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Dag van de Ondernemer 2019 bij Gilbo tegels. 

 
Op 22 november 2019 organiseerde UNIZO al voor de 6de keer 
traditie de Dag van de Ondernemer. 
 
Op deze dag erkennen we hoe belangrijk ondernemers zijn voor 
onze maatschappij en voor de economie. We tonen dat we hun 
inzet, durf en doorzetting bewonderen. Van grote bedrijfsleiders 
en jonge starters tot de bakker om de hoek, de fietsenmaker en de 
schrijnwerker die je trap maakte. Ze maken stuk voor stuk een 
onmisbaar en belangrijk deel uit van ons dagelijks leven. 
 
Samen met UNIZO zetten verschillende ondernemers die dag de 
deuren open voor Volksvertegenwoordigers. Zo kunnen de be-
leidsmakers ook een keertje in de interne keuken van een KMO 
kijken en in gesprek gaan met deze ondernemers. 
Zo ook Ik. Ik bracht een bezoek aan Gilbo vloer- en wandtegels 
aan de Nieuwe kaai in Turnhout. Gilbo is een familiebedrijf wat 
gespecialiseerd is in het importeren van keramische tegels en 
toebehoren. Zij hebben tegels in alle mogelijke maten, kleuren en 
vormen. Ook bieden zij keramieken tegels met een natuursteen- 
of parketlook. 
 
Samen met de zaakvoerder Bart Gillis en zijn echtgenote Ellen 
Van Wanseele had ik een heel interessant gesprek over de ver-
schillende facetten 
van het ondernemen 
en welke problemen 
dit met zich mee-
bracht. Zo passeer-
den het open zijn op 
zondag, moeilijk 
vinden van perso-
neel, internet en so-
ciale media de re-
vue. 
 
Na dit gesprek kon 
een rondleiding in 
de prachtige show-
room door Bart en 
Ellen natuurlijk niet 
ontbreken. Hierdoor 
kreeg ik al meteen 
inspiratie om de 
badkamer te verbou-
wen. 
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Drukke dagen in het parlement! 

 
De maand november is weer bijna om. Daarom 
wil ik nog even stilstaan bij afgelopen maand en 
u informeren wat mij de afgelopen maand heeft 
bezig gehouden. 
Dat het een goed gevulde maand was mag wel 
duidelijk zijn.  

 
Britt liep in oktober nog een dagje mee in het 
kader van YOUCA Action Day. 
 
Naar aanleiding van de dag van de ondernemer 
ben ik langs geweest bij Gilbo tegels in Turnhout 
waar ik een goed gesprek met de zaakvoerder 
heb gehad over ondernemen als KMO. 
 
Ook stond de eerste steenlegging van Thomas-
huizen België op het programma. Ik ben erg blij 
dat de Vlaamse regering zulke kleine zorginitia-
tieven heeft mogelijk gemaakt. 
 
En natuurlijk hebben de ministers de beleidsno-
ta’s en begroting naar de commissies in het 
Vlaams parlement gebracht. Voor de commissie 
Welzijn en Economie, Werk & Sociale economie 
heb ik deze grondig doorgenomen en mijn vra-
gen aan de desbetreffende ministers gesteld. 
 
Over dit alles lees je meer in mijn nieuwsbrief. 
 
 

Tine   
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Beleidsnota’s en begroting. 

 
Nu de nieuwe Vlaamse regering van start is gegaan, moeten alle ministers van de regering een beleidsnota en een begro-
ting indienen in geest van het regeerakkoord. Deze nota’s en begrotingen worden besproken in de verschillende com-
missies. In deze commissies kunnen de volksvertegenwoordigers vragen stellen en verduidelijking vragen bij deze om-
vangrijke documenten. 
 
Zoals u weet uit mijn vorige nieuwsbrief, ben ik lid van 2 commissies. Ik kon in beide nota’s heel wat positieve punten 
en evoluties terug vinden. Maar na het doornemen van deze beleidsnota’s en begrotingen had ik toch nog enkele vragen 
voor de desbetreffende ministers. 
 

In de commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, We-
tenschap en Innovatie wilt minister Crevits meer samenwerken met 
het beleidsdomein Welzijn door een versterkt werk-zorgtraject op te 
zetten. Daarom vroeg ik aan minister Crevits hoe ze deze samenwer-
king ziet en hoe ze dit verder wilt aanpakken.  
 
Ook wil de minister nagaan of de Vlaamse Ondersteuningspremie 
(VOP) kan worden verruimd in kader van loonkostondersteuning en 
begeleiding bij individueel maatwerk. Ook hier had ik toch nog en-
kele vragen over hoe mevrouw Crevits dit verder wilt uitwerken. 
 
Natuurlijk had ik ook heel wat vragen voor Minister Beke in de 
commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebe-
strijding.  
 

Zo wil de minister verder investeren in Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en onderzoeken hoe dit geoptimaliseerd 
kan worden.  
Ik vroeg dan ook of er kan gekeken worden naar het vraag gestuurd maken van de RTH in plaats van aanbod gestuurd. 
Helaas kan je nu nog niet overal terecht omdat ze wel vergund zijn maar geen RTH punten hebben, het nieuwe initiatie-
ven zijn,…. Hier heb ik aan de minister duidelijkheid over gevraagd. 
 
Ook de onduidelijkheid over besparing op de organisatie ge-
bonden kosten en de beheerskosten wil ik graag uitgeklaard 
zien door de minister. Wanneer je werkt met niet vergunde 
zorgaanbieders, bijvoorbeeld vrijwilligers, via dienstenche-
ques of persoonlijke assistenten,… krijg je 11,94% aan be-
heerskosten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het zorgbudget. 
Het budget wat beschikbaar is, wordt vaak volledig uitgege-
ven aan de kosten voor de zorg en ondersteuning.  
Dat er minder geld naar structuren gaat en meer naar de zorg 
voor de mensen, kan ik alleen maar toejuichen.  
Maar ik was dan wel erg verrast om te lezen dat ook de be-
heerskosten verminderd worden. Net door deze beheerskosten 
te verminderen worden de personen met een handicap zelf 
getroffen. Hierdoor vermindert het budget en kan er minder 
zorg worden ingekocht.  
Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.  
Ik heb dan ook de minister met klem gevraagd om dit opnieuw te bekijken. 
 
De vragen zijn gesteld. Aangezien er nog veel uitgewerkt moet worden de komende jaren, zal er niet op alle vragen al 
een concreet antwoord volgen.  
 
De besprekingen lopen nog in de commissies dus in mijn volgende nieuwsbrieven kom ik hier zeker nog op terug.  
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Meer zicht op plaats op de wachtlijst?  

 
Hoe lang moet ik ongeveer nog wachten op een budget?  
Dit is een vraag welke ik helaas zeer vaak te horen krijg.  
Vorige legislatuur stelde ik al meerdere vragen aan de minister over hoever men staat met het ter beschikking stellen 
van budgetten op basis van de aanvraagdatum.  
Ook deze legislatuur zal ik bij de Minister van Welzijn, Wouter Beke, dit blijven navragen. 
 
Omdat het een vraag is dat vele mensen bezig houdt, stelde ik deze vraag onlangs in de commissie aan de minister. Er 
wordt volop aan gewerkt. Maar er is nog onvoldoende zicht op bepaalde onderdelen zoals bijvoorbeeld hoeveel budget 
er gaat naar elke prioriteitengroep enzovoort. Deze vraag heb ik al verschillende keren herhaald, maar de datum waarop 
duidelijkheid wordt verschaft schuift helaas steeds verder en verder op.  Ik hoop wel dat er snel duidelijkheid komt en u 
hier via mijnvaph.be gedetailleerde informatie over kan terug vinden. Natuurlijk volg ik dit nauwgezet mee verder op.  
 
Maar ondertussen heb ik niet stilgezeten en heb ik de minister ook schriftelijk deze vraag gesteld.  
 
Uit het antwoord van de minister blijkt dat de aanvraagdatum tot wanneer er aan mensen in Prioriteitengroep 1 budget 
ter beschikking is gesteld momenteel april 2017 is, voor prioriteitengroep 2 zijn dit dossiers met als datum juli 2016 en 
voor prioriteitengroep 3 is dit juli 2001.  
 
Nog niet alle middelen die voorzien zijn voor 2019 zijn beschikbaar gesteld. Er moet nog een klein deeltje worden toe-
gekend. Wanneer dit precies zal gebeuren, is helaas nog niet duidelijk.  
Maar ook dit blijf ik natuurlijk mee verder opvolgen.  
________________________________________________________________________________________ 
 

Thomashuizen België 

 
Enkele weken terug kreeg ik een uitnodiging vanuit de Thomashuizen 
België. Zij nodigde mij uit om aanwezig te zijn bij de eerste steenleg-
ging van het allereerste Thomashuis in België. Dit was een mijlpaal die 
ik absoluut niet wilde missen.  
Vanuit mijn werk als parlementslid heb ik er altijd voor geijverd dat de-
ze voorzieningen een voet aan de grond zouden krijgen in Vlaanderen. 
Het sociaal ondernemerschap van de zorgkoppels van Thomashuizen 
kan ik alleen maar toejuichen.  
 
Waarschijnlijk vraagt u zich af wat een Thomashuis is. Wel dit is een 
huis waar mensen met een verstandelijke beperking in een veilige omgeving liefdevol gestimuleerd en verzorgd worden. 
Samen met het zorgkoppel leven er maximaal 10 personen met een beperking als één grote familie. Net door deze klein-
schalige opzet en het steeds aanwezig zijn van dezelfde mensen ontstaat er een echte warme thuis. De bewoners delen 
de woonkamer en keuken om samen te eten, spelen en samen te wonen dit om zich thuis, veilig en op hun gemak te voe-
len. Aangezien dat ook zij recht op privacy hebben en zich moeten kunnen terug trekken, hebben de bewoners elk een 
eigen kamer die ze zelf naar smaak mogen inrichten. Omdat de mensen die in een Thomashuis wonen hier de rest van 
hun leven kunnen blijven is een goede mix van leeftijd, geslacht en mate van handicap erg belangrijk. De bewoners en 
het zorgkoppel functioneren eigenlijk als een groot gezin. 
Op vrijdag 22 november 2019 was ik dan ook met veel plezier aanwezig op de eerste steenlegging in Meldert nabij 
Aalst. Het officiële gedeelte werd op een vlotte professionele manier aan mekaar gepraat door Willy Vertongen van 
Thomashuizen België. Na inspirerende woorden van Hans van Putten, de vader van Thomas en de oprichter van Tho-
mashuizen in Nederland, mocht ook de Burgemeester van Aalst Christoph D’Haese en de minister van Welzijn een 
woordje plaatsen. Hierna was het de grote moment. Maar in plaats van een standaard eerste steen heeft Thomashuizen 
België gekozen om een Totem te plaatsen waarop de namen van alle bewoners komen die ooit in dit huis zullen wonen. 
 
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat Thomashuizen België de werking in Vlaanderen verder zal kunnen uitbouwen 
net omdat het expliciet is vermeld in het regeerakkoord van de huidige Vlaamse regering.  
Ik wens hen dan ook veel succes toe, een droom die mag uitkomen!  
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Britt krijgt een blik achter de schermen van het Vlaams Parlement 

 
Op donderdag 17 oktober 2019 vond de YOUCA 
Action Day plaats. Voor de YOUCA Action Day 
zetten zo’n 15.000 jongeren van het vierde tot het 
zevende middelbaar uit Vlaanderen en Brussel zich 
in voor het goede doel door één dag niet de lessen 
te volgen, maar te gaan werken. Het loon dat ze 
hiermee verdienden ging dit jaar naar projecten in 
Guinee en naar enkele lokale projecten.  
 
Britt de Wit liep een dag mee met Vlaams volks-
vertegenwoordiger Tine van der Vloet als parle-
mentair medewerker. 
 
“Het was een zeer leuke en leerrijke dag vandaag”, 
vertelt Britt. “We begonnen onze dag met de trein-
rit naar het Vlaams Parlement. Tijdens deze treinrit 
werd het ijs al wat gebroken. Het beloofde een leu-
ke dag te worden. Eenmaal bij het parlement aange-
komen, wachtte er een warm welkom en een heuse 
rondleiding doorheen het parlementsgebouw met 
een twintigtal andere YOUCA-studenten. Daarna 
volgde ik samen met Tine de Commissie Onderwijs 

en gaf Tine een woordje uitleg over de werking van zo’n commissie. Na de lunch werden alle YOUCA-studenten opge-
trommeld voor een groepsfoto. Alles verliep in een ongedwongen sfeer en dat was een aangename verrassing voor mij. 
Bovendien heb ik heel wat bijgeleerd over het Vlaams Parlement. Het was zeer interessant om dit alles eens van achter 
de schermen mee te maken!” 

________________________________________________________________________________________ 
 
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 bevoegdheid valt, het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contact-
gegevens hiervoor vind je onderaan deze brief. 
 
Vragen? Contacteer ons! 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

Bezoek het Vlaams Parlement! 

 
Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaams Parlement bezoeken? 
Dat kan! Stuur een bericht naar jeroen.vandenbogaert@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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