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Iedereen beZORGd vzw & platform Werk Wachtlijsten Weg 
   

PERSMEDEDELING  
 

14 maart 2014 : Dag Zonder Zorg : Tocht Der Lege Dozen 

 

 

 

Politici staan graag op een lijst, wij niet ! 
‘Wachtlijsten in de gehandicaptensector bereiken dramatisch hoogtepunt’ 
 
2 jaar geleden, naar aanleiding van Perspectief Plan 2020 en het colloquium te Gent hieromtrent, 
hebben we in stoet symbolisch onze lege dozen meegebracht in de hoop dat de Vlaamse 
Regering deze zou vullen met inhoudelijke, praktische en werkbare maatregelen. 
Wij, en met ons meer dan 20.000 wachtenden bleven echter op onze honger zitten. 
 
Platform Werk Wachtlijsten Weg bleef echter niet bij de pakken zitten :   

- We vroegen en kregen een parlementaire tribune op 6 november 2012. 
- We organiseerden de “Wachtbasis 2020" op 17 maart 2013. 
- We stelden onze eigen conceptnota op en gingen ermee de boer op bij minister Vandeurzen 

en bij de partijvoorzitters en bevoegde commissieleden. 
- … 

 
Deze laatste, zeer constructieve gesprekken resulteerden in ons ”Manifest voor een zorgzaam 
Vlaanderen”.  Alle gesprekspartners konden zich hierin vinden, maar durfden het toch niet aan om 
gezamenlijk hun handtekening eronder te plaatsen.  Ondertussen vinden we wel al de krachtlijnen 
ervan terug in hun diverse verkiezingsprogramma’s en brochures. 
Krachtlijnen van het Manifest : 

- 100% conform het door Vlaanderen geratificeerde  VN-Verdrag voor de rechten van PmH. 
-  Zorggarantie op maat. 
- Een unieke zorgzwaarte-inschaling die uitgaat van de PmH en zijn netwerk. 
- Uitwerken van een gepersonaliseerd ondersteuningsplan vanuit het behoud van 

levenskwaliteit voor de PmH en zijn netwerk én met maximale kansen op verdere 
ontwikkeling. 

- Keuzerecht van de PmH om binnen de vastgestelde zorgzwaarte de ondersteuning in eigen 
regie te organiseren. 

- Afstemming en diversificatie van het aanbod, zodat het ondersteuningsplan effectief in 
praktijk kan worden omgezet. 

   
Waar staan wij vandaag?  Zijn onze dozen ondertussen gevuld? 
Wat is het resultaat na 5 jaar legislatuur? 

- Wij staan vandaag weer met een recordaantal op de wachtlijst.  Met 16.000 in 2009 en nu 
met meer dan 25.000. 

- Onze dozen zijn enkel gevuld met verkiezingsbeloftes voor de komende 5 jaar. 
- Een decreet dat nog moet gestemd worden en wat nu al voor controverse zorgt, gezien alle 

heikele punten als hete aardappels worden doorgeschoven naar de volgende Vlaamse 
Regering. 

  - Een voorstel tot grondwetswijziging artikel 22ter (= recht op inclusie) werd ingediend door de 
   heer Francis Delpérée (senator voor CDH) in 2010. De grondwetswijziging werd door de 
   Senaat goedgekeurd op 1 maart 2013 en overgemaakt aan de Kamer. Van dan af: complete 
   stilte! 
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Het decreet persoonsvolgende financiering van minister Vandeurzen had nochtans een echte 
zorgvernieuwing kunnen inluiden.  Alle elementen lagen op tafel. Jammer, een gemiste kans. 
Het decreet pretendeert een zorgvernieuwing te installeren gebaseerd op: 

- Centrale rol voor de persoon met een handicap en zijn netwerk. 
- Gepersonaliseerd ondersteuningsplan wat resulteert in een persoonsvolgend budget met 

vrijheid van keuze en in eigen regie. 
- Zorg op maat en zorggarantie. 

 
Echter in het decreet worden alle huidige bestaande grendels die brandhout maken van 
bovenstaande principes nog vaster gebetonneerd, waardoor we enkel uitzicht krijgen op het 
bestendigen van de huidige dramatische situatie: 

- 21-jarigen worden verplicht tot 25 jaar in minderjarigen(school)omgeving te blijven. 
- Regionale Prioriteitencommissies blijven bestaan en moeten de schaarste blijven verdelen. 
- Veel wordt ingezet op een basisondersteuningsbudget, wat forfaitair is en helemaal niet 

uitgaat van de echte noden en behoeften. 
- Enige concrete budgettering en financiering is in geen honderd jaar te bespeuren, maar 

wordt doodleuk doorgeschoven naar de volgende Vlaamse Regering. 
 
Op verzoek van de commissie Welzijn & Gezondheid, n.a.v. de hoorzittingen m.b.t. dit decreet, 
brachten wij op 25 februari hierover een ruime uiteenzetting. 
 
Als het decreet al gestemd wordt, is het nu al zeker dat het tijdens de volgende legislatuur zal 
herzien worden, hetzij via een nieuw decreet, hetzij via uitvoeringsbesluiten.  Reden: de meeste 
politieke fracties, meerderheid en oppositie houden er al andere gedachten op na en maken dit 
ook kenbaar in hun verkiezingsprogramma’s en brochures. 
 
Wij roepen derhalve het Vlaams Parlement op om dit decreet in zijn huidige vorm niet te stemmen.   
Ofwel dien je als minister tijdig een decreet in en sta je zelf in voor de implementatie inclusief  
budgettering/financiering.  
Ofwel erken je je ontoereikend beleid en laat je alles over aan de volgende Vlaamse Regering die 
via het regeerakkoord snel een decreet kan modelleren conform de principes en uitgangspunten 
van de nieuwe meerderheid en ook zelf kan instaan voor de uitvoering ervan. 
De huidige manier van handelen en communiceren, op kap van de personen met een handicap is 
wat ons betreft de schaamte voorbij. 
 
Om onze woorden kracht bij te zetten, brengen wij op vrijdag 14 maart in geanimeerde stoet 
het resultaat van 5 jaar regeringswerk naar het kabinet van minister Jo Vandeurzen:  
LEGE DOZEN. 
Verzamelen om 10u30 aan het Noordstation. 
 
Aansluitend om 12u wordt een delegatie van pWWW ontvangen op het kabinet van minister-
president Kris Peeters, door de minister-president zelf en door minister Jo Vandeurzen.  Wij 
zullen hen onze conceptnota, manifest en tekst van de hoorzitting persoonlijk 
overhandigen. Zij kunnen deze dan doorgeven of meenemen naar de volgende Vlaamse 
Regering, die er dan onmiddellijk mee aan te slag kan. 
 
Voor verdere info – interview – reportage : 
Contactpersonen 
 
Johan Van Kersavond    Yvette Notredame   
Woordvoerder      Voorzitter 
Platform Werk Wachtlijsten Weg   Iedereen beZORGd vzw 
0476 25 76 70      0479 41 35 39 
 
Volledige persmap is ter plaatse te verkrijgen. 
Indien je verhinderd ben kan je deze aanvragen via mail : info@pwww.be 
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