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Een nieuwe wereld 
 

Op 22 maart kwam de reali-

teitscheck erg dichtbij. Onder-

weg naar het werk hoorden we 

over de aanslagen in Zaventem. 

Terwijl we het station verlieten 

gebeurden de aanslagen in de 

metro, waar we even later zou-

den passeren. Een moment om 

te beseffen dat we alle dagelijk-

se dingen moeten koesteren. 

 

De daaropvolgende discussies 

over beveiliging, justitie, infor-

matiediensten en politieke ver-

antwoordelijkheid lieten uiter-

aard (terecht) niemand onbe-

tuigd. Op dat moment ben ik 

echter blij dat ik mij in de poli-

tiek op de zachtere thema’s kan 

concentreren, thema’s die spij-

tig genoeg, wegens ‘niet spec-

taculair genoeg’ wel niet zo 

makkelijk de media halen. 

 

Deze maand kwamen  onder 

andere de toekomst van groene 

zorginitiatieven en de flexibili-

teit van contracten voor het in-

kopen van zorg aan bod. Met 

de uitwerking van de regelge-

ving voor de persoonsvolgende 

financiering is het belangrijk 

om onder meer deze zaken in 

het oog te houden. Wil je even 

de harde realiteit vergeten, dan 

kan je dat misschien door het 

lezen van deze nieuwsbrief.  

 
Flexibele contracten nodig binnen persoonsvolgende finan-

ciering! 

In de plenaire vergadering van 9 maart werd gedebatteerd over de contrac-

ten die personen met een beperking afsluiten met een voorziening. Met de 

overgang naar persoonsvolgende financiering ,op 1 januari 2017, zal ie-

dereen immers zo’n contract moeten afsluiten om zijn zorg in te kopen. 

Bij een aantal mensen leeft ongerustheid dat voorzieningen nog voor 2017 

mensen op lange termijn aan hen willen binden. 

 

Ik heb gesteld dat er vooral duidelijkheid moet zijn. Als contracten over 

meerdere jaren worden afgesloten, dan ben ik daar op zich niet tegen. Elk 

jaar een nieuw contract afsluiten zou een administratieve rompslomp met 

zich meebrengen. We willen net administratieve vereenvoudiging. Een 

contract over meerdere jaren kan, maar dan moeten daar wel een aantal 

voorwaarden aan verbonden zijn.  

 

Er moet zeker en vast een korte opzegtermijn in staan, zodat de mensen 

hun keuzevrijheid niet beperkt wordt. Wanneer ze op korte termijn willen 

verhuizen moet dat kunnen, ze moeten de regie in eigen handen houden. 

Ook moet de keuze of ze hun zorg met voucher of cash willen inkopen 

aan de mensen zelf blijven. Die voorwaarden moeten worden opgenomen 

in een contract. Daarom heb ik ook de minister gevraagd om zeker een 

eenvoudige en flexibele omschakeling met korte opzegtermijn op te ne-

men bij het vastleggen van de reglementering. We volgend dit zeker op! 

———————————————————————————————— 

Dag van de Zorg 

Op 20 maart was het dag 

van de zorg. Een dag als 

een ander voor velen on-

der jullie. Hierbij wil ik 

iedereen nogmaals bedan-

ken om zich elke dag in te 

zetten om voor anderen te zorgen, zowel professioneel als vrijwillig! 
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Nieuwe systeem van zorgfinanciering mag ‘groene zorg’ niet over het hoofd zien 

 

Vanaf 1 januari 2017 wordt de persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met een beperking 

realiteit. In de volgende weken beslist de minister van Welzijn over de praktische uitwerking. Ik vroeg 

hierbij aandacht voor de zorgboerderijen: “Wij pleiten ervoor dat de minister ook de kleinschalige 

maar efficiënte initiatieven alle kansen geeft. Er is immers steeds meer vraag naar zorgboerderijen en 

andere vormen van groene zorg. Een ruimer en diverser aanbod van zorg is in het voordeel van alle per-

sonen die zorg vragen”.    

            

Met het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering worden de zorg, ondersteuning en assistentie voor 

personen met een beperking georganiseerd volgens de vraag van de zorgvrager zelf. De zorgvrager krijgt dan 

een gepersonaliseerd jaarlijks budget en met dat budget kan hij of zij een pakket van zorg samenstellen. Op 1 

januari 2017 treedt het systeem in werking, maar binnenkort zal de minister stappen zetten in het kader van de 

vergunning van initiatieven. 

 

We zijn altijd al vragende partij geweest voor een meer 

‘vraaggestuurde’ aanpak in de zorg. In het verleden was het sys-

teem al te vaak ‘aanbodgestuurd’, met een gebrek aan keuzevrij-

heid. Voorzieningen zullen natuurlijk altijd nodig zijn. Maar kleine-

re initiatieven zorgen voor een ruimer en meer gediversifieerd aan-

bod. Naast vzw’s zouden in de toekomst ook initiatieven die naast 

hun commerciële activiteiten een zinvolle dagbesteding willen aan-

bieden die mogelijkheid moeten hebben. 

 

Zorgboerderijen verdienen speciale aandacht.  Op dit moment is de ondersteuning voor zorgboerderijen mini-

maal. Wat brengt de toekomst? Zullen personen met een beperking in de toekomst zorg kunnen ‘inkopen’ in 

een zorgboerderij, met andere woorden zal men er kunnen meedraaien? Op dit moment is dat verre van zeker. 

Volgens studies heeft een groene omgeving nochtans een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn. 

In Nederland zet men er daarom volop op in. Maar zoals de zaken er nu voor staan dreigt een strakke regelge-

ving waardoor een eigenaar van een zorgboerderij maar moeilijk vergund kan worden, of waardoor hij geen 

personeel met zorgexpertise kan aanwerven als hij dat zou willen. Ik pleit voor continuïteit voor de bestaande 

zorgboerderijen. De minister wil eerst een ‘onderzoek naar een passend juridisch statuut’, maar het is de vraag 

of dat zal lukken voor 1 januari 2017. 

 

Ik hoop dat de regering voor ogen houdt dat de zorg en de zorgvrager centraal moeten staan en niet het statuut, 

het personeelsbestand en andere dergelijke zaken. Het belangrijkste is dat zowel huidige initiatieven als nieu-

we initiatieven alle kansen krijgen vanaf volgend jaar. Door het aanbod te vergroten, komt er meer keuzevrij-

heid voor de zorgvrager en zijn omgeving. Nu kan iemand die niet tevreden is immers vaak niet overschakelen 

wegens geen alternatief. Dat moet in de toekomst anders.” 

 

De volledige vraag om uitleg en het antwoord van de minister vind je hier.  
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Vrijetijdsorganisaties 
 

 

Elke provincie telt in Vlaanderen een aantal erkende vrijetijdsorganisaties, zo zijn er in Vlaanderen 20 offici-

eel erkend. Zij bieden groepsactiviteiten/reizen en meer individuele tijdsbesteding aan. Wil je kennismaken, of 

wil je zelf vrijwilligerswerk doen, neem dan zeker contact met hen op! 

 

Daarnaast helpen heel wat vrijwilligers op andere manieren mee via ’niet-erkende’ en dus niet-gesubsidieerde 

vrijwilligerswerkingen. Ook kennen heel wat voorzieningen zelf een uitgebreide vrijwilligerswerking. In het 

Gielsbos, waar ik vroeger werkte is dit bijvoorbeeld zo. Zij kwamen onlangs ook in het nieuws met  hun pro-

ject Share-a-ride, waarmee ze een oplossing zochten voor 2 problemen, namelijk mobiliteit en een vrijwilliger-

werking. Deze vrijwilligers bieden een rit en de nodige ondersteuning aan tijdens een sociaal, cultureel of 

sportevenement in ruil voor een gratis ticket.  

 

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag die ik onlangs stelde bleek dat de minister nog geen concreet zicht 

heeft op de plaats van vrijetijdszorgorganisaties binnen het toekomstig concept van persoonsvolgende finan-

ciering.  Op dit moment worden alle mogelijke pistes afgetoetst. De minister gaf wel aan dat het niet de bedoe-

ling is om naast de persoonsvolgende financiering een parallel spoor te ontwikkelen. 

 

Ik ga dit zeker mee opvolgen in de volgende maanden en erop toezien dat het regelgevend kader voldoende is 

om de huidige organisaties ten volle tot uiting te laten komen. Zij zijn immers uitermate belangrijk om de vrije 

tijd van heel wat mensen in te vullen! 

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

Bezoek het Vlaams Parlement! 

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

zoeken? 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! 
 

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

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 be-

voegdheid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je onderaan 

op deze brief. 

Deel deze nieuwsbrief met familie, vrienden en kennissen.                                                 Inschrijven/uitschrijven kan via e-mail. 

Tine van der Vloet e-mail   0496 782939     Parlementair Medewerker: Bart Smans e-mail 0474 427355  

Kantooradres: Leuvenseweg 86, 1011 Brussel  02 552 42 53   Websites:  Tine van der Vloet   N-VA Nationaal    

http://www.het-gielsbos.be/blog/share-ride
mailto:bart.smans@vlaamsparlement.be
mailto:Bart.Smans@vlaamsparlement.be
mailto:tine.vandervloet@vlaamsparlement.be
mailto:Bart.Smans@vlaamsparlement.be
http://www.tinevandervloet.be
http://www.n-va.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vvbad.be%2Fbericht%2Fvlaams-parlement-keurt-decreten-goed&ei=4-lAVcW9LIT_UKe4gcAO&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNH_pp--vsrG1nFeykTuUB

