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Werkbezoeken lonen!
Deze maand deden wij met onze N-VA Zorgtour Antwerpen
aan, we zagen bij Rotonde
VZW 2 prachtige projecten zoals zorgboerderij de Meander
en hun sociale werkproject in
Kwartier Noord, Brasschaat. In
de namiddag was VZW Think
out-of-the-box aan de beurt.
Van deze projecten namen we
heel wat ideeën mee voor ons
parlementair werk, een eerste
voorbeeld lees je hiernaast. De
volgende maanden informeer ik
u zeker over ander werk hierrond!
Naast deze werkbezoeken blijf
ik mijn best doen om zoveel
mogelijk mensen en organisaties te spreken die meewerken
aan het beleid. Als ook u opmerkingen/vragen hebt, geef ze
zeker door! Mijn gegevens vind
je onderaan deze brief!

Om wachtlijsten op te lossen is er naast budget ook
een kader voor alternatieven nodig!
Op de commissie van 26 mei werden de cijfers van het Zorgregierapport besproken. Hieruit blijkt dat einde 2014 de wachtlijsten niet zijn afgenomen vergeleken
met het jaar voordien. Gelukkig ook een positieve noot, namelijk dat er wel degelijk meer mensen worden geholpen dan voordien. Het status quo van de wachtlijst komt vooral door de extra vraag naar zorg, waar we uiteraard op moeten inspelen.
Uitbreidingsbudget 2014-2019
Met het uitbreidingsbudget dat de regering Bourgeois deze legislatuur vrijmaakt
zullen er in trap 2 naar schatting 5.000 mensen extra met de hoogste zorgzwaarte
kunnen worden geholpen. Hiernaast zal er met de uitrol van het basisondersteuningsbudget voor andere mensen een oplossing of voorlopige oplossing komen.
Hoewel deze regering dubbel zoveel budget vrijmaakt dan de vorige blijft het
echter nog steeds hoogst onzeker dat hiermee iedereen een gepaste oplossing zal
krijgen.
Alternatieven ondersteunen!
Het blijft belangrijk om andere, meer efficiënte manieren te onderzoeken en ondersteunen, zodat met de inzet van middelen meer beleid gevoerd kan worden. In
het kader hiervan bezochten we met onze N-VA Zorgtour op 22 mei VZW Rotonde en Think out-of-the-box VZW, initiatieven die innoverend werken en die
in de realiteit bewijzen dat het kan om met minder middelen een goede en inclusieve zorg te voorzien. Dit verdient uiteraard de volle ondersteuning!
Daarom pleitte ik ook bij de minister voor een regelluw kader zodat dit soort van
sociale zorgondernemers ruimte krijgen om proefprojecten op te zetten. Hierbijkomend is ook voldoende budget en coaching voor privé-initiatieven nodig. Minister Vandeurzen stelde hierop dat “Het in de bedoeling ligt dat we dit soort dynamiek alle kansen en zuurstof geven.” Ik zal er persoonlijk over blijven waken
dat het niet bij woorden blijft, het is immers broodnodig dat dit soort van zorginitiatieven blijvend ondersteund wordt. Door naast de klassieke vormen van zorg
deze alternatieven te ondersteunen, zal er immers efficiënter omgegaan worden
met de middelen en dus voor meer mensen zorg kunnen worden voorzien.
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Aperitiefgesprek N-VA Turnhout: sociaal en inclusief beleid
Op 10 mei had ik de eer om samen met Elke Sleurs het
debat aan te gaan met de leden van N-VA Turnhout en
de omliggende dorpen. Het thema was Sociaal en Inclusief beleid. De bedoeling was om aan te brengen welke
regelgevingen op welk niveau beslist worden. Ook werd
een aanzet gegeven tot lokaal meedenken hoe we in onze regio socialer en inclusiever kunnen werken.
Ik heb in een eerste fase de uitrol van de persoonsvolgende financiering uitgelegd en de gevolgen daarvan
voor personen met een beperking. Vanuit welzijn zijn ook de investeringen in bouw (VIPA-middelen) aan bod gekomen. Vervolgens heb ik ook de invoering van het M-decreet en de problematieken rond mobiliteit aangeraakt.
Daarna heb ik heel wat mogelijkheden aangebracht over hoe men op (inter)gemeentelijk vlak aan een handicapvriendelijke omgeving kan worden werken. Ook heb ik meegegeven op wie men beroep kan doen indien er vragen
zijn. Voor het opzetten van een beleid waarin iedereen meetelt sta je er immers ook niet alleen voor!
Het volledige overzicht van wat Els Baeten, Elke Sleurs en ikzelf hebben verteld alsook de vragen en opmerkingen
van de aanwezigen kan u vinden op deze pagina. Ik wil hierbij ook nogmaals N-VA Turnhout bedanken voor de
uitnodiging en het meedenken over een inclusief beleid!
————————————————————————————————————————————————

Inclusief beleid begint bij jezelf!
Het is het doel om in elk facet van het beleid zoveel mogelijk rekening te houden met personen met een beperking. Minstens zo belangrijk is echter dat de hele samenleving meedenkt/meewerkt! Wist je dat:






Je kan gaan spoorfietsen in Kwartier Noord met het hele gezin en/of een overheerlijk hapje en een
drankje kan nuttigen in het café Perron Noord. Onderhoud van de sporen/reservaties/bediening gebeurt
allemaal in het kader van sociale tewerkstelling en welzijn!
U met evenveel rendement als een spaarboekje ook een veilige en maatschappelijk verantwoorde belegging kan doen via Inclusie-Invest? Hiermee bouwen zij aangepaste woonvormen voor mensen met een
beperking. Alle info op deze site.
Zorg als werkgever of gemeente voor plaatsen voor begeleid werken. Begeleid Werken is bedoeld voor
mensen die geen loonvormende arbeid aankunnen en aangeven dat ze willen werken in een gewone omgeving. Meer info vind je hier.

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

#Helfies gezocht om samen met mij bloed te geven!
Op maandag 1 juni geef ik bloed in Herentals, we voorzien extra capaciteit die dag voor al onze #Helfies, er zijn nog enkele bedden vrij. Zorg
dus dat je erbij bent! Hoe registreren? Dit lees je hier.
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Villa Piepin: Exclusief inclusief!
Begin mei mocht ik op bezoek bij Evelien van Kemenade, een jonge Bachelor in de Verpleegkunde, pediatrische
verpleegkunde en Pedagogie. Zij stampte onlangs als zelfstandige Villa Piepin uit de grond, een plaats waar inclusieve opvang centraal staat!
Villa Piepin is een inclusie-opvang die 24u/24u en 7dagen op 7dagen paraat staat voor opvang. Dit wil zeggen dat
zowel kinderen met een beperking/extra zorgbehoefte als kinderen zonder een beperking welkom zijn. Alle kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar, zowel door de dag als 's nachts, alsook in de weekends en vakantieperiodes
zijn er welkom. Grote pluspunten zijn de kinderboerderij en de rust die de omgeving uitstraalt. Op deze manier
kunnen ouders ervoor kiezen om voor welbepaalde tijd voor opvang te kiezen zodat zij een momentje voor zichzelf
kunnen uittrekken, altijd welkom bij de zorg voor een kind met een beperking.
Daarnaast is er ook een zorgboerderij waar volwassenen met een beperking kunnen komen helpen met dieren knuffelen, verzorgen, hokken verschonen en fruit en groenten oogsten.
Vooral vanuit het regelgevend kader, waarin er heel wat overlapping is tussen Kind en Gezin, brandweer, lokale
regelingen,… kwam ze heel wat problemen tegen. Het pleiten voor een regelluw kader waarin dit soort projecten
kan groeien neem ik ter harte bij de minister. Een systeem zoals in Nederland, waar op beperkte termijn kan getest
worden en daarna een regelgevend kader geschept wordt is volgens mij aan te raden. Nu moet je een proefproject
inpassen in verschillende wetgevende kaders, hetgeen innovatie beperkt en motivatie fnuikt.
Evelien is een jonge ondernemer, ze heeft heel wat
geïnvesteerd in haar eigen project. Dit werd gerealiseerd met een snoezelruimte, dieren, natuur en
rust, kortom: een prachtige omgeving. Origineel en
inclusief, ik wens haar uit de grond van mijn hart
enorm veel succes toe!

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

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!
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