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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 19 MAART 2005
IN HET PROVINCIEHUIS TE HASSELT

Dank aan het provinciebestuur van Limburg, mevrouw S. Claes deputé voor welzijn
en volksgezondheid van de provincie en de medewerk(st)ers van dit huis voor de
gulle gastvrijheid in het provinciehuis.
Dank aan de bestuursleden van Limburg voor hun inzet en werk naar aanleiding van
deze dag
Als er gevierd moet worden dan gaan we naar Limburg
Een ook deze keer geven we grif toe dat het goed was
heel goed zelfs.

Er was eens een vogel met slappe vleugels…
Terwijl de andere vogels – à la Jonathan Seagull – sierlijk door het luchtruim
zweefden
tippelde hij verdrietig rond op de begane grond
Zijn hart werd als een spons die al zijn onmacht en verdriet opzoog…
Tot het hem uiteindelijk te machtig werd
Hij verzamelde ineens al zijn krachten en vloog op, moeizaam weliswaar
Doch door gebrek aan natuurlijke kracht verloor hij haast onmiddellijk weer hoogte
Gelukkig kon hij zich nog net neerzetten op een boom met lage takken
Mensen die houden van medemensen met een handicap
zijn als bomen met lage takken
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VOORMIDDAG
ALGEMENE VERGADERING VOOR DE LEDEN
DEEL 1
STATUTAIR GEDEELTE

1.

Wijzigingen in het bestuur van FOVIG
1.1. Nieuwe voorzitter
 Toon Callewaert wordt de nieuwe voorzitter van FOVIG. Hij is West-Vlaming en
woont in Deerlijk. Zijn zoon met diep mentale handicap verblijft in een voorziening
in Oost-Vlaanderen (Bachte). Toon is psycholoog van opleiding en was directeur
van een CLB in Kortrijk. Hij heeft zich altijd ingezet voor het ouderverenigingswerk.
Hij is lid van de Raad van Bestuur van Inclusie Vlaanderen en van het VGPH. Hij is
actief in de PEC West-Vlaanderen. Toon is een gedreven man met een
democratische leiderschapsstijl. Hij is sinds een tweetal jaren betrokken bij de
werking van FOVIG. Wij zijn blij dat hij het voorzitterschap op zich wil nemen en
zeggen hem alle steun toe.
 Paul Janssens houdt het na acht jaar voor bekeken. Paul heeft zeer veel tijd en
energie gestoken in FOVIG. We zijn hem daar uitermate dankbaar om en
waarderen dat hij nog zoveel werk verder op zich wil nemen. We denken hierbij
onder meer aan het ledenblaadje.
1.2. Nieuwe ondervoorzitter
 Pierre Schreuders wordt de nieuwe ondervoorzitter. Pierre kent de klappen van de
zweep en is van bij het prille begin betrokken bij de werking van FOVIG.
 Monique Dumon stopt als ondervoorzitter. Ook Monique heeft zeer veel energie
gestoken in FOVIG. Zij vertegenwoordigde FOVIG in tal van werk- en
adviesgroepen. Wij zijn blij dat ze deze opdrachten verder op haar wil nemen. Zij
blijft ook de drijvende kracht achter Radeloos.
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1.3. Afscheid leden Raad van Bestuur
Henri Roosen en Herman Laekeman leggen hun mandaat neer in de Raad van
Bestuur. Wij danken hen voor hun dienstbaarheid en inzet.
1.4. Herbevestiging van mandaten
De mandaten van Eric Devos, Luc De Vos, Monique Dumon, Roger Frestaets en
Roger Van Dorpe worden verlengd en bevestigd voor een nieuwe periode van vier
jaar.

2.

Financieel verslag
2.1. Zichtrekening
In
Uit
Saldo

4206,14
2398,50
1816,64

2.2. Algemeen overzicht
Saldo 31/12/03
In werkjaar 04
Saldo 31/12/04

24391,38
1816,64
26208,02

2.3. Sponsoring
We krijgen vanaf nu jaarlijks een structurele sponsoring van een bedrag van 1250 €
door de firma Eribel.
2.4. Begroting
De begroting wordt geraamd op 4700 €.
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2.5. Verificateurs
 De rekeningen zijn gecontroleerd en juist bevonden door Frans Snyers en Hugo
Verhoeven. Zij werden gekweten van hun opdracht voor dit jaar.
 Frans en Hugo zijn bereid om ook volgend werkjaar de rekeningen te verifiëren.

3.

Ledenbestand en abonnementen
3.1. Leden
2005
2004
2003
2002
2001

97
107
101
100
90

3.2. Abonnementen
2005
2004
2003
2002
2001

4.

167
173
172
168
157

(waarvan 70 uitsluitend abonnement zonder lidgeld)
(waarvan 66 uitsluitend abonnement zonder lidgeld)
(waarvan 71 uitsluitend abonnement zonder lidgeld)

Jaarverslag
4.1. Vergaderingen nationaal
4.1.1.

Statuten

Om te voldoen aan de nieuwe VZW-regelgeving werden de statuten vorig jaar
aangepast en op de algemene vergadering voorgelegd. Ze werden samen met
ledenlijst en een overzicht van de inkomsten en uitgaven 2003 ingediend bij de
Griffie van Kamer van Koophandel te Leuven.
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4.1.2.

Ontmoeting met minister Inge Vervotte

4.1.3.

Map gebruikersraden

4.1.4.

WEB – site

4.1.5.

Voorbereiding algemene vergadering

4.1.6.

Ledenblad

FOVIG heeft ter gelegenheid van de aanstelling van Inge Vervotte als nieuw
Minister van Welzijn een onderhoud gevraagd. We werden op het kabinet
ontvangen door Ritje Pauwels, adviseur gehandicaptenbeleid met wie we een
goed en open gesprek hadden o.a. omtrent actuele punten zoals zorgregie en
trajectbegeleiding. Een minpunt bij deze ontmoeting was dat noch de minister,
noch de kabinetschef aanwezig waren.
De FOVIG – map met thema’s ten behoeve van gebruikersraden werd het
voorbije jaar aangevuld met het thema dat vorig jaar tijdens onze algemene
vergadering werd behandeld: ‘Oudercomité versus gebruikersraad versus
bewonersraad’.
De website www.fovig.be is er, maar bevat nog wat schoonheidsfoutjes.
Sommige onderdelen moeten nog ingevuld worden. We willen hier de komende
maanden aan verder werken.
Veel aandacht en tijd ging naar de voorbereiding van deze algemene
vergadering met de viering van 20 jaar FOVIG.
Het ledenblad verscheen vorig jaar drie maal. Om een goed gevuld en boeiend
blad te brengen is er dikwijls te weinig kopij. Om niet alles op één persoon af te
wentelen en om het blad een vastere structuur te geven, werd een redactieraad
gestart.
We vragen nogmaals ons tijdschriften vanuit de voorzieningen te bezorgen.
Graag ook inspiratie voor artikels en artikels zelf.
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4.2. Vergaderingen provinciaal
4.2.1.

De vergaderingen

4.2.2.

Deelname aan het ROG.

Deze provinciale vergaderingen hebben het voorbije jaar zowel in Antwerpen,
Oost-Vlaanderen en Limburg trimesterieel plaats gehad. Ze zijn steeds een
aanleiding om:
 ervaringen uit te wisselen tussen gebruikersraden en oudercomités
 op de hoogte te blijven wat nationaal wordt besproken
 aandachtspunten aan te brengen.
In Brabant is de werking nog onvoldoende op gang gekomen. In WestVlaanderen is ze spijtig genoeg sterk teruggelopen. We zoeken naar een
oplossing.
Leden van de RVB van FOVIG zetten zich in iedere provincie in om de
vertegenwoordiging van de gebruikers in de provinciale ROG’s inhoud te geven.
De ondersteuning door de coördinatoren van de VGPH wordt hierbij
gewaardeerd maar is soms nog voor verbetering vatbaar.

4.3. Vergaderingen ouder- en familieplatform
Vanuit dit Platform, dat een samenwerking is tussen Inclusie Vlaanderen, FOVIG,
Budgethoudersvereniging Inclusie Vlaanderen en de Steiner Heilpedagogie, werd het
initiatief genomen om een visietekst uit te werken aangaande Kwaliteit van leven.
Men wou een document maken waarmee men in gesprek kon gaan met de koepels
van de voorzieningen of de werkgevers, de werknemersorganisaties, maar ook met de
Overheid en het Vlaams Fonds.
Een eerste tekst is inmiddels uitgewerkt. Deze bestaat uit twee delen:
 Een eerste deel opgesteld door het ouder- en familieplatform met meer algemene
aanbevelingen en een begrippenkader.
 Een tweede deel met de visietekst van FOVIG die meer concrete aanbevelingen
bevat.
Deze visietekst is ondertussen voorgelegd en toegelicht bij het VWV, PPG, LBC en
BBTK. Men vroeg om hem binnen de organisaties te bespreken en er reactie op te
geven.
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Eerstdaags wordt deze tekst ook voorgelegd en toegelicht op het kabinet en op het
Vlaams Fonds.
Via het VWV en het PPG is deze tekst aan iedere voorziening en iedere gebruikersraad
bezorgd.
4.4. Vergaderingen Vlaams platform gebruikersverenigingen voor personen met

een handicap (VGPH)

In mei 2004 werden door de vorige Vlaams Regering twee besluiten goedgekeurd
over:
 Zorgregie
 De oprichting van een Vlaams Platform voor gebruikersverenigingen voor
personen met een handicap.
De huidige minister van Welzijn Inge Vervotte heeft deze besluiten afgevoerd. We
wachten momenteel op een nieuw besluit aangaande zorgregie en een nieuw
aangaande de opdracht van dit platform.
Het bestaande VGPH kreeg de opdracht dit laatste besluit uit te werken. Het werd
inmiddels uitgebreid tot 16 verenigingen waaronder FOVIG. Het vraagt als opdracht
te krijgen:
 de ondersteuning van de gebruikers in de ROG’s
 het organiseren van trajectbegeleiding
De minister beloofde ondertussen ook een nieuw besluit over trajectbegeleiding.
FOVIG wenst evenwel dat de versterking van de positie van de gebruikers op een
veel ruimere en grondiger wijze benaderd en aangepakt wordt. We wensen dat de
gebruikers samen met hun verenigingen in de nabije toekomst door de overheid in
de totaliteit van hun deskundigheid en werking erkend en ondersteund worden.”
4.5. Werkgroepen
4.5.1.

PGB – Zorggradatie

Nadat de expertencommissie PGB eind april vorig jaar een lijvig document had
uitgewerkt aangaande de voorwaarden voor de invoeren van het PGB werd de
reeds bestaande werkgroep zorggradatie terug opgestart. Men wil verder werk
maken van de vernieuwing van de zorg en om te komen tot het uitwerken van
zorggradatie en meer vraaggestuurde zorg.
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Om zowel de voorzieningen als de gebruikers in te lichten over de ganse opzet
van deze zorgvernieuwing worden er informatiepakketten uitgewerkt die in de
loop van dit jaar ter beschikking zullen zijn.
4.5.2.

SEN

4.5.3.

Adviescommissie grensoverschrijdend gedrag

4.5.4.

SOG kwaliteit

SEN beoogt de betere verspreiding van bestaande kennis rond de
problematieken van personen met NAH, autisme en mentale handicap met
bijkomende gedragstoornissen.
Er is een vertegenwoordiging vanuit het Ouder en Familieplatform en vanuit
FOVIG zowel in de Raad van Bestuur als in de werkgroep gedragsproblemen.
Er moet over gewaakt worden dat de werking van SEN vruchten afwerpt en dat
de nodige aandacht gaat naar de vragen van de personen zelf met een
handicap en hun omgeving.
SEN organiseerde een studiedag voor de doelgroep van personen met een
mentale
handicap
met
bijkomende
gedragstoornissen.
De
gebruikersverenigingen zorgden hier voor een workshop rond de visie van
ouders i.v.m. ‘vrijheidbeperkende maatregelen’.
Deze commissie werd destijds opgestart als werkgroep ‘Seksueel misbruik bij
personen met een handicap’. Pas sinds 2004 is er voor deze problematiek een
bredere en snellere aanpak gekomen.
Ondertussen resulteerde dit in een aanpassing van de SMK ‘Integriteit’ en de
verplichting voor voorzieningen om hieromtrent een procedure te ontwikkelen.
Deze overleggroep werd in het najaar 2004 terug opgestart.
Ook hier kwam de procedure over de bescherming van de gebruiker tegen
misbruik en agressie ter sprake. Deze procedure moest in orde zijn vanaf
1.1.2005.
De moeilijkheden omtrent de uitwerking en de toepassing van deze procedure
zijn gekend en zullen door de inspectie in kaart gebracht worden. Ondertussen
zal het Vlaams Fonds werk maken van duidelijke richtlijnen i.v.m.
‘grensoverschrijdend gedrag’.
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De overleggroep zal in de komende maanden ook aandacht besteden aan het
nieuw eenheidsdecreet over Kwaliteitszorg.
4.5.5.

Raadeloos

Het project Raadeloos – een samenwerking tussen FOVIG, KVG – Gezin en
Handicap en VFG, is in zijn vijfde werkjaar.
Het thema van het voorbije jaar was ‘kwaliteit van leven en het
tevredenheidsonderzoek’.
Hierover werd een lezing verzorgd in iedere provincie.
Raadeloos kreeg tot hiertoe driemaal werksubsidie van het Vlaams Fonds in het
kader van ‘speciale projecten’.
Dit jaar herneemt Raadeloos haar eerste thema: ‘Inspraak en Participatie: de
goede werking van gebruikersraden’. Er is een lezing in ieder van de vijf
provincies gepland.

4.6. Visietekst FOVIG
Heel wat tijd, inzet en denkwerk werd besteed aan het opstellen van de visietekst:
‘Kwaliteit van leven door zorg en ondersteuning van gebruikers in voorzieningen voor
personen met een handicap’
Deze tekst wordt verder beknopt samengevat.
We hopen dat hij ook verder besproken wordt in de gebruikersraden en oudercomités
binnen de voorzieningen.
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DEEL 2
INHOUDELIJK GEDEELTE
VOORSTELLING VAN DE VISIETEKST VAN FOVIG

1.

Inleiding
1.1. Evolutie van het gedachtegoed
1.1.1. Nadruk op de persoon
1.1.2. Zijn vraagstelling
1.1.3. Flexibele zorg op maat
1.1.4. Inclusie en integratie
1.1.5. De middelen evolueren trager dan het gedachtegoed
1.2. Vaststellingen met betrekking tot kwaliteit van leven
1.2.1. Er is voldoende kwaliteitsbesef op het terrein
1.2.2. Er is onvoldoende effect voor de persoon zelf met handicap
1.2.3. Levenskwaliteit van het personeel versus kwaliteitsvolle zorg of kwaliteit van
leven van gebruiker
1.2.4. Directe ondersteuning prioritair
1.3. Harmonische en complementaire ontwikkeling van alle vormen van zorg
1.3.1. Voorzieningen moeten hun rol behouden en blijven spelen
1.3.2. Er zijn middelen nodig om de ontwikkelingen te volgen
1.3.3. Er is ruimte nodig om de totaliteit te vernieuwen
1.3.3.1.
Nieuwe initiatieven
1.3.3.2.
Vernieuwende initiatieven
1.3.3.3.
Specifieke noden en vragen
1.3.3.4.
Verbetering en modernisering van het bestaande
1.3.3.5.
Restgroepen?

2.

De middelen in een steeds vernieuwend zorgaanbod
2.1. Nieuwe initiatieven niet ten koste van bestaande
2.2. Aandacht voor de zwakkeren
2.3. Rechtstreekse zorg vrijwaren versus personeelseisen
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2.4. Voldoende continuïteit nodig in de relatie gebruiker-begeleider
2.5. Normaal dagschema actualiseren
2.6. Goede ondersteuning en verzorging vereist voldoende personeel
2.7. Vrijwilligers, teken van personeelsarmoede?
2.8. Supplementen, aangepast en duidelijk
2.9. Zorggradatie en herverdeling van de middelen ten voordele van de zwaksten
2.10. Recht op zorg als collectieve verantwoordelijkheid en plicht om op te nemen

3.

De organisatie van de zorg
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

4.

Transparante en democratische organisatiemodellen
Contact met de basis
Geen wegzuigen van directe zorg naar omkadering
Directe zorg en ondersteuning prioritair
Privacy rond logeren en kortverblijf
Nieuwe infrastructuur vergt meer overheidsmiddelen
Infrastructuur aangepast aan de ernst van de zorgvraag
Infrastructuur afgestemd op veiligheid, gezondheid, inclusie en emancipatie
Zorggradatie transparant doorvoeren

Het personeel in de zorg
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Werkomstandigheden van het huidig personeel krijgen teveel nadruk
Teveel inhaalbeweging, onvoldoende nieuwe middelen
Meer personeelsomkadering voor de zwaarst zorgbehoevenden
Vervangingsmiddelen voor tijdskrediet onvoldoende
Basiszorg centraal
Grenzen voor personeelswisselingen
Aangepaste normen in functie van de zorggradatie
Personeelsstop opheffen
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5.

De cultuur en de sfeer van de zorg
5.1. Waardering voor liefde, inzet en engagement
5.2. Goede individuele ondersteuningsrelatie dank zij optimale omkadering
voorwaarden
5.3. Waken over roeping en graag zien bij selectie als belangrijke voorwaarden

6.

en

De inspraak en participatie vanwege de gebruikers
6.1. Verheugd over de positieve evolutie op collectief en individueel vlak
6.2. De gebruiker nog meer betrekken bij de handelingsplanning en deze verder
verbeteren
6.3. Gebruikers en personeel samen laten deelnemen aan vorming
6.4. Nadruk op de directe ondersteuning
6.5. De wachtlijsten versneld verminderen
6.6. Het fenomeen wachtlijst verzwakt en belemmert de positie van de gebruiker
6.7. Afdwingbaarheid van het recht op zorg ook als de gebruiker moet afhaken
6.8. De code voor goede praktijk honoreren
6.9. De positie van de gebruikers in het regionaal overleg versterken
6.10. De waarnemer in de Raad van bestuur zinvol inschakelen en aanwenden
6.11. Overleg met allen over alles
6.12. Zich niet verschuilen achter beroepsgeheim en privacy
6.13. De werking van de gebruikers niet alleen met betrekking tot regionaal overleg
versterken maar in de totaliteit van hun werking en opdracht

7.

Het kwaliteitsdecreet
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

SMK’s: goed zo
Niet te theoretisch en administratief aanpakken
Graag inspectie en toezicht op de werkvloer
Gebruikers betrekken bij audits
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NAMIDDAG
ALGEMENE VERGADERING VOOR LEDEN EN GENODIGDEN
DEEL 1
PANELGESPREK
KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN
VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
De jongste jaren heeft een geëngageerd bestuur van FOVIG veel denkwerk gepresteerd in het
belang van de persoon met een handicap die in een tehuis, een voorziening, een MPI verblijft. Via
de ouderverenigingen en de Gebruikersraden geeft FOVIG te kennen dat we samen
verantwoordelijkheid willen dragen voor minderjarigen en volwassenen die op hulp en zorg van
ouders, een broer of zus, een familielid, een voogd of bewindvoerder aangewezen zijn om hun
leven in te vullen op een passende en kwaliteitsvolle wijze en daartoe gebruik moeten maken van
een voorziening of instelling in Vlaanderen.
In januari 2001 pakte FOVIG uit met een Verklaring waarin de visie op de ontwikkeling in de
toekomst van de voorzieningen voor personen met een handicap in Vlaanderen werd neer
geschreven. En begin dit jaar werd de laatste hand gelegd aan een omstandig document dat
handelt over ‘Kwaliteit van leven door zorg en ondersteuning van gebruikers in voorzieningen voor
personen met een handicap’.
Deze nieuwe visietekst is mede ondertekend door het Ouder- en Familieplatform waarin naast
FOVIG ook Inclusie Vlaanderen, de Butgethoudersvereniging Inclusie Vlaanderen en Steiner
Heilpedagogie zitting hebben.
De impact van deze visie is niet gering, de consequenties vergaand. Bestuursleden van FOVIG zijn
daarom naar de verantwoordelijken van de Instellingen, de werknemersfederaties, bevoegde
instanties en de bevoegde minister getogen om deze visie te toetsen aan hun opinie.
Vandaag stuurden al deze belangrijke partners een vertegenwoordiger naar dit provinciehuis om te
debatteren en te kennen te geven hoe ieder van hen aankijkt tegen deze mening van onze
federatie.
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FOVIG is verheugd om in dit gesprek te mogen luisteren naar:
 Mevrouw Ritje Pauwels die het kabinet van Vlaams minister Inge Vervotte vertegenwoordigt
 De heer Jos Theunis afdelingshoofd Inspectie en Europese Cel van het Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie voor Personen met een Handicap
 De heer Jos Sterckx voor het PPG of het Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg
 De heer Hendrik Delaruelle voor het Vlaams Welzijnsverbond
 De heer Walter Cornelis welbekend in zijn functie bij de LBC of Landelijke Bedienden
Centrale
 Als moderator zal de heer Ronny Dierendonck directeur Vorming bij het WIV niet alleen de
verschillende thema’s uit de visietekst laten aankaarten, hij zal er bovendien de aandacht op
toespitsen dat elk lid van het panel de mening van de organisatie die vertegenwoordigd
wordt ter kennis brengt van de toehoorders.
Volledigheidshalve moet ik nog toevoegen dat de BBTK zich laat verontschuldigen in dit gesprek.

1.

Bedenkingen van de panelleden op de visietekst van FOVIG

Jos Sterckx:

Samenwerking met ouders en gebruikers is heel belangrijk. Steeds gaat het om een
samenspel tussen drie actoren: gebruikers, medewerkers en personeel, werkgevers
en zorgverstrekkers. Centraal is de dienst aan de gebruiker. Via deze tekst horen we
de stem van de gebruikers in de voorzieningen.

Hendrik Delaruelle:

 Het begrip kwaliteit van leven is nog niet verouderd. Het blijft van belang dat we
er aandacht aan besteden.
 Wat de indicatoren voor kwaliteit van leven betreft is er verschil tussen de
opvattingen van de professionelen en deze van de gebruikers. Vooral voor
indicatoren die gebruikers belangrijk achten hebben we weinig objectiveerbaar en
meetbaar materiaal. Voldoende nederigheid is dus aangewezen voor diegenen die
de zorg willen veranderen en vernieuwen.
 Steeds speelt de triade: gebruiker, hulpverlener en organisatie. Elk legt zijn eigen
accenten en heeft eigen gevoeligheden. Meer dan ooit is het nodig om de handen
in elkaar te slaan.

Ritje Pauwels:

 Het kabinet besteedt aandacht aan deze tekst door het platform uit te nodigen
voor een gesprek over deze tekst.
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 In haar beleidsnota spreekt de minister over individuele keuzevrijheid, zorg op
maat, voorwaarden voor zorg op maat, een stem geven aan personen met een
handicap. Dit zijn ideeën die in de visietekst van FOVIG sterk naar voor komen.
Het denken gaat in belangrijke mate in dezelfde richting.
 Het besluit over de zorgregie is inmiddels gerealiseerd. Dit is een uitdrukkelijke
vraag van FOVIG. Bij het voorbereiden van dit besluit werd de stem van de
gebruikers uitvoerig gehoord.
 Het concept en besluit over trajectbegeleiding wordt voorbereid. Ook hierbij
worden de gebruikers uitgebreid gehoord.

Jos Theunis

 Dit is een goede tekst. Hij kan ten dele als een werkinstrument gehanteerd
worden. Het is een soort richtlijn. Men kan er dingen mee toetsen.
 De tekst is kritisch maar niet eenzijdig kritisch. Dit mag. Zo hoort het. Er is vaak
ook een waarderende ondertoon. Dit is mooi. Het is een rijpe, volwassen tekst.
 De knelpunten in de tekst naar voor gebracht zijn ook voor de inspectie
herkenbaar.
 Kwaliteit betekent niet altijd groter en mooier. Kwaliteit bereik je op de eerste
plaats door na te gaan wat je zelf kan bepalen, wat je er zelf kan aan doen.

Walter Cornelis:

 Honderd jaar geleden begon er een ontvoogdingsstrijd. De welzijnssector begint
pas nu aan haar ontvoogdingsstrijd.
 Pas nu spreken we over inclusie en volwaardig burgerschap. De struikelstenen
lijken eindelijk weggevallen. Het is aan ons om de ontvoogding volume en inhoud
te geven.
 Laat u als gebruikers niet doen, ook niet door ons.

Moderator: Hoe komt het dat we nu nog moeten spreken over een ontvoogdingsstrijd voor
onze sector?
Jos Sterckx:

 We komen van ver … en er zal nog zeer veel moeten veranderen. We zouden
moeten kunnen los komen van strakke regelgeving en carcans, we moeten komen
tot meer keuzevrijheid, we zijn nog lang niet toe aan zorg op maat …
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 Maar zo eenvoudig is het allemaal niet … Hoeveel zorg op maat willen we?
Hoeveel willen we niet van deze zorg? Hoe flexibel willen we de zorg uitbouwen?
In welke mate en waar moet ze niet flexibel blijven? Over deze en nog veel andere
punten is er nog geen duidelijkheid. De richting die we uitwillen is onvoldoende
duidelijk. Momenteel zitten we nog in belangrijke mate in een impasse.

Jos Theunis:

 Misschien is het daarom ook belangrijk dat we niet te veel denken in van die grote
principes.
 Ooit hoorde ik te velde zeggen: ‘Als we maar gelukkig zijn …’ Daar zit veel
waarheid in. Misschien is dat wel het voornaamste criterium voor de persoon met
handicap.

Hendrik Delaruelle:

 Ook ik heb de indruk dat de weg nog lang is. Dikwijls geef ik dan het voorbeeld
van de integratie. Vaak zijn we met niet veel meer bezig dan met fysieke
integratie. Het echt ‘erbij horen’ klinkt vaak nog zo zwak door.
 En daarmee is het nog eens gezegd. Daar zijn we niet zoveel mee. De
belangrijkste vraag is wat we hieraan kunnen doen. In dit verband wil ik twee
dingen zeggen.
o Laat elk van ons blijvend werken aan een mentaliteitswijziging bij ons zelf
o Laat ons er alles aan doen om op alle vlakken de positie van de gebruikers
te versterken zodat ze echt volwaardige partners kunnen zijn of worden.

Ritje Pauwels:

 Ikzelf denk eigenlijk niet zozeer in toekomstbeelden die nog veraf zijn. We staan
hier gewoon voor een maatschappelijke opdracht. Het is de taak van iedereen,
hier en nu, om de persoon met handicap zijn volwaardige plaats te geven.
 Ik heb het niet graag over de waaromvraag. Ik spreek niet graag over
opdrachten. Voor mij gaat het hier om een evidentie. Voor mij gaat het hier om
dagelijkse praktijk en realiteit. Daar wens ik op de eerste plaats alle energie in te
steken.

Walter Cornelis:

 Wat die ontvoogding betreft geef ik graag mee dat we in de toekomst wellicht
nieuwe partners zullen moeten erkennen of dat we in elk geval met bepaalde
partners zoals de gebruikers meer rekening zullen moeten houden. De huidige
actoren zullen zich voor een stuk moeten aanpassen. Ik denk dan met name aan
de werkgevers en de werknemers. Dit zal tijd vragen. Maar ik heb daar
vertrouwen in. Ik ben daar niet zo ongerust over.
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 Het allerbelangrijkste lijkt me de stijl waarmee men elkaar benadert en
aanspreekt. We mogen er nooit voor zorgen dat de ander dichtklapt. We dienen
samen te werken. We zijn zoekend en de zoektocht is pas begonnen.

Jos Sterckx:

Wat die toekomstige evolutie betreft wil ik nog één element toevoegen.
Tegenwoordig is er zoveel te doen over die wachtlijsten en over het versneld
wegwerken ervan. Concreet betekent dit dat er in de onmiddellijke toekomst nog
heel wat plaatsen zullen moeten bijkomen en dat er nog veel zal moeten bijgebouwd
worden. Maar dat is precies ook één van die belangrijke discussiepunten. Moeten we
dan altijd maar blijven bouwen en bijbouwen? Hoeveel moeten we bouwen? Is dit de
wissel voor de toekomst? Is dit het spoor voor de ontwikkeling van de zorg? Kunnen
we ook niet aan andere sporen en wissels denken? Ook dit is één van die dilemna’s
of uitdagingen waarvoor we staan.

2.

Antwoorden van panelleden op vragen gesteld door FOVIG
2.1. Infrastructuur
In onze visietekst stellen we:
We wensen dat de infrastructuur aangepast is aan de individuele noden van de gebruiker, de aard en
de ernst van de zorgvraag. We stellen vast dat er ook op dit vlak te veel verschil is tussen theorie en
praktijk.
Basisuitrusting in functie van de zorgzwaarte dient in de infrastructuurnormen te worden opgenomen.
We vragen een strikte toepassing van normen op het vlak van veiligheid en gezondheid. We vragen
infrastructuur die optimaal kan aangewend worden op het vlak van emancipatie, participatie, integratie
en inclusie.

Vraag:



Is er voldoende evenwicht tussen de middelen op het vlak van vernieuwing van de zorg en de
middelen ter verbetering en modernisering van de bestaande zorg?
Worden er voldoende inspanningen geleverd om te komen tot geëigende middelen:
o
in functie van de specificiteit en de ernst van de zorgvragen
o
voor het wegwerken van verouderde en onaangepaste infrastructuur?
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Walter Cornelis:

 In het algemeen wens ik te zeggen dat er dringend nog grotere
inspanningen nodig zijn. Maar er is geen geld. Wat gaan we dan
doen? Geld halen bij de banken? Middelen zoeken in de privé? Gaan
we de zorgsector uit handen geven? Als LBC zijn wij daar niet voor.
Wij pleiten voor een solidair zorgsysteem. Dit moeten we blijven
ontwikkelen. Hierin moeten we verder blijven investeren. Dit zal de
gemeenschap geld kosten, nog meer geld. Maar zo arm zijn we nog
niet. Onze winkelkarren liggen vaak nog vol. Moesten we af en toe
eens zorg kopen en onze karren volladen met zorg, dan zouden we
heel ver kunnen komen.
 Ondertussen is het inderdaad zo dat er nog verouderde infrastructuur
bestaat. Dit kan niet, dit zou niet mogen.

Jos Theunis:

 Het evenwicht is soms zoek. Op het vlak van de normering is er veel
te weinig differentiatie. Zo is er slechts één norm voor
bezigheidstehuizen. Deze vlag dekt nochtans heel verschillende
ladingen.
 Een probleem is dat we altijd met dat bouwen in onze maag gesplitst
zitten. Hoeveel moeten we dan nog bouwen? Moeten we dan altijd
maar blijven bouwen?
 Op het vlak van vernieuwing denk ik dat we nog wat meer kunnen
kiezen voor kleinschalige projecten. We hebben zeker geen nood
meer aan paleizen. Deze projecten zouden meer personeelsgebonden
moeten zijn.
 Eerlijkheidshalve wil ik ook vermelden dat er heel wat gerealiseerd is
en dat er vooruitgang is. Goede bouwdossiers zijn tot nu toe steeds
en vrij vlot gehonoreerd geweest.
 Waarom zouden we ook niet mogen vermelden dat er verschillen zijn
tussen voorzieningen wat het management betreft. De een kan
blijkbaar meer dan de ander, soms zelfs met hetzelfde geld. De een
heeft soms ook meer dan de ander omdat er op een andere wijze
middelen gezocht worden of omdat er anders met middelen
omgegaan wordt.
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Ritje Pauwels:

 De noden zijn toekomstgericht inderdaad groot. Maar mag ik hier
alleen terloops even aanstippen dat er niet alleen personen met een
handicap zijn, maar ook bejaarden en zieken?
 Het kan wat ongewoon en wellicht zelfs vreemd lijken, maar een
nieuwe piste die we zouden willen bewandelen is deze van de sociale
huisvesting. Mocht men hier een zeker percentage van de
woongelegenheid kunnen voorzien voor personen met een handicap
dan zou dit duidelijk de inclusie en de integratie bevorderen. Dit kan
een goede, kleinschalige woonvorm zijn.
 Wat de vernieuwing betreft wens ik zeker ook te vermelden dat elk
voorstel steeds onderzocht wordt. Men wordt meestal uitgenodigd en
elk voorstel krijgt ruime aandacht.
 Eerlijkheidshalve voeg ik er wel aan toe dat met betrekking tot Vipa
de uitbreidingsdossiers voorrang gekregen hebben …
 Ook wij als overheid zitten met dat bouwen in onze maag. Hoeveel
nog bouwen? In welke richting bouwen?
 Tenslotte wens ik te zeggen dat we meer aandacht willen geven aan
het verbeteren en vervangen van verouderde en niet aangepaste
infrastructuur.

Hendrik Delaruelle

 In mijn ogen moeten we voldoende duidelijk stellen dat het niet moet gaan
over of …of … maar over en … en … Alles moet aangepakt worden. Niet
alleen de nieuwbouw is van belang, niet de paradepaardjes.
 Men spreekt zo gemakkelijk over kleinschaligheid. Maar het moet rond te
krijgen zijn, het moet doenbaar zijn. Hier ligt een zeer grote uitdaging voor
het management. Het mag niet gaan ten koste van, men mag geen
roofbouw doen op de bestaande zorg.
 De sector heeft nood aan een ander Vipa-besluit, een soepeler besluit, een
besluit waardoor er ruimte komt om ook het bestaande te vernieuwen.
 Wat de problematiek van de wachtlijsten betreft wens ik te zeggen dat er
momenteel nog weinig vrije plaatsen zijn. Men zal dus onoverkomelijk nog
veel moeten bijbouwen. Men zal nog moeten uitbreiden. Maar er zijn niet
veel initiatiefnemers meer die nog in staat zijn om te bouwen.
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 En om volledig duidelijk te zijn. De bestaande gebouwen zijn misschien wel
de grootste zorg. Als men vandaag een vraag stelt voor vervangingsbouw
dan komt men automatisch op de wachtlijst terecht. Voor uitbreiding en
nieuwbouw gaat het vlugger. Maar ook hier is de wachttijd minstens drie
jaar. Wat dient er te gebeuren? Wat kan er gebeuren?

Jos Theunis:

 Ik durf zeggen dat ook in de toekomst een zekere grootschaligheid zal
nodig blijven, zeker voor de zwaarste vormen van zorg.
 Tegelijkertijd stel ik verder dat we nog wat verder en nog wat meer
moeten durven opschuiven richting kleinschaligheid.

Jos Sterckx:

 Eén van die andere uitdagingen is de discussie in verband met
residentieel en ambulant. Hoe dienen we op dit vlak de zorg te
oriënteren of bij te sturen?
 De piste in verband met de sociale huisvesting is nieuw. We zullen het
waarderen indien men hier tot concrete resultaten komt.

2.2. Restzorg en recht op zorg
In onze visietekst stellen we:
Het mag niet zijn dat zware zorgvragen nergens terecht kunnen of geweerd worden.
We denken hierbij aan:
 de moeilijkst plaatsbare personen met een handicap zoals personen met autisme, met
gedragsproblematiek, met zware meervoudige handicap
 de meest zorgbehoevenden.
 de zwaksten op financieel en sociaal vlak.
We pleiten voor controlemechanismen waardoor deze doelgroepen beschermd worden en waardoor de
zorg op eerlijke en rechtvaardige wijze toegankelijk wordt voor iedereen in alle vormen van zorg.
We eisen RECHT OP ZORG en wijzen op de collectieve verantwoordelijkheid van de zorgverstrekkers
en hun PLICHT om personen met een handicap, die via het regionaal overleg en binnen de
doelgroepen erkend door het Vlaams Fonds de meest aangewezen opvang zoeken, op te nemen.
We pleiten voor externe en onafhankelijke ondersteuning bij het zoeken naar een aangepaste
zorgvorm die zo goed mogelijk beantwoordt aan de noden en behoeften van de persoon met een
handicap.
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Vraag:



Welke inspanningen worden er gedaan om voldoende plaatsen te creëren voor bovenvermelde
zorgvragen?
Hoe stelt men de prioriteiten vast en hoe wordt er vooraf over gecommuniceerd? Is het niet
aangewezen dat over het ganse Vlaamse zorglandschap dezelfde normen en procedures
gehanteerd worden?

Jos Sterckx:

De middelen zijn onvoldoende aangepast aan de zwaarte van de
zorgvraag. We hebben dit onvoldoende uitgewerkt. We moeten dit
corrigeren. Maar zelfs als we er zullen in slagen om dit te corrigeren zal
er altijd onrechtvaardigheid blijven. Toch moeten we dit dringend doen.
We kunnen het systeem meer rechtvaardig maken

Hendrik Delaruelle:

 Wij zijn sterk vragende partij wat het realiseren van de zorggradatie
betreft.
 Hier zouden we met urgentiecodes moeten werken, meer dan voor de
doelgroepen.
 Wat het recht en de plicht tot zorg betreft zijn wij voor een collectieve
verplichting op het vlak van de regio en van de regie. Wij zijn geen
voorstaander van individuele verplichting op het niveau van de
voorziening.
 Wij wensen absoluut dat de zwaarst zorgbehoevenden meest en meer
aandacht zouden krijgen.

Ritje Pauwels:

 Ik wens er de aandacht op te vestigen dat dit de kerngedachten zijn
in het besluit van de zorgregie.
 Het besluit over de trajectbegeleiding dat op komst is zal hierop
verder bouwen. We zullen we er bijkomend over waken dat deze
trajectbegeleiding voldoet aan volgende voorwaarden:
o Onafhankelijk
o Ten dienst van de gebruikers die dit het meest nodig hebben
o Voldoende sterk en krachtig doorheen alle beperkingen van
regelgeving.
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2.3. Organisatie van de zorg
In onze visietekst stellen we:
We vragen dat men de rechtstreekse ondersteuning van de persoon met een handicap beschermt en
afschermt.
We vragen dat de organisatie dusdanig uitgebouwd wordt dat de directe ondersteuning en begeleiding
blijft primeren en dat zo de kerntaken beschermd en gevrijwaard worden.
We vinden het noodzakelijk dat iedere persoon die instaat voor de dagelijkse begeleiding en zorg
daartoe de nodige tijd en ruimte krijgt om de criteria zoals eigenheid, betrokkenheid, keuzevrijheid,
respect, sfeer, omgang, ontwikkeling enz. en die de kwaliteit van leven bepalen, gepast in te vullen.

Vraag:
Wordt het niet hoogtijd dat men die rechtstreekse ondersteuning definieert waarin een minimum
percentage aan directe begeleiding zou moeten voorzien worden en kerntaken duidelijk gedefinieerd
worden?

Jos Theunis:

Wat het definiëren van die primaire zorg betreft: het is zeer moeilijk om
dit in een regel of percentage vast te leggen. Duidelijk is wel dat de
aandacht op de eerste plaats dient te gaan naar deze primaire zorg.
Maar begin dit eens af te wegen. Begin hier eens grenzen vast te
leggen. Hoe zal men direct en indirect aflijnen ten overstaan van elkaar.
Ik ben geen voorstaander van regelgeving op dit vlak.

Ritje Pauwels:

Ik onderschrijf de opvatting van de heer Theunis

Jos Sterckx:

Ook ik onderschrijf de opvatting van mijn beide collega’s. Waar gaan we
naartoe als we dit nu ook al moeten gaan reglementeren. Een te
strakke regelgeving is nooit goed.

Hendrik Delaruelle:

 Toch is het van belang om die directe zorg goed en voortdurend te
bewaken.
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 Wat stellen we vast? Dat indirecte taken steeds meer nodig zijn en
moeten opgenomen worden. Welnu, als ze nodig zijn dan moet
men dit ook honoreren. Dit mag niet gaan ten koste van de directe
zorg.
 Maar voor de rest sluit ik mij aan bij mijn collega’s en ben ik geen
voorstaander van regelgeving op het vlak van aflijning directe en
indirecte zorg.
2.4. Het personeel in de zorg
In onze visietekst stellen we:
Een goede individuele ondersteuningsrelatie en de opbouw en de continuïteit van die
vertrouwensrelatie zijn belangrijke kenmerken van de kwaliteit van de zorg
Moeten er geen grenzen gesteld worden inzake personeelswisselingen en halftijdse of deeltijdse
werkgelegenheid om een goede individuele ondersteuningsrelatie te kunnen uitbouwen.

Vraag:




Hoe is dit verenigbaar en realiseerbaar als we vandaag de constante wijzigingen in de
personeelsbezetting van een leefgroep vaststellen? Komt hierdoor de opbouw en de continuïteit
van die vertrouwensrelatie niet in het gedrang?
Hoe is dit realiseerbaar binnen de huidige cultuur van de arbeidsmarkt?

Walter Cornelis:

 Ik had verwacht dat jullie bij mij zouden uitkomen. Laat ik alvast beginnen
met te zeggen dat er inderdaad soms een probleem van continuïteit is. Als
hierover zal moeten gewaakt worden in de toekomst dan zullen we dit
moeten doen.
 Tegelijkertijd wil ik meegeven dat het hoe dan ook nooit zal mogelijk zijn om
het te presteren aantal uren zomaar op te drijven.
 Men moet er ook rekening mee houden dat de zorgsector sterk
gefeminiseerd is. Dit is ter zijde, maar het heeft ook enige invloed op de
problematiek.
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Jos Sterckx:

 Hier kan zich een probleem voordoen. De drie actoren (werkgevers,
werknemers en gebruikers) kunnen hier botsen.
 Anderzijds moet ik zeggen dat we er alles moeten voor doen opdat het
statuut goed zou zijn. De job moet aantrekkelijk zijn. We moeten het verloop
tegengaan. We moeten er trachten voor te zorgen dat de mensen hun job
graag doen en graag blijven doen.
 Een probleem is wel de hoeveelheid aan tijdelijke contracten. Dit moeten we
zo beperkt mogelijk trachten te houden.

Hendrik Delaruelle:

 Het was voor mij aan aangename vaststelling te mogen lezen hoe jullie
waardering hebben voor de liefde, het engagement en de inzet in de sector.
Dit is inderdaad zo en dit is een niet te onderschatten waarde.
 Tegelijkertijd durf ik zeggen dat ook de professionaliteit aardig toegenomen
is en groot is.
 De twee zijn belangrijk. Het spanningsveld tussen beide is niet eenvoudig.
Soms wordt het een echt kluwen en het is niet eenvoudig om het allemaal
georganiseerd te blijven krijgen.

2.5. Inspraak en participatie
In onze visietekst stellen we:
De positie, de inspraak en participatie van de gebruiker moet versterkt en ondersteund worden zowel
op individueel als collectief vlak en dit zowel in de voorzieningen als bij het beleid van de Overheid en
het Vlaams Fonds
We steunen de betrachtingen van de overheid om de positie van de gebruikers in het regionaal overleg
te versterken en te verbeteren.
Hiervoor werd het VGPH opgericht, nu het Vlaams Platform voor Gebruikersverenigingen voor personen
met een handicap.
We wensen dat dit het begin zou zijn van een ruimere versterking van hun positie en werking. We
dringen erop aan dat de gebruikers samen met hun verenigingen in de nabije toekomst door de
overheid in de totaliteit van hun deskundigheid en werking erkend en ondersteund worden.

Vraag:
Hoe ziet het kabinet, het Vlaams Fonds en de koepels dit gebeuren?
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Jos Sterckx:

 Op het niveau van de voorzieningen kan de inspraak nog verbeteren en
verhogen. Dit is meer een kwestie van cultuur dan van regelgeving.
 Op beleidsvlak dient de positie versterkt te worden. Dit kan wellicht leiden
tot spanningen en conflicten. Ik zie echter liever dat er ruzie gemaakt wordt
om verschillen dan dat er een grijze eenheidsworst ontstaat.

Jos Theunis:

 Op het niveau van het Vlaams Fonds doen wij inspanningen om de
gebruikers er bij te betrekken, om ze te informeren …
 Ook op het niveau is er ook één en ander gewijzigd. Zo moet op papier en
niet vrijblijvend vastgelegd worden waarover de inspraak zal gaan.

Hendrik Delaruelle:

Ik zie drie niveaus:
 De individuele gebruiker: hier is er vooruitgang en verbetering. Het kan nog
beter.
 De voorziening: hier is er toch ook heel wat in positieve zin veranderd. Er is
reeds iets gerealiseerd. We hebben al iets bereikt. Het kan nog beter.
 Het beleid: hier dient de positie van de gebruikers zonder meer versterkt te
worden.

3.

Reflecties vanuit het publiek en antwoorden hierop vanuit het panel
3.1. Er is niet alleen ongelijkheid van middelen vanuit het perspectief van de zorgzwaarte
maar ook vanuit het perspectief van de verhouding tussen professionelen en
gebruikers. De gebruiker is in zekere zin altijd te aanzien als een vrijwilliger. De
ondersteuning van deze gebruiker krijgt te weinig aandacht. Hierbij gaat het om meer
dan om ondersteuning in een regionaal overleg of ondersteuning op het vlak van
trajectbegeleiding of zorgregie. De gebruiker in zijn individuele noden krijgt nauwelijks
aandacht en hulp. De gebruikersverenigingen worden niet erkend en niet ondersteund
in hun werking en in hun opdrachten ten aanzien van de gebruikers. Bovendien rijst
er een meer principiële vraag hoe men deze ondersteuning ziet en hoe ze dient
opgevat te worden. Kunnen professionele ondersteuners onze noden en vragen wel
vertalen?. Er werd niet echt ingegaan op de probleemstelling. Wel werd gesteld dat
ondersteuning toch wel nodig is en dat professionelen en vrijwilligers ook in een
goede geest kunnen samenwerken.
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3.2. Het is gemakkelijk om met paradepaardjes uit te pakken en gevaarlijk om landen te
vergelijken. Waar het bij ons het meest knelt is op het vlak van regelgeving en
overreglementering. Hier zitten we momenteel alleen maar te knutselen en af en toe
wat bij te sturen.We zouden moeten durven terugkeren naar de bron en naar de
essentie gaan. We zouden moeten durven ontmantelen. We zouden kernvragen
moeten durven stellen. Hoe liberaal zullen we de zorg ontwikkelen? Hoe solidair willen
we ze? In welke richting zullen we verder gaan? Wat willen we doen in Vlaanderen?
Wat mogen we zelf doen? Wat niet?
3.3. De term paleizen was niet bij iedereen in goede aarde gevallen en werd ook vanuit
het panel gerelativeerd. Maar misschien mag toch wel gezegd worden dat men soms
wel eens afwijkt van de leefwereld van de gebruiker. Wat doe je met een opmerking
als: “zo woon ik thuis niet … zo’n kamer heb ik nog nooit gehad?” Mag het soms ietsje
minder, moest die ene vierkante meter er nog bij?
3.4. Op het huidige ogenblik is er niet direct argwaan van de zijde van de gebruikers naar
de andere actoren. De gebruiker zelf evenwel heeft wel eens de indruk dat dit wel het
geval is van de zijde van de andere actoren uit. Men wordt kritisch bekeken, soms
wordt men betrokken en soms niet, men wordt gebruikt naargelang het past, men
belijdt zijn geloof maar de belijdenis lijkt niet echt.
3.5. Voor de zwaarst zorgbehoevend zou er toch dringend en prioritair iets moeten gedaan
worden. De regelgeving is enerzijds veel te ingewikkeld en anderzijds veel te weinig
gedifferentieerd. We zouden veel verder moeten kunnen gaan dan het onderscheid:
werkenden, niet werkenden, nursing …
3.6. De bekommernis werd geuit dat men zich niet zou mogen ontrekken aan de
collectieve verantwoordelijkheid op regionaal vlak. Er is geen sluitende garantie dat dit
niet kan gebeuren.
3.7. Men geeft toe dat er nog onaangepaste infrastructuur bestaat en dat er verschillen
zijn in management. Is het dan geen taak van de inspectie om op dat alles toe te
zien? Dit is inderdaad de opdracht van de inspectie en zij doet dat ook. Er wordt
toegezien op de besteding van de middelen, er wordt toegezien op het soort
management. De inspectie ziet toe, stelt vast, doet aanbevelingen, maar beheert zelf
niet. Manieren van management voeren ziet men, maar hierop is moeilijker vat te
krijgen en invloed uit te oefenen.
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3.8. De overheid vraagt inspanningen en engagementen op het vlak van logeren en
kortverblijf. Hoe is het mogelijk dat men hier verder moet zonder specifieke
infrastructuur? Kan dit zomaar? Wat met die zo alom geprezen privacy? Vanuit het
panel werd bevestigd dat dit inderdaad een tekort is en dat dit zou moeten kunnen
bijgestuurd worden.
3.9. Akkoord met de verbetering van het statuut voor het personeel en met de verbetering
van het comfort voor dit personeel. Maar wat met de gebruiker? En wat met diegenen
die dat allemaal georganiseerd moet blijven krijgen? Zijn de grenzen nu al bereikt of
niet? Wanneer worden ze bereikt? We zijn zeker niet op een eindpunt. Hoe moet dit
en hoe kan dit allemaal verder? Moet de continuïteit van de zorg op een bepaald
moment niet beschermd worden? Zullen we ooit moeten gaan denken aan quota,
normen, richtgetallen? Fundamenteel is hier de verenigbaarheid van een goed statuut
en voldoende organiseerbaarheid.
3.10. Ontelbare keren wordt er gesproken over mensen met een handicap en over
gebruikers. Dit was één van die momenten waarop er met gebruikers kon gesproken
worden. Dit zou meer en systematischer moeten gebeuren. Er zou ook gezocht
moeten worden om die stem van de gebruikers beter te kunnen horen en beluisteren.
Hiervoor zijn wellicht intermediaire kanalen nodig zoals een platform van
gebruikersverenigingen. Maar dat zou dan een vrijheid moeten krijgen om die stem te
kunnen vertolken en een ruimere opdracht moeten krijgen dan de strakke regelgeving
en aflijning nu tot enkele opdrachten. Hoe komt het toch dat er tussen die grote
actoren zo weinig gesproken wordt in een sfeer van openheid en vertrouwen? We zijn
liever bezig met kleine regelgeving en met knutselwerk. Waarom kunnen de
gebruikersverenigingen zelf op de eerste plaats niet meer erkenning en armslag
krijgen? Zou dat het debat niet mogelijk maken? Hoe komt het toch dat wij daar na al
die jaren nog zo weinig creatief zijn en nog zo weinig gedaan hebben? Wellicht staat
men hier pas aan het begin van het begin wat de ontvoogding betreft …
FOVIG gaf elk panellid een symbolisch presentje mee onder de vorm een pingpongpalet met een
balletje aan een elastiekje. Mevrouw Simonne Jassens-Van Oppen gaf in dit verband volgende
boodschap mee:
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“In de vele onderhandelingen waarin elk van u regelmatig betrokken partij en belangenbehartiger
is, komt het er op aan op het goede moment op de juiste plaats de woorden te spreken waarmee
je de ultieme slag kan slaan. Niet zozeer om de tegenstander buiten spel te plaatsen, wel om
strategisch tactisch de achterban tevreden te stellen.
U zult begrijpen dat gebruikers en hun vertegenwoordigers dit spel vaak met argusogen volgen.
Nooit mag de gebruiker zelf in dit pingpongspel betrokken raken. Nooit mag de gebruiker zelfs het
geringste gevoelen ervaren dat hij aan het slappe koordje bengelt in het heen en weer keren
tussen partijen en belangen. Nooit mag de gebruiker ‘ gebruikt ‘ worden om tot het ultieme
matchpunt te komen waarbij hijzelf buiten spel wordt gezet in het belang van wie dan ook.
Mevrouw, heren, deze boodschap wenst FOVIG u allen mee te geven na dit gesprek op deze
feestviering. Laat het pallet met het balletje aan het dunne koord u te gelegener tijd herinneren
aan:
het oprechte spel
het hartelijke spel
van geven en aanreiken van zorg
die altijd de kwaliteit van leven verdedigt
van elke gebruiker
in elke voorziening
groot of klein
in Vlaanderen
waar een vervangende thuis wordt gebouwd
en waar die kwaliteit van leven
door zorg en ondersteuning
altijd dient te winnen.”
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DEEL 2
VIERING 20 JAAR FOVIG
Feestrede door Toon Callewaert, Nationaal voorzitter FOVIG
Geachte genodigden, beste Fovig-leden
Er was eens … zo beginnen alle sprookjes, en zo begon ook het FOVIG-verhaal.
Er was eens een gedreven man, de Georges, die begin jaren 80 zijn kruisvaart begon voor
inspraak van ouders en gebruikers binnen voorzieningen. Vanuit zijn basis in Beerlegem droeg hij
zijn boodschap uit over gans Vlaanderen. Hij vond spoedig aansluiting bij het VLOC in Limburg, dat
zijn betrokkenheid op gehoors- en spraakgestoorden wou verruimen, en bij een federatie van
oudercomités in West-Vlaanderen. Na een poging om als een afzonderlijke eenheid te integreren
bij bestaande gebruikersorganisaties, werd in maart 1985 de Federatie van OuderVerenigingen in
Instellingen voor Gehandicapten boven de doopvont gehouden, met een werking in de vijf
provincies.
Precies een jaar later, op 22 maart 1986 werd deze feitelijke vereniging tot vzw herdoopt.
Wanneer we terugblikken op de accenten die toen al gelegd werden, dan ogen die opvallend
modern: de noodzaak van echte inspraak van gebruikers, zorg voor optimale kwaliteitszorg, voor
bestaanszekerheid voor de persoon met handicap, voor een kleinschaliger benadering, voor echte
integratie en inclusie.
De eerste bestuursvergaderingen verliepen echt in stijl: dank zij de beroepsactiviteiten van
Georges kon Fovig vergaderen in een prachtig herenhuis in Brussel met heel mooi glaswerk, dat
eigendom was van Milac.
Bij monde van Georges De Poovere was Fovig sterk betrokken bij het decreet ‘Inspraak en
Participatie’, waarop de werking van de gebruikersraden berust. De benaming van onze vereniging
kwam daarbij wel een beetje onder druk: ook gebruikersraden dienden aan bod te komen, terwijl
instellingen voorzieningen werden en op heden dienstverleningscentra, en we thans alleen maar
spreken van personen met een handicap.
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Een beperkte greep uit wat Fovig in de voorbije jaren realiseerde:
- Fovig ontwierp een SOS-kaart voor personen met mentale handicap, betrokken bij een
ongeval.
- Herhaaldelijk werd de ondoorzichtigheid in het systeem van supplementen bij het Vlaams
Fonds aangekaart.
- Fovig nam deel aan het Delphi-onderzoek rond ‘Oog voor kwaliteit’, geleid door professor
Bea Maes.
- Fovig werkte een voorstel van tevredenheidsonderzoek uit, dat in voorzieningen kan
gebruikt worden.
- Fovig is vertegenwoordigd in verschillende sectorale werkgroepen.
- Fovig stond steeds open voor netwerkvorming binnen gebruikersorganisaties voor personen
met handicap. Zo namen we steeds actief deel aan het ouder-en familieplatform, en zijn we
thans ook actief aanwezig in de gebruikerskoepel VGPH.
FOVIG blijft mee - evolueren met al wat beweegt in de sector:
- Het gedachtegoed rond PAB en PGB, vraaggestuurde zorg en zorg op maat, zorggradatie,
ROG - werking, trajectbegeleiding …
- De blijvende directe ondersteuning van oudercomités en gebruikersraden doorheen de
provinciale werkingen.
- Hun vertegenwoordiging naar kabinet, Vlaams Fonds, koepels van voorzieningen en
syndicaten.
Ook vandaag hopen we met ons manifest rond kwaliteit, bekeken vanuit het standpunt van de
gebruiker, en de dialoog er rond met alle belangrijke actoren in het veld, een bijdrage te hebben
geleverd in de verbetering van zorg en ondersteuning. Wij beloven de hier vandaag aanwezige
stichter dat we zijn geesteskind zullen blijven koesteren, en zijn verdere ontwikkeling positief
blijven beïnvloeden.
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Huldiging verdienstelijke leden

Georges De Poovere
What’s in a name… niet veel, want achter de naam Georges Depoovere schuilt een rijkdom aan
talent: de sociale bewogenheid en gedrevenheid van de onderwijzer, de penvaardigheid van de
journalist, de precisie van de militair, de correctheid van de beheerder. We vernoemen ook de fijne
humorist en de vaardige animator. Wat weinigen weten is dat je naast je beroepsactiviteit en inzet
voor de persoon met handicap ook sterk betrokken bent geweest bij het Clemenswerk in Gent rond
de opvang van daklozen. Kortom, je leven stond volledig in het teken van de andere, en vooral van
die zwakkere andere.
Bedankt Georges, je gaf FOVIG alles mee wat het nodig had: een goede start, een competent
leiderschap en een stevige financiële injectie.
Ik ben dan ook heel blij en trots jou deze attentie te mogen overhandigen namens het huidige
bestuur van FOVIG.

Paul De Pauw
What’s in a name ….ook hier een man die niets van een pauw in zich draagt. Bescheiden werker,
zeer sociaal geëngageerd, vormde van meet af aan met Georges een stevig team.
Hij zorgde voor een degelijke administratie, grondige beknopte verslagen van vergaderingen, en
voor al het formele van druk en verspreiding van ons Fovig-blad. Hij overtuigde zijn legereenheid
om het peterschap op te nemen van de voorziening waar zijn dochter verbleef, en zou samen met
Georges als dynamische kern de uitbreiding van Fovig over het hele Vlaamse landschap realiseren.
Paul, bedankt voor wat al wat je voor Fovig hebt betekend, ook voor jou deze attentie.

Monique Dumon
Monique, je was nooit Raadeloos, integendeel vanaf het prille begin was je intens betrokken bij de
hele evolutie in het denken rond gehandicaptenzorg. Vanuit Fovig zorgde je voor het huwelijk met
Gezin en handicap, en werd je telkens weer afgevaardigd in een nieuwe stuur- of werkgroep die
een bepaald belangrijk facet van gehandicaptenzorg moest uitklaren. Als ondervoorzitter was je
gedurende jaren de steun en toeverlaat van voorzitter Paul Janssens, en kon je samen met hem
Fovig sturen in steeds nieuwe banen.
Monique, ook jij heel hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet.
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Paul Janssens
In mijn korte carrière als voorzitter had ik met jou het meest contact. Als erfgenaam van een
voorzitterschap als dat van Georges, heb je acht jaar Fovig geleid in jouw eigen rustige stijl, met
de bedachtzaamheid en de ordelijkheid van de architect, die weet waar hij naartoe wil, en elke
kamer perfect weet in te passen in het geheel.
Je warme persoonlijkheid hield de groep bijeen, en wist velen te motiveren. Van je
tekenvaardigheid getuigen de wanden van deze zaal. Paul, zonder jou zou ik het bijzonder moeilijk
hebben gehad om als bijna volslagen Fovig-leek het voorzitterschap waar te nemen. Bedankt!

Dank aan alle leden van FOVIG aanwezig op de algemene vergadering
Dank aan alle gasten die in de namiddag met ons meevierden.
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