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• Volwaardig leven met een beperking

“Ik besefte pas later dat mijn situatie vrij uniek is”
Peter Lambreghts en Cees de ronde zijn een ongewoon duo. Peter heeft 
een aangeboren spierziekte, Cees is zijn ‘handen en voeten’, of kortweg: zijn 
persoonlijk assistent. naar aanleiding van de dag van de zorg op zondag 20 
maart zetten we dit bijzondere beroep graag extra in de kijker. Kirstin Vanlierde

“Toen ik als kind niet begon te lopen, lieten mijn 
ouders mij onderzoeken”, vertelt Peter (44). “Na 
een spierbiopsie viel het verdict: een zware, steeds 
verergerende handicap. Ze kregen meteen een lijst 
mee van plekken waar ze mij konden plaatsen. Ik 
zeg vaak dat de belangrijkste keuze in mijn leven 
die van mijn ouders is geweest om te proberen hun 
kind toch zelf op te voeden. Ik ben opgegroeid in 
een sterk en stabiel gezin en heb in de buurtschool 
inclusief onderwijs avant la lettre genoten. Mijn 
klasgenoten hadden een beurtrol om mij de trap-
pen op te dragen. Die ervaringen hebben mij hele-
maal anders op weg gezet dan als ik van jongs af aan 
in een aparte woonvoorziening had gezeten. Maar 
ik besefte pas veel later, toen ik via verenigingen 
in contact kwam met andere mensen met een be-
perking, dat het vrij uniek is om met een handicap 
als de mijne een eigen gezin en een job te hebben. 
Mensen met een beperking worden ondanks alle 
goede bedoelingen en professionele ondersteuning 
nog te vaak benaderd als ziek of zwak en komen 
daardoor nooit tot volle ontwikkeling. Dat vind ik 
een enorme verspilling van energie en talent. Ik wil 
wat voor mij mogelijk is ook mogelijk helpen ma-
ken voor andere mensen met een handicap.”

Privézone
“In menselijke relaties streven we altijd naar een 
soort wederkerigheid, en als je te vaak dingen moet 
vragen, word je een last. Daarom is persoonlijke as-
sistentie ook zo’n goede formule. Cees helpt mij…”

“Maar ik hoef geen dankjewel,” vult Cees, een rij-
zige Nederlander, met zachte stem aan. “Ik werk 
voor Peter. Als assistent ben je een betaalde on-
dersteuner, en je werkgever geeft de opdrachten. 
Dat verlost je van die ‘ik doe dat wel voor jou’-‘oh, 
dankjewel’-relatie. Maar ik denk wel dat een van 
de belangrijkste voorwaarden voor deze job is dat 
je samen een match moet hebben, een wederzijdse 
klik tussen de zorgvrager en de persoonlijke assis-
tent. Dat is ontzettend belangrijk, want je komt in 
elkaars privézone. Voor mij is het nodig om ook dat 
vriendschappelijk aspect te voelen. Peter heeft dat 
ook, en daarom klikt het tussen ons.”

Wat een persoonlijk assistent zoal doet, kan heel 
erg verschillen, legt Peter uit. “In mijn geval bete-
kent het vooral hulp om buiten te komen voor van 
mijn werk. Maar als ik alleenstaande was, zou ik 
persoonlijke assistentie nodig hebben om het huis-
houden te managen. Je kan de ondersteuningsnood 
ook niet bepalen op basis van welke beperking ie-
mand heeft. Twee mensen kunnen blind zijn, maar 
de ene is heel introvert en heeft thuis ondersteu-
ning nodig, de ander wil er juist op uit…”

Politiecommissaris
De overheid erkent het recht van mensen met een 
handicap op ondersteuning, maar omdat de mid-

delen beperkt zijn, is er een aanzienlijke wachtlijst. 
Peter moest vier jaar wachten op zijn budget, en er 
zijn gevallen waarin het dubbel zolang duurt.
Peter: “Voor ons gezin kwam de toekenning echt op 
het juiste moment. De toenemende zorg die mijn 
beperking met zich meebrengt, combineren met de 
zorg voor de kinderen werd voor mijn vrouw wel 
heel erg zwaar. De persoonlijke assistentie bete-
kende echt een verlichting. Hoewel mijn fysieke 
conditie niet verbeterd is, ben ik sindsdien profes-
sioneel veel actiever geworden. Ik werk voltijds bij 
de vzw Onafhankelijk Leven, een organisatie die 
ijvert voor de belangen van mensen met een beper-
king. Met het budget waarover ik beschik, heb ik 
alles bij elkaar voor ongeveer vijftig uur per week 
assistentie. Dat maakt het mij mogelijk om te wer-
ken en een goede papa te zijn voor mijn gezin, in 
een evenwichtige relatie met familie en vrienden. 
Voor mij is persoonlijke assistentie cruciaal om een 
volwaardig leven te hebben.”

“Door de assistentie kon Gwendy ook wat meer 
echtgenote en minder verzorger worden”, vertelt 
Cees. “Dat alleen al vind ik zo positief aan per-
soonlijke assistentie. Voor mij persoonlijk is Peters 
werkterrein ook een pluspunt. Ik ben dan wel zijn 
assistent, maar ik vind het boeiend om als waar-
nemer in vergaderingen van Onafhankelijk Leven 
mee te denken, en erover te discussiëren in de auto.”

Cees, die zichzelf monkelend een vijftigplusser 
noemt, was in een vorig leven politiecommissaris. 

“Een heel ander vak, ja, maar ik heb altijd onder-
werpen in mijn portefeuille gehad waarbij de mens 
centraal stond. Ik had ook veel ervaring in mantel-
zorg en stervensbegeleiding. Na mijn beroepsleven 

zocht ik naar een nieuwe activiteit, en dat is per-
soonlijk assistent geworden. Omdat mijn hart dat 
zo voelt, en ik mij nuttig en gewaardeerd weet. Ik 
woon inmiddels een jaar of acht in België, op vijf 
minuten van Peter vandaan.”
Peter: “Persoonlijke assistenten hebben heel ver-
schillende profielen. Sommigen hebben er zoals 
Cees al een hele carrière op zitten, anderen willen 
juist warmlopen voor ze aan een echte job begin-

nen. Je ziet ook mensen die laaggeschoold zijn of 
een andere etnische oorsprong hebben en het niet 
makkelijk hebben op de arbeidsmarkt, maar mis-
schien wel een band met iemand kunnen opbou-
wen en een heel goede persoonlijke assistent zijn.”

Een evolutie, geen revolutie
Volgend jaar verandert er veel voor mensen met 
een beperking, weet Peter vanuit zijn werk bij On-
afhankelijk Leven. “Ongeveer 40.000 mensen krij-
gen een vorm van zorg van de Vlaamse overheid. 
Dat gaat van ambulante ondersteuning tot echte 
tehuizen. Amper 2.500 mensen hebben nu een 
assistentiebudget, maar dat systeem wordt zo’n 
beetje de blauwdruk voor het persoonsvolgend 
budget dat met de nieuwe decreten van de Vlaamse 
regering vanaf 1 januari 2017 in werking treedt. Het 
zal mensen met een beperking de kans geven om 
meer grip te krijgen op hun eigen leven. Maar wie 
huiverig staat om als zorgvrager zelf werkgever te 
worden en al die geldzaken te beheren, kan in dat 
toekomstig systeem wel met een soort van voucher 
aankloppen bij de erkende diensten. Dan nemen zij 
de verantwoordelijkheid voor de administratie en 
dergelijke over. Dit is een evolutie, geen revolutie.”

“Er is een breed draagvlak, maar dat wil niet zeggen 
dat er geen bekommernissen zijn, zeker bij mensen 
die al een heel zorgparcours hebben afgelegd. De 
overheid garandeert dat de mensen zich geen zor-
gen hoeven te maken, maar we moeten niet naïef 
zijn. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen 
plant dat alles in het breder kader van een warme, 
inclusieve samenleving waar iedereen spontaan 
zijn steentje bijdraagt, waar de dienstverlening 
zich vlot aanpast aan mensen met een beperking… 
Dat klinkt nogal utopisch. Maar laten we ander-
zijds niet vergeten dat persoonlijke assistentie ooit 
een heel radicaal idee was. Mensen met een handi-
cap die zelf hun leven in handen wilden nemen en 
konden deelnemen aan de samenleving, dat werd 
toen ook als utopisch beschouwd.” •

• Onafhankelijk Leven vzw ijvert voor de rechten van 

mensen met een beperking. daarnaast biedt deze 

organisatie hulp aan mensen met een persoonlijk 

assistentiebudget (en binnenkort een persoonsvolgend 

budget), door middel van een helpdesk en praktische 

coaching aan huis. info: www.onafhankelijkleven.be 
• informatie over persoonlijke assistentie, 

werkaanbiedingen en zoekertjes: www.assistentie.net
• Voor meer info over de beleidsveranderingen, surf naar: 

www.persoonsvolgendebudget.be.

•  Voor de dag van de zorg openen instellingen over heel 

Vlaanderen op zondag 20 maart de deuren voor het 

publiek. Meer info op www.dagvandezorg.be.

Cees: “Een van de belangrijkste 
voorwaarden van deze job is dat je 
een match hebt”

Peter: “Als je te vaak dingen moet 
vragen, word je een last”

Peter Lambregts met zijn persoonlijk assistent Cees de 

ronde


