
Evoluties in de VAPH-sector 



Wie zijn wij? 



Evoluties in de VAPH-sector 

1. Andere kijk op personen met een 
beperking 

2. Kwaliteit van leven 
3. Beleid 



1. Andere kijk op personen met een 
beperking 
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2. Kwaliteit van leven (Schalock) 

!  8 domeinen 
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!  Essentieel in de dromen en wensen 
van alle mensen 

!  QoL verhoogt als mensen zelf 
participeren in beslissingen over hun 
eigen leven 

!  QoL verhoogt door mensen in hun 
eigen plaatselijke samenleving te 
accepteren en volledig te integreren 



3. Beleid 

!  Verzorgingsstaat 
– Niet langer betaalbaar 
– Niet wenselijk? 

 
!  Zorgende samenleving 



Perspectief 2020 (Vandeurzen) 

!  Meer zelfregie voor persoon en 
netwerk 

!  Ondersteuning opgebouwd aan de 
hand van concentrische cirkels 

!  Gewoon waar mogelijk, speciaal 
waar nodig 

!  Niet enkel besparingsverhaal! 



Meer zelfregie 

!  Persoonsvolgende financiering 
– Verschuiving van subsidies voor 

voorzieningen naar ‘rugzak’ voor 
personen met beperking 

– Eigen keuze welke zorg er ‘ingekocht’ 
wordt 

– Maatwerk 



Ondersteuning opbouwen a.d.h.v 
concentrische cirkels 
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!  Werken vanuit concentrische cirkels 
veronderstelt een netwerk om op 
terug te vallen en warme buurten 
– Inzetten op community building 
– Ambassadeurschap 

!  Veel mensen met een beperking: 
enkel contact met cirkel 5 
– Hebben we zelf zo gecreëerd! 



Link met vrije tijd 



Waarmee zijn we bezig? 

!  Maatwerk:  
– Betekenisvolle rollen 
– Weg van ‘collectieve aanpak’ 

!  Maar ook: wat kunnen voorzieningen 
bijdragen? 
– Delen expertise 
– Cfr. toegankelijkheid bib Torhout 



Waarmee zijn we bezig? 

!  Indien mogelijk: zelfstandig 
aansluiten in vereniging 

!  Buddy’s in de vereniging 
!  Aangepaste vrijetijdsbeleving: cfr. 

traject G-sport 
!  Zelf activiteiten organiseren 



Project buurtvervlechting 

!  Wederkerigheid 
– Niet enkel: wat kunnen anderen 

betekenen voor cliënten, maar ook 
omgekeerd! 

– Vanuit talenten, niet vanuit beperking 
– Mensen aan elkaar koppelen op basis 

van gemeenschappelijke interesses/
talenten: mensen samenbrengen 



Voorbeeld 



Vragen? Opmerkingen? 


