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KiesKeurig 2014!    VERKIEZINGEN

“Verstaanbaar  
    voor iedereen”
Waarom noemen de kranten 25 mei 2014 ‘de moeder der verkiezingen’? En wat moet je nu precies 
doen in het stemhokje? Toemeka vzw beantwoordt deze vragen met het educatieve pakket 
KiesKeurig 2014!. Met kantenklaar lesmateriaal kunnen begeleiders inspelen op wat er leeft 
in hun groep.
TEKST ERIC bRACKE

Toemeka vzw in heverlee heeft een 
traditie in duidelijk communiceren. 
“dat heeft met onze ontstaans-

geschiedenis te maken”, zegt directeur 
bruno craps. “in de jaren 90 gaven we 
als vormingsorganisatie cursussen voor 
mensen met een lichte en matige ver-
standelijke beperking. we zijn geëvo-
lueerd naar een organisatie die ijvert 
voor een verstaanbare samenleving voor 
iedereen. we proberen ons materiaal zo 
helder mogelijk te maken.”
Een van de pakketten van toemeka die 
geregeld terugkeren, heeft te maken met 
verkiezingen. “ik denk dat wij inderdaad 
het bekendst zijn van onze Kies-Keurig!-
campagnes”, beseft ook bruno craps. 
“sinds 2003 leveren wij met elke verkie-
zing een educatief pakket af, dat we tel-
kens iets verfijnder proberen te maken. 
Een pakket dat begeleiders dan flexibel 
kunnen gebruiken en dat ze perfect kun-
nen afstemmen op het niveau van hun 
cursisten.”

NADENKEN OVER JE STEM
Ook voor de verkiezingen van 25 mei 
2014 heeft toemeka zo’n pakket klaarge-
stoomd. bruno craps: “de verkiezingen 
van 25 mei zijn uitermate belangrijk. Voor 
wie mag kiezen, is het meer dan ooit van 
belang om dat heel bewust te doen. dat 
is alleen maar mogelijk als je goed geïn-

formeerd bent. het is precies deze infor-
matie die toemeka op een toegankelijke 
en laagdrempelige manier aanreikt. Ons 
uitgangspunt is telkens: hoe kunnen we 
de vragen waarmee de mensen zitten, 
zo duidelijk mogelijk beantwoorden? het 
is niet alleen een kwestie van klare taal, 
maar ook van inhoud en presentatie.”
dankzij Gelijke Kansen Vlaanderen kan 
toemeka de vormingen (voordrach-
ten) voor begeleiders gratis aanbieden.  
craps: “Vandaar ook onze oproep om 
daarvan gebruik te maken. Onze vormin-
gen zijn een aanrader voor begeleiders 
van maatschappelijk kwetsbare groepen. 
deze mensen zitten met dezelfde vragen 
als iedereen. Vragen over het hoe, het wat 
en het waarom van deze verkiezingen. 
Met onze pakketten helpen we mensen 
om goed over die verkiezingen na te den-
ken, zodat ze op 25 mei een weloverwo-
gen stem kunnen uitbrengen.”

TRAIN DE TRAINER
hoe doet toemeka dat? “wie zich in-
schrijft, krijgt een korte train-de-trai-
nervorming over de verkiezingen”, ant-
woordt bruno craps. “dat principe van 
train-de-trainer hebben we in 2012 voor 
het eerst aangeboden, en toen leerden 
vijfhonderd begeleiders en educatieve 
medewerkers met dat pakket werken. 
het train-de-trainerpakket bestaat uit 
laagdrempelige achtergrondinformatie, 
verschillende didactische methodieken 
en een heleboel kant-en-klaar lesma-
teriaal. En dit alles onder de noemer: 
kort maar krachtig. het komt erop neer 
dat we de inhoud van het pakket ‘Kies-
Keurig 2014!’ overlopen en tonen hoe je 
ermee aan de slag kan.” *

GETuIGENIS    De dag van… Danny Reviers

“Ik ken de noden  
 van mijn lotgenoten”
Vijf dagen per week werkt Danny Reviers voor de ALS Liga. Zelf lijdt hij ook aan de dodelijke 
zenuwspierziekte, maar dat belet hem niet om zich elke dag in te zetten voor het welzijn 
van zijn lotgenoten. 
TEKST ANN bRAECKMAN 
FOTO LIES HuySKENS

35 jaar geleden kreeg danny 
reviers het harde verdict te 
horen. Na heel wat onder-

zoeken bleek dat hij aan ALs leed, een 
spierziekte die je lichaam geleidelijk aan 
sloopt. Normaal gezien blijf je na de 
diagnose nog zo’n twee à vijf jaar in le-
ven, maar danny heeft geluk. “ik heb 
blijkbaar een trage, uitzonderlijke vorm 
van ALs, net als stephen hawking, en ik 
ben blij met elke dag die ik extra krijg.”
danny wil elke dag zinvol invullen. “ik 
werk al dertien jaar bij de ALs Liga, de 
laatste zeven jaar fulltime als beroepsvrij-
williger. het is een voordeel dat er iemand 
op het bureau werkt met de ziekte. ik kan 
mensen met ALs gemakkelijk te woord 
staan: ik geef hen concrete tips, vertel 
wat hen te wachten staat en motiveer 
hen, want het is een harde klap als je de 

diagnose te horen krijgt.”
Lobbyen noemt danny zijn hoofdtaak. 
“ik werk mee aan heel wat projecten om 
ALs onder de aandacht te brengen. bij-
voorbeeld bij politici om het wetgevende 
kader aan te passen en hun beleid mee 
uit te stippelen. Zo realiseerde ik – samen 
met het VAPh – mee de spoedprocedure 
rond het persoonlijke-assistentiebudget 
waardoor de meeste ALs-patiënten sinds 
2007 een eigen assistent kunnen aan-
trekken.”
“ik ben dan wel een gratis kracht, maar 
wel één die van belang is voor onze orga-
nisatie, omdat ik als geen ander de noden 
ken”, zegt danny in alle bescheidenheid. 
“ik doe dit graag en met veel voldoening 
omdat het werk is dat iets betekent voor 
de vele ALs-patiënten. En ik zou weg-
kwijnen als ik elke dag thuis zou zitten.” 

TyPEN MET MIJN HOOFD
Nochtans is de verplaatsing van zijn 
woonplaats in Linter naar het kantoor in 
Leuven, zo’n 32 km verder, niet evident. 
danny is intussen volledig verlamd, rijdt 
met een rolstoel aangedreven door z’n 
kin en heeft een persoonlijke begeleider. 
“Ze brengt me naar het bureau met een 
aangepaste wagen waar m’n rolstoel in 
kan. Maar eigenlijk doet ze echt alles voor 
me: ze geeft me eten, helpt me naar het 
toilet, draait zelfs de pagina’s om van een 
boek waarin ik lees.”
danny beschouwt zichzelf niet als een 
uitzondering en wil zo ook niet worden 
behandeld. “dat lukt perfect: mijn col-
lega’s zien me zoals een andere collega 
die net zoals zij vooruit wil met de Liga. 
ik werk net zo goed als zij met een com-
puter, maar ik doe dat op mijn manier: ik 
stuur mijn klavier aan met een laserpen 
die op mijn hoofd is bevestigd en ik geef 
het je op een blaadje: ik typ even snel als 
iemand met twee vingers. wat telt, is dat 
we samen, met alle collega’s, resultaten 
willen boeken, en daar slagen we in, elke 
dag.” *

IK bEN DAN WEL 
EEN GRATIS KRACHT, 
MAAR WEL EEN HEEL 
bELANGRIJKE.
“

INFO & CONTACT
www.alsliga.be of 016 23 95 82

*DAnny REVIERS. “Het is een harde klap als je de diagnose te horen krijgt.”

OVERZICHT

stick, brochure, 
vorming
het pakket ‘Kies-Keurig 2014!’ 
staat volledig op een Usb-stick, 
compleet met een handleiding bij 
de zes onderdelen: 1. Professor 
carl devos legt uit waarom deze 
verkiezingen zo belangrijk zijn. 
2. Voor welke parlementen stem-
men we? 3. welke partijen komen 
op en wat zijn hun standpunten? 
4. hoe kan je geldig stemmen? 
5. hoe worden Europa, belgië en 
Vlaanderen bestuurd? 6. test je 
kennis met de politieke quiz.

de Usb-stick met het volledige 
educatieve pakket is nu verkrijg-
baar en kost 75 euro plus verzen-
dingskosten. de infobrochure infor-
meert laagdrempelig over alles wat 
je moet weten over de komende 
verkiezingen. Ze kost 1,50 euro 
plus verzendingskosten. 

in alle Vlaamse provincies organi-
seert toemeka ook de komende 
weken nog vormingen voor bege-
leiders van maatschappelijk kwets-
bare groepen. deze vormingen zijn 
gratis.

Meer info? 016 40 69 61 – 
info@toemeka.be – 
www.toemeka.be
Toemeka vzw, Waversebaan 352, 
bus 2, 3001 Heverlee
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EEn goEdE raad
Op 1 november vorig jaar kreeg 
het Raadgevend Comité van het 
Vlaams Agentschap voor Perso
nen met een Handicap (VAPH) zijn 
nieuwe, vaste samenstelling voor 
de komende vier jaar. Het Comité 
adviseert het VAPH en de minister 
van Welzijn over alle beleidsini
tiatieven die de personen met een 
handicap aanbelangen. 
Onderwerpen worden voor bespre-
king voorgesteld door het VAPh, of 
door de leden zelf van het raad-
gevend comité. in het comité ze-
telen vertegenwoordigers van de 
personen met een handicap zelf en 
vertegenwoordigers van diensten 
en instellingen en hun werknemers. 
daarnaast telt het comité zes on-
afhankelijke deskundigen. Ook het 
VAPh is er vertegenwoordigd.
jean-Pierre Van baelen werd voor-
zitter. hij was eerder veranderings-
manager voor de invoering van 
Perspectief 2020. de volledige sa-
menstelling van het raadgevend 
comité vind je op www.vaph.be. 
Meer info: www.vaph.be  
of 02 225 85 97 

opslag voor paB-
assistEntEn 
Om het statuut van de PAb-assistenten (PAb = 
persoonlijke-assistentiebudget) die werken via 
een arbeidsovereenkomst te verbeteren, geldt 
sinds 1 oktober 2013 de verplichting om hun ver-
loning op te trekken naar het sectorale minimum-
loon (Paritair comité 319.01). concreet gaat het 
om een minimaal uurloon van 10,4258 euro per 
uur. 
Naast het optrekken van de maandelijkse verlo-
ning kwamen er verhoogde vergoedingen voor 
woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen (vol-
gens Pc 319.01). Om deze extra kosten te finan-
cieren, maakte Vlaanderen extra middelen vrij met 
het ViA4-akkoord. in totaal gaat het om 2,25 mil-
joen extra. deze middelen gaan vooral naar het 
uitbetalen van de extra loonkosten waarbij de 
budgethouder een arbeidsovereenkomst afsloot 
met de assistent. Zo gaat niemand erop achteruit.

Meer info: www.vaph.be of 02 225 85 26 
(PAB-cel VAPH)

pvF-dEcrEEt
Op 31 januari gaf de Vlaamse Regering groen licht voor het ont
werpdecreet Persoonsvolgende Financiering (PVF). Wat is de 
bedoeling van persoonsvolgende financiering? En wat moet er 
nog gebeuren voor het ontwerp van decreet in de praktijk wordt 
toegepast?
het ontwerp van decreet Persoonsvolgende financiering (PVf) zal 
nu in de komende weken worden besproken in de commissie wel-
zijn van het Vlaams Parlement, waar amendementen kunnen wor-
den toegevoegd. Als die bespreking is afgerond, zal de tekst van 
het ontwerpdecreet, met de eventuele amendementen, ter stemming 
worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Vlaams Par-
lement. bekrachtigt deze het ontwerpdecreet, dan is het nieuwe de-
creet een feit.
het decreet Persoonsvolgende financiering trekt de krijtlijnen voor 
een heel andere aanpak van de organisatie en de financiering van 
de ondersteuning en zorg voor personen met een handicap. het de-
creet past in de nieuwe methodiek van de vraaggestuurde zorg. in de 
nieuwe werkwijze gaan de budgetten van het VAPh niet langer recht-
streeks naar de voorzieningen, maar worden ze toegewezen aan de 
persoon met een handicap zelf, in functie van diens ondersteunings-
nood. Zo zal de persoon met een beperking dus grotendeels zelf 
kunnen bepalen waar en hoe hij/zij die ondersteuning opneemt.
dit nieuwe beleid waarmaken, vergt veel voorbereidend werk. Opdat 
alles straks vlot zou verlopen, heeft het VAPh een projectstructuur 
opgezet, met onder meer een taskforce PVf, die de omzetting van 
het uiteindelijke decreet naar de praktijk voorbereidt. deze werk-
groep, met vertegenwoordigers van personen met een handicap, 
van voorzieningen, van werknemersorganisaties en van medewer-
kers van het VAPh komt geregeld samen om de verschillende ele-
menten van de persoonsvolgende financiering uit te werken. Op de 
agenda staan concrete vragen zoals ‘wie komt in aanmerking voor 
een basisondersteuningsbudget (bOb)?’, ‘hoe verloopt het toewij-
zen van de budgetten?’, ‘hoe vraagt men een bOb of persoonsvol-
gend budget aan?’ enzovoort.
Op termijn heeft het werk van de taskforce een grote impact op het 
leven van personen met een handicap die zorg of ondersteuning no-
dig hebben. (zie ook p. 7)

Meer informatie of vragen? Bij de Vlaamse infolijn op het gratis 
nummer 1700 of op de website www.vlaanderen.be, waar vragen 
kunnen worden gesteld via e-mail of chat.

De toekomst gebeurt nu
Zo veel mogelijk gewoon in de samenleving, zo weinig mogelijk afzonderlijk 
en uitzonderlijk. dat is de baseline van het Perspectiefplan 2020. Met dat 
plan voor een nieuw ondersteuningsbeleid voor mensen met een handicap 
kiezen wij voor een radicale ommezwaai. het fundament van die verande-
ring: personen met een handicap zijn volwaardige burgers en ze moeten zo 
autonoom mogelijk aan de samenleving deelnemen.
Zo’n drastisch nieuw beleid, dat komt er natuurlijk niet van de ene dag op 
de andere. het is ’n beetje zoals het keren van een tanker. Vandaar die 2020, 
daar – in dat jaar – ligt het einddoel van de grote bocht die het beleid wil 
nemen.
Maar dat wil niet zeggen dat er nu nog niets zou gebeuren. integendeel, er 
gebeurt nu al zeer veel. het is nú dat we die bocht nemen. Aan wie denkt 
dat het jaar 2020 in de verre toekomst ligt, willen we als VAPh zeggen: de 
toekomst is nu al bezig! 
Lees het verhaal van danny op pagina 14 van deze st*rk en weet: ruim 
51.000 mensen met een beperking hebben de laatste tien jaar dankzij het 
VAPh gebruik gemaakt van hulpmiddelen waarmee ze, zowel binnenshuis 
als buitenshuis, actief kunnen zijn. 1200 mensen met een beperking die 
door omstandigheden in ouderenvoorzieningen verblijven, kunnen voortaan 
rekenen op een tegemoetkoming voor hun hulpmiddelen. de forfaits voor 
incontinentiemateriaal en het loon van de PAb-assistenten werden aange-
past. 80 voorzieningen (40 voor jongeren, 40 voor volwassenen) onderte-
kenden een overeenkomst met het VAPh, waarbij ze zich engageren om 
hun dienstverlening voor personen met een handicap flexibeler en meer op 
maat aan te bieden, waardoor echte vraagsturing door de personen met een 
handicap dichterbij komt. En het ontwerpdecreet Persoonsvolgende finan-
ciering (PVf) was bij het ter perse gaan van deze st*rk nog in bespreking in 
de commissie welzijn. de besprekingen voor het plenaire Vlaams Parlement 
waren gepland op 11 en 18 maart. Kijk zeker naar onze website voor de 
resultaten daarvan.

Karine Moykens, 
waarnemend Administrateur-generaal VAPH

Hulp voor jongErEn: 
juist En snEl
Op 1 maart trad de Intersectorale Toegangs
poort in heel Vlaanderen in werking. Het doel 
van de toegangspoort is dat elke jongere met 
een vraag zo snel mogelijk de juiste hulp vindt.
de intersectorale toegangspoort (itP) grijpt in op 
de organisatie en de werking van de bestaande 
jeugdhulp en maakt het landschap veel overzichte-
lijker, zowel voor de cliënt als voor de hulpverlener. 
Een belangrijke wijziging is de werking van één in-
tersectorale toegangspoort per provincie voor alle 
hulp die niet rechtstreeks toegankelijk is. bijna alle 
vragen voor minderjarigen zullen aan die intersec-
torale toegangspoort worden gesteld. Voor vragen 
naar VAPh-ondersteuning, gebeurt dit altijd via een 
multidisciplinair team. de itP bepaalt dan welke 
hulp wenselijk is en gaat op zoek naar de dienst of 
voorziening die deze hulp het best kan bieden.
Op 1 maart werden alle dossiers van minderjarigen 
en jongvolwassenen die als persoon met een be-
perking zijn erkend, aan de itP overgedragen. het 
VAPh bracht deze kinderen en jongeren met een 
brief op de hoogte van de overdracht. Mocht dit niet 
het geval zijn, aarzel dan niet ons te contacteren.
Meer info? www.vaph.be of 02 225 85 97


