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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 verandering: 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 aangepast. 80 voorzieningen (40 voor jongeren, 40 voor volwassenen) ondertekenden 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 financiering (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.
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*
spierziekte
die je lichaam geleidelijk aan
sloopt. Normaal gezien blijf je na de
diagnose nog zo’n twee à vijf jaar in leven, 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 beroepsvrijwilliger. 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

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 aantrekken.”
“ik ben dan wel een gratis kracht, maar
wel één die van belang is voor onze organisatie, 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 wegkwijnen als ik elke dag thuis zou zitten.”

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

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