breem 9 te Vosselaar, van 10 tot 13 uur.

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

Aanwerven van personen met een beperking loont!
Het aantal Vlaamse ondersteuningspremies, een subsidie voor ondernemers die personen met een beperking in
dienst nemen, steeg de voorbije jaren enorm. Wil ook jij meer info over werk maken van aangepast werk? Bekijk dan zeker het hele artikel op mijn website.
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Een ondersteuningsplan opstellen: wat verandert er?
Iedereen die binnenkort, met de invoering van het Persoonsvolgende Financieringsdecreet (PVF), een vraag doet
voor extra ondersteuningsnood (trap 2) zal een ondersteuningsplan moeten voorleggen. Hierin wordt de vraag van
de persoon met een beperking verduidelijkt zodat hier zoveel mogelijk rekening kan gehouden worden bij het zoeken van het juiste aanbod van zorg. Over het opmaken van deze ondersteuningsplannen had ik nog heel wat vragen
aan minister Vandeurzen, die ik in één Vraag om Uitleg bundelde.
Er zijn al mensen met een ondersteuningsplan, maar heel wat mensen zullen er nog één moeten (laten) opmaken.
Één van mijn vragen luidde dan ook hoe al deze extra vragen zullen worden ingevuld en vooral of de mensen hier
zelf in betrokken worden. De minister bevestigde dat er zal worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de Diensten
OndersteuningsPlan (DOP) en dat ook andere dienstverleners zullen kunnen helpen. Belangrijk hierbij is dat je,
wanneer je ervoor kiest om het ondersteuningsplan zelf op te maken ook zelf kan kiezen wie je hierin bijstaat!
Wanneer iemand dicht bij jou staat die jouw zorgnoden het best kan inschatten is dit immers een enorm pluspunt.
Het is echter uitermate belangrijk dat ook geïnvesteerd wordt in het uitwerken van een aangepaste methodiek en
aangepaste sjablonen zodat de gebruikers zelf op een goede manier hun ondersteuningsplan kunnen opstellen.
Ook is het uitermate belangrijk dat niet enkele een ondersteuningplan wordt opgemaakt, maar dat dit uiteindelijk
ook gerealiseerd wordt, met andere woorden, dat het juiste aanbod gevonden wordt. Mijn vraag naar de minister
luidde dan ook of de realisatie van ondersteuningsplannen zou kunnen meespelen in de subsidiëring van de DOP’s.
Uit zijn antwoord bleek dat dit voorlopig niet het geval is, maar als uit de evaluatie, die dit jaar loopt, blijkt dat dit
een meerwaarde kan zijn, wordt deze optie zeker bekeken. Iets om op te volgen dus!
De volledige vraag en antwoord kan je hier lezen. Zit je nog met vragen, laat het me zeker weten!
————————————————————————————————————————————————

Bezoek het Vlaams Parlement!
Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaamse Parlement bezoeken? Dat kan! Stuur een bericht naar bart.smans@vlaamsparlement.be en
we organiseren voor jullie een geleid bezoek.
Tijdens de rondleiding krijgt u een uitgebreide uitleg over de werking en de
rol van het Vlaams Parlement. Ook de merkwaardige architectuur van het
gebouw en de geïntegreerde Vlaamse hedendaagse kunst komen uitgebreid
aan bod. Neem dus zeker contact op!
————————————————————————————————————————————————

Laat de #Helfie in u naar boven komen voor Kom op tegen Kanker!
Met de N-VA-parlementsleden besloten wij om iets te veilen ten voordele van Kom op tegen Kanker. Ik besloot een exclusief kinderfeestje voor 10 kinderen te veilen bij Hoeve Megusta. Hoeve Megusta is een zorgboerderij en omdat dit zowel bij de commissie welzijn als bij landbouw aansluit, vond ik dit gepast. De datum
kan uiteraard in onderling overleg afgesproken worden. Het hoogste bod bedraagt momenteel 61,50 euro en
bieden kan nog tot 3 mei op deze website!
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