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De sector voor personen met een handicap is de afgelopen jaren sterk in beweging

geweest. De huidige minister, Jo Vandeurzen, stelde zijn perspectiefplan voor in

2010. Dat bracht een positieve beweging in de richting van zorgvernieuwing mee. De

concrete effecten hiervan blijven echter vaag. En ondanks deze inspanningen van de

overheid, blijft het probleem van de wachtlijsten groeien.

De verkiezingen van 2014 brengen daarom een aantal prioriteiten mee. Het is

noodzakelijk dat de overheid verdere stappen zet in de richting van de geplande

zorgvernieuwing en het probleem van de wachtlijsten effectief aanpakt.

Zorgvernieuwing

Het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering start zoals gepland op 1

januari 2015. Dat gebeurt met een gefaseerde invoer. De eerste taak van de

minister is om het PVF decreet uitvoerbaar te maken door uitvoeringsbesluiten te

realiseren die gedragen zijn door alle stakeholders.

Een vernieuwd projectplan is nodig voor de verdere uitvoering van zorgvernieuwing.

Hieraan koppelt de overheid een passend budget. Dat budget baseert ze op een

becijfering van de financiële impact en de gevolgen van het nieuwe

financieringssysteem.

De transitie tussen het oude systeem en het nieuwe systeem verloopt vlot voor alle

betrokkenen. De overheid evolueert naar een faciliterende, transparante en efficiënte

overheid. Voor gebruikers staat inclusie, zorg op maat, keuzevrijheid en sector-

overschrijdende ondersteuning centraal. Voorzieningen moeten dit kunnen

realiseren in een kader dat voldoende regelluwte en rechtszekerheid omvat.



Om die transitie vlot te laten verlopen vervult de overheid een aantal bijkomende

voorwaarden:

- De zorgregie past zich aan aan de nieuwe situatie van het persoonsvolgend

budget.

- Aanpassing van de VIPA-regelgeving

- Aanpassing van de Q-eisen

- Responsabilisering van de reguliere diensten/andere sectoren

- Realistische budgetten voor de gebruikers

- De overheid houdt bij de invoering van de persoonsvolgende financiering

rekening met de effecten daarvan op het inkomen van personen met een

handicap zodat de koopkracht niet daalt.

- De toegekende budgetten moeten toelaten de ondersteuning op een

effectieve en efficiënte wijze te organiseren en te realiseren

Recht op zorgondersteuning

De overheid werkt verder aan recht op ondersteuning voor iedereen en bouwt zo de

wachtlijsten af. We vragen van de overheid dat zij recht op ondersteuning voor

personen met een handicap realiseert. Elke persoon met een handicap krijgt een

passend antwoord op zijn vraag naar ondersteuning. Daarom voorziet de overheid

volgende zaken:

- Correcte cijfers over de wachtlijsten en het budget dat nodig is om deze weg

te werken.

- Uitbreidingsbeleid en een meerjarenplan gebaseerd op deze cijfers.

- De effectieve uitvoering van het basisondersteuningsbudget. De uitvoering

ervan brengt op geen enkele manier het groeipad voor andere

ondersteunings- en financieringsvormen zoals RTH en het persoonsvolgend

budget in het gedrang.
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Volgende organisaties ondertekenen dit memorandum:

Absoluut vzw

Braille liga

Federatie Sociale Ondernemingen (FSO)

FOVIG

Gezin en Handicap

Huntington Liga

Inclusie Vlaanderen

Katy Declercq (belangenverdediging personen met een handicap)

KVG

MS liga

Onafhankelijk Leven vzw

VeBes (Vereniging van blinden en slechtzienden)

Vereniging personen met een handicap (VFG)

Vlaamse liga NAH

Vlaamse reuma liga

Vlaamse Welzijnsverbond vzw


