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Zelf  
kunnen  
kiezen 



In dit impactrapport

Al meer dan 30 jaar strijdt Onaf-
hankelijk Leven voor de rechten van men-
sen met een handicap. Met een simpele 
boodschap en een eenvoudig uitgangs-
punt: zelf kunnen kiezen waar je woont, 
wanneer je eet en gaat slapen. Helaas 
moeten we vaststellen 
dat zoiets evidents voor 
veel mensen (tot nu toe) 
onbereikbaar is.

Viviane Sorée, één van 
onze stichtende leden, 
moest in de jaren ‘80 
knokken om te kunnen 
studeren. Samen met 
een groep jonge perso-
nen met een handicap 
deed ze nadien baanbrekend werk. Onder 
de vlag van Onafhankelijk Leven wogen ze 
op het beleid, stonden ze op de barricade 
en slaagden ze erin om met het persoonlijk 
assistentiebudget de basis te leggen voor 

de latere persoonsvolgende financiering. 
Door de inspanningen van Viviane en haar 
kompanen veranderde er veel. De over-
heid bouwde het systeem van persoons-
volgende financiering uit, ondertekende 
het VN-verdrag voor de rechten van men-
sen met een handicap en maakte heel wat 
middelen vrij. 

Vandaag – 40 jaar later – strijden we nog 
altijd voor de rechten van mensen met 
een handicap en moeten we – helaas - 
de samen leving er nog altijd van overtui-
gen dat iedereen met een handicap het 
recht heeft om deel te nemen aan onze 
maatschappij. We zetten stapjes vooruit, 
maar het ontbreekt aan een strategie op 
lange termijn. Iedere minister binnen dit 
 domein lijkt een onmogelijke opdracht uit 
te  voeren die geen kans op slagen heeft. 
'De middelen zijn steeds te beperkt, de ver
wachtingen  liggen altijd veel te hoog'.

Nochtans zal het aantal personen met 
een handicap blijven toenemen. De voort-
schrijdende medische en wetenschappe-
lijke ontwikkelingen vergroten – gelukkig 
maar - de overlevingskans van personen 
met een aangeboren of verworven han-

dicap. Daarnaast stijgt 
jaarlijks de gemiddelde 
levensverwachting van 
alle Belgen. Hierdoor 
zien we dat het aantal 
mensen met een han-
dicap jaarlijks met 5 tot 
7% stijgt. We vragen de 
overheid daarom om – 
over alle partijen heen 
– een duurzaam plan te 
maken waarin de rech-

ten van mensen met een handicap echt 
centraal komen te staan.

Wie vandaag lid is van Onafhankelijk Leven 
of ons financieel steunt, geeft ons alvast 

de nodige slagkracht om dit doel te rea-
liseren. In dit impactrapport tonen we je 
waar we het verschil konden maken. Daar-
naast gaan we dieper in op de knelpunten 
waar we in de komende jaren, dankzij jouw 
steun, zullen blijven aan werken. Met maar 
1 doel: het creëren van een inclusieve 
 samenleving waarin elke persoon met een 
handicap meetelt.
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waar iedereen meetelt

Voor een samenleving …

“ Vandaag moeten we  

– helaas – de samenleving er 

nog altijd van overtuigen dat 

iedereen met een handicap 

het recht heeft om deel te nemen  

aan onze maatschappij ”

“ Het aantal mensen 

met een handicap 

zal blijven toenemen. 

Er is een duurzaam 

plan nodig waarbij de 

rechten van mensen 

met een handicap 

centraal komen te 

staan ”
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35 Smaakvol 
samenwerken
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Alle mensen met een handicap 
kunnen deelnemen. 

Mensen met een handicap  
zijn volwaardige burgers die,  

net zoals iedereen, eigen 
keuzes kunnen en  

mogen maken. 

De samenleving past zich  
aan aan mensen met een 

handicap. Niet  
andersom.

Het belang van een eigen  
regie voor mensen met een 

handicap wordt erkend. 

De overheid voorziet de 
mogelijk  heden voor mensen 

met een handicap om zelf 
de regie over hun leven in 

handen te nemen. 

Iedereen met een handicap 
beschikt over alle middelen, 

kansen en informatie om  
een zelfstandig leven  

uit te bouwen.

Een inclusieve en  
solidaire samenleving 

Onze  
aanpak

missie en visie
Mensen met een handicap 

zelf laten kiezen hoe ze 
actief deelnemen aan  

de samenleving 

Onze doelgroep
Meer dan 15.000 mensen met  

een handicap die wachten op een volwaardig  
ondersteuningsbudget waarmee ze zelf hun  

ondersteuning kunnen organiseren. 

De maatschappij moet anders,  
zodat iedereen met een handicap  
er een volwaardige plaats krijgt  

en dat als vanzelfsprekend  
wordt beschouwd.

We maken van het samen levings 
vraagstuk ‘eigen regie voor mensen 

met een handicap’ een publieke 
zaak. We sensibiliseren  
de brede samenleving  

rond dit thema.

We bevorderen de sociaalculturele 
emancipatie van mensen met 

een handicap en hun omgeving. 
We versterken, verbinden en 

begeleiden hen om  
een zelfstandig leven  

uit te bouwen. 

We wegen op het beleid en bevorderen  
zo de sociaalculturele participatie 

van mensen met een handicap. 
Want ze kunnen pas echt deel

nemen aan de samen leving  
als de wet dat mogelijk  

maakt. 

We zetten in op verbinding en werken  
samen met andere organisaties. 

Heeft onze boodschap meer  
impact door samen te werken?  

Dan doen we dat.
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1. Wachtlijsten 
deels weggewerkt, maar  

onze eisen blijven overeind

2. PAB 
wel een verruiming van PAB, 

geen verruiming naar PVF

3. Corona 
voorrang bij vaccinatie  

en verhoogde budgetten

4. Vinger aan 
de pols 

rechten van mensen  
met een handicap

4 campagnes met impact

“ We geloven in een inclusieve 
samenleving waarin iedereen 

anders mag zijn ”

“De samenleving moet zich 
aanpassen aan mensen met 
een handicap” 
“Zelf kunnen kiezen waar je woont, wan-
neer je eet en gaat slapen. Met je gezin 
naar zee op een zonnige dag. Samen 
met vrienden naar de cinema. Het lijkt 
vanzelfsprekend, maar voor mensen 
met een handicap is het dat vandaag 
nog niet. Nochtans willen ze gewoon 
hetzelfde als iedereen en kunnen ze 
dat ook. Als ze de gepaste ondersteu
ning krijgen om dit zelf te kunnen en 
te mogen organiseren. Daar ijveren 
we vanuit Onafhankelijk Leven voor. 
Dat mensen met een handicap een 
zorgbudget krijgen en zelf de touwtjes 
in handen kunnen nemen. Zelf kiezen 
waar ze leven, studeren en werken. 
Zelf  kiezen wanneer ze eten, slapen en 
op pad gaan. Zelf kunnen kiezen. Simpel. 
Zoals iedereen. Zodat ze als volwaardige 
burger kunnen participeren aan de samen
leving. Veel mensen met een handicap kre
gen ondertussen een zorgbudget, maar meer 
dan 15.000 anderen wachten nog op een bud
get. Voor deze mensen staan we elke dag op 
de barricade. Want we geloven in een inclusieve 
samen leving die zich aanpast aan mensen met een 
handicap. Niet andersom.”

Dave Ceule
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Campagnes met impact [1/4]

1. Wachtlijsten Onafhankelijk Leven 
strijdt al meer dan 30 jaar 
voor de ondersteuning 
op maat van alle mensen 

met een handicap. In 2017 slaagden 
we er eindelijk in om voor meerder-
jarigen de persoonsvolgende finan-
ciering in te voeren, als volwassene 
krijg je sindsdien een budget waar-
mee je zelf bepaalt waar je woont, 
werkt, leeft... 

Voor minderjarigen staan we minder 
ver: daar krijg je als ouder de keuze 
tussen een persoonlijk assistentie-
budget waarmee je je kind thuis on-
dersteuning op maat kan bieden of 
een multifunctioneel centrum (MFC) 
waar je kind voltijds of deeltijds kan 
verblijven. 

Er bewoog veel rond de wachtlijsten 
de voorbije periode: onder meer een 
spraakmakende VRT-reportage over 
de wachtlijsten en een uitgebreide 
uitzending in Terzake waarbij Eddy 
Schelfhout – al 17  jaar op de wacht-
lijst - zijn verhaal vertelde, maakten 
heel wat los. Uiteindelijk besloot 
de Vlaamse regering om alle men-
sen in prioriteitengroep 1 binnen de 
18  maanden een budget te geven. 
 Vorig jaar kregen 2.211 volwassenen in 
deze groep effectief een PVB-budget.

2.211
PVB-budgetten 

in 2021

3
prioriteiten-

groepen*

639
PAB-budgetten 

in 2021

Blijven strijden  
om alle wachtlijsten weg te werken

Om een budget te krijgen be-
staan al jaar en dag ellenlange 
wachtlijsten, bij aanvang van deze 
legislatuur maakte de Vlaamse Re-
gering 270 miljoen euro vrij om die 
wachtlijsten aan te pakken en terug 
te dringen. In het regeerakkoord 
schreef men letterlijk “dat er budget
ten worden vrijgemaakt om het aantal 
wachtdossiers aan te pakken en de 
wachtlijsten zo snel mogelijk terug te 
dringen.”

Voor Onafhankelijk Leven was het 
snel duidelijk dat met het vooropge-
stelde budget geen stevig beleid ge-
voerd kon worden. Ter vergelijking: 
in de vorige legislatuur maakte men 
330 miljoen euro vrij. Het aantal per-
sonen met een handicap neemt jaar-
lijks toe. En dus: met meer mensen 
die nood hebben aan ondersteuning 
en minder budget kon de Vlaamse 
Regering onmogelijk waarmaken 
wat in het regeerakkoord stond.Onze strijdpunten:

 Geef alle mensen met een handicap die momenteel op 
de wachtlijst staan het budget dat hen beloofd is.

 Ontwikkel een langetermijnvisie om te vermijden 
dat er een nieuwe wachtlijst ontstaat.

 Respecteer het VNVerdrag inzake de Rechten 
van Mensen met een Handicap en maak werk 
van een inclusieve, toegankelijke samenleving 
waarin de keuzevrijheid van mensen met 
een handicap centraal staat. 

Wij helpen

15.000
mensen met een 
handicap op de 

wachtlijst

*|  Mensen op de wachtlijst worden ingedeeld in 3 prioriteitengroepen: in prioriteitengroep 1 worden de meest 
dringende vragen ingedeeld, in prioriteitengroep 3 de minst dringende. De commissie baseert zich voor de 
beslissing hoofdzakelijk op de gegevens die worden aangeleverd door het multidisciplinaire team (MDT). In het 
ondersteuningsplan persoonsvolgend budget worden ook een aantal vragen gesteld over de dringendheid van 
je vraag die jij of je wettelijke vertegenwoordiger optioneel kan beantwoorden.

Onze impact op dit dossier:
Terbeschikkingsstellingen

	 In	juni	2021	beloofde	de	regering	2.700 PVBbudgetten 
ter	beschikking	te	stellen	binnen	de	18	maanden.	In	2021	
werden	daarvan	2.211	budgetten	ter	beschikking	gesteld.	
De rest	volgt	in	2022.

 Uiteindelijk werd een deel van de PAB budgetten 
 vrijgegeven.

 Dankzij de druk van Onafhankelijk Leven zal iedereen 
in	prioriteitengroep	1	voor	taan	binnen	de	18	maanden	
het toegekende	budget	krijgen.

“ Onze acties hadden voor heel wat mensen een gigantische 
impact. Maar vandaag blijven nog steeds minstens 15.000 

mensen op de wachtlijst staan. Zij vallen onder de zogenaamde 
prioriteiten groepen 2 en 3. We erkennen wel dat minister Beke 

voor een grote groep een belangrijke stap vooruit heeft gezet. 
Volgens de Vlaamse Regering worden vandaag de mensen met de 
meest dringende noden geholpen en dat vinden wij zeer relatief. Wie 
nog beroep kan doen op zijn hoogbejaarde ouders, familie of vrien
den krijgt geen budget. Anderen wel. Het is alsof men zegt: almaar 
meer mensen gaan met pensioen, maar we hebben geen geld om 
hen te betalen. Dus als je kan rekenen op je vrienden of familie krijg 
je geen pensioen. ” 

Jan Coppejans 
Voorzitter Onafhankelijk Leven
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Eddy en Dave in 
de VRT-studio

Wachtlijsten: 

getuigenissen
Eddy (44) liep bij zijn geboorte een hersenbeschadiging op. 
Zonder assistentie kan hij niet gaan werken, en het huis uit 
gaan kost veel moeite.

“Een persoonsvolgend budget zou mij vrijheid geven. Als ik een 
beroep zou kunnen doen op een persoonlijke assistent en aangepast vervoer, zou 
ik met mijn rolstoel kunnen gaan en staan waar ik wil. Ik blijf nu al jaren in de kou 
staan en dat weegt. De tijd is gekomen dat ik als zoon voor mijn ouders zou moe
ten zorgen, maar zij zorgen voor mij. In het huidige systeem moeten mijn ouders 
sterven vooraleer ik recht zou krijgen op een persoonsvolgend budget, dat is toch 
macaber?”, zegt Eddy.

Rune, 6 jaar, staat ondertussen al 3 jaar op de wachtlijst voor 
een PAB, een persoonlijk assistentiebudget. Door een 
 hersenletsel heeft Rune motorische problemen en kan hij 
niet praten. 

“3 jaar geleden kregen we te horen dat Rune recht heeft op het 
ondersteuningsbudget. Maar het budget is nog steeds niet toegekend. Met een 
PABbudget zouden we voor Rune een assistent kunnen voorzien op school. We 
kiezen bewust voor inclusief onderwijs, maar we beseffen dat Rune daarvoor extra 
ondersteuning nodig heeft”, zegt mama Kim.

Petra stond als volwassen vrouw tot voor kort 12  jaar lang 
op de wachtlijst in priorgroep 3. Op korte termijn gaf dat 
geen uitzicht op een eigen ondersteuningsbudget, maar de 
 verslechterde situatie van Petra heeft daar nu verandering 
in gebracht. Via een herprioritering schuift Petra door naar 
prior groep 1 en krijgt ze normaal gezien binnen de 18 maan-
den een eigen budget.

“Ik heb meer en meer hulp nodig, en dus is het goed nieuws dat 
er binnenkort uitzicht is op een ondersteuningsbudget. Want ik heb enkel mijn 
broer nog, die mijn boodschappen doet. Per week komt er 2 keer huishoudhulp, 
via dienstencheques, en ik heb dagelijks kinesitherapie nodig, wat veel geld kost. Ik 
heb trouwens nog nooit gehoord dat iemand 10 jaar en zelfs langer moet wachten 
op een subsidie, een loon, een werkloosheidsuitkering, een pensioen of kindergeld. 
Ik wil mij ten volle inzetten voor alle andere mensen op de wachtlijst,” zegt Petra.

Eddy wacht al 17 jaar op 
een PVB-budget

Rune wacht al 3 jaar op  
een PAB-budget

12 jaar op de wachtlijst, 
en nu eindelijk zicht op 
een budget

Actie in het najaar  
voor minderjarigen

In het zorginvesteringsplan be-
loofde de Vlaamse Regering om ook 
30 miljoen euro vrij te maken voor 
minderjarigen. Deze budgetten wa-
ren in november 2021 nog steeds 
niet vrijgegeven. Onafhankelijk 
 Leven sloeg de handen in elkaar met 
de Gezinsbond, samen eisten ze 
de onmiddellijke uitbetaling van het 
beschikbare budget voor kinderen 
met een handicap. Ook hier werkten 
heel wat ouders mee aan het dos-
sier en brachten ze hun verhaal naar 
buiten. Zo ook Rune, die al 3 jaar 
op de wachtlijst staat. Hij schreef 
een Sinter klaasbrief en vroeg een 
PAB-budget. Tot op vandaag heeft 
Rune helaas nog steeds geen uitzicht 
op een eigen ondersteuningsbudget. 
Weekblad Dag Allemaal beet zich 
ook vast in het dossier, er kwam op-
nieuw veel media-aandacht.

Uiteindelijk werd een deel van de 
PABbudgetten vrijgegeven.

Media-actie in het voorjaar voor  
meerderjarigen

Het aanpakken van de wachtlijs-
ten werd voor Onafhankelijk Leven 
één van de belangrijkste strijdpun-
ten. De spraakmakende VRT-repor-
tage ‘Wachten op zorg’ was daarbij 
een belangrijke mijlpaal. Journaliste 
Goedele Devroy bracht heel wat 
mensen in beeld die al jarenlang op 
een budget aan het wachten zijn. 
Met Onafhankelijk Leven reageerden 
we uitgebreid in de media en bij de 
Vlaamse regering. Onze boodschap: 
“Heb je een handicap? Met wat geluk 
mag je in 2053 hulp verwachten” werd 
massaal opgepikt. Finaal besloot mi-
nister Beke om een nieuw plan voor 
te stellen. Het budget voor personen 
met een handicap zou verdubbelen.

Maar met woorden zonder daden 
bereik je niets. Wij bleven ijveren 
voor een duidelijk plan waarin alle 
mensen met een handicap het bud-
get zouden krijgen waar ze recht op 
hebben. In de eerste helft van 2021 
bleef de aanpak van de Vlaamse 
 regering onduidelijk, we lieten daar-
om nog meer mensen getuigen, zo 
ook Eddy Schelfout die al meer dan 
17  jaar op een budget wacht. Zijn 
verhaal werd opgepikt door Terza-
ke (VRT). Onafhankelijk Leven kreeg 
opnieuw de kans om het verhaal van 
de vele wachtenden voor een zeer 
breed publiek te brengen. We waren 
stellig: de Vlaamse Regering hield 
zijn woord niet en mensen met een 
handicap bleven in de kou staan.

Het verhaal van Eddy maakte heel 
wat los. Minister Beke liet weten dat 
hij wel degelijk stappen vooruit zou 

zetten. In juni 2021 beloofde de 
regering 2.700 PVB-budget-

ten ter beschikking te stel-
len binnen de 18  maan-

den. In 2021 werden 
daarvan 2.211 bud
getten ter beschik
king gesteld. De rest 
volgt in 2022.

“ De tijd is gekomen dat ik als zoon voor mijn ouders 
zou moeten zorgen, maar zij zorgen voor mij ”Campagnes met impact [1/4]
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Nog geen PVF voor minderjarigen,  
wel komen er aanpassingen aan de regelgeving

Ondanks talrijke acties blijft dit 
dossier geblokkeerd. Onafhankelijk 
Leven bleef de druk opvoeren en 
slaagde er wel in om te sleutelen 
aan de bestaande regelgeving. Lees: 
er komen aanpassingen. Zo kan je 
met het PAB-budget 155 nachten 
kortverblijf inkopen bij een ouder-
initiatief, een vergunde zorgaanbie-
der of een multifunctioneel centrum 
(MFC). Daarnaast kan je 155 dagen 
dagondersteuning verkrijgen bij een 
vergunde zorgaanbieder, ouder-
initiatief of groene zorginitiatief. 

Helaas hangen de mogelijkheden 
wel af van de beschikbare capaciteit 
en van de haalbaarheid van de kost-
prijs per dag/nacht. Een PAB-budget 
ligt immers een stuk lager dan de 
kostprijs van een plaats in een MFC.

Soms hebben kinderen nood aan 
extra begeleiding. Dankzij de nieu-
we regelgeving kan dit nu 2 keer per 
week. Zo kunnen per kalenderjaar 
maximaal 104 begeleidingen wor-
den vergoed met het PAB, wat een 
forse verhoging is ten opzichte van 
vroeger. Vervoer is en blijft vaak een 

groot probleem, het is dus een goeie 
zaak dat de vervoerskosten voort-
aan ook met het PAB-budget betaald 
kunnen worden.

Campagnes met impact [2/4]

2. PAB (persoonlijkeassistentiebudget)

155
nachten  

kortverblijf  
inkopen

155
dagen dagonder-

steuning
verkrijgen

Onze impact op dit dossier:
 De bestaande PAB regelgeving werd aangepast.

	 Voortaan	kan	 je	met	het	PAB-budget	155	nachten	kortver-
blijf inkopen bij een ouderinitiatief, een vergunde zorgaan-
bieder of een multifunctioneel centrum.

	 Voortaan	kan	je	155	dagen	dagondersteuning	verkrijgen	bij	
een vergunde zorgaanbieder, ouderiniatief of groene zorg-
initiatief.

 Vervoerskosten kunnen voortaan ook met een PAB-budget 
betaald worden.

Onze strijdpunten:
 Keuzevrijheid moet vanaf het prille begin centraal staan. 

Met een cash budget stippelen gezinnen zelf op maat van 
hun kind een ondersteuningstraject uit. 

 Het aanvraagsysteem moet eenvoudig zijn. De stem van 
 ouders bij het aanvraagproces moet meer doorwegen.

 Er moet werk gemaakt worden van doorlopende traject
begeleiding van gezinnen, zowel tijdens de aanvraag van 
budget als bij de besteding ervan.

 Zorg voor een eenvoudige administratie voor gezinnen.

	 Een	financieringssysteem	moet	vertrekken	vanuit	een gelijke 
budgetbepaling voor een gelijke zorgnood. Gezinnen die 
kiezen voor ondersteuning in de thuiscontext hebben recht 
op gelijke budgetten in vergelijking met gezinnen die kiezen 
voor ondersteuning binnen een voorzieningscontext.

	 Het	erkennings-	en	financieringsmodel	moet	flexibel	inspe-
len op veranderlijke ondersteuningsnoden en –mogelijk
heden, ook de budgethoogtes moeten flexibel zijn, met 
onder mee een eenvoudige procedure voor herzieningen.

	 Het	financieringsmodel	moet	een	naadloze overgang tus
sen minderjarigen en meerderjarigen garanderen.

Ouders van kinderen met een handicap kunnen een persoonlijk 
assistentiebudget (PAB) aanvragen. Dit is een budget waarmee je 
de ondersteuning voor je kind thuis of op school kan organiseren. 

Onafhankelijk Leven wil al jaren een stapje verdergaan en 
vraagt de invoering van persoonsvolgende  financiering (PVF) voor álle 
mensen met een handicap. Dus ook voor minderjarigen. Daarmee krijgt elke 
ouder de vrije keuze om de ondersteuning op maat van zijn/haar kind te orga-
niseren. Dit betekent dat je bijvoorbeeld kan combineren tussen de thuiscon-
text of een collectieve ondersteuning.

De Vlaamse Regering schreef in het regeerakkoord dat ze in deze legislatuur 
persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarigen zou invoeren. Maar 
tot op de dag van vandaag is dit nog niet gerealiseerd.

“  In tegenstelling tot bij meerderjarigen hebben ouders 
van een kind met een handicap eigenlijk geen keuze. Of

wel kiezen ze voor een plaats op de lange wachtlijst voor 
een persoonlijk assistentiebudget (PAB) en organiseren ze de 

zorg van hun kind voornamelijk thuis.  Ofwel kiezen ze voor 
een collectieve ondersteuning en doen ze een beroep op een 
multifunctioneel centrum (MFC). De wachttijden voor een MFC 
zijn veel korter dan voor een PAB. ”

Viviane Sorée 
erevoorzitter en ambassadeur 

Onafhankelijk Leven

12 13
IMPACT
RAPPORT
2022

IMPACT
RAPPORT

2022

ONAFHANKELIJK LEVEN ONAFHANKELIJK LEVEN



Volgende stap: 
verruiming 
mogelijkheden PAB en 
daarna een volledige 
invoer PVF

De verruiming van de huidige 
mogelijkheden met het PAB is vol-
gens Onafhankelijk Leven de eer-
ste belangrijke stap in de rich-
ting van een volledige invoering 
van PVF. Een verhoging van de 
PAB-budgethoogtes is logisch 
in de gelijkberechtiging van kin-
deren met een PAB-budget ver-
sus kinderen in een multifuncti-
oneel centrum (MFC). 

Onafhankelijk Leven is ook blij 
dat er in deze legislatuur extra 

aandacht komt voor de PAB-prior-
dossiers en dat zij normaliter bin-

nen een redelijke termijn een bud-
get zullen krijgen. Anderzijds blijft 
Onafhankelijk Leven ervoor ijve
ren dat iedereen die recht heeft 
op een PABbudget dit ook zou 
ontvangen.

PVF voor minderjarigen: 

getuigenissen
Rik, 6 jaar, heeft een genetische mutatie, een hartafwijking en 
autismespectrumstoornis. Hij gaat elke week vijfmaal naar de 
kinesist, driemaal naar de logopedist en tweemaal naar de 
ergotherapie.

“We hoorden verhalen van wachttijden tot 10 jaar, maar dat 
schrikte ons niet af. We ontvingen uiteindelijk een beslissing met inschaling in de 
hoogste prioriteitengroep, en toch is er voorlopig nog geen PABbudget beschik
baar. We hebben er alle begrip voor dat er voorrang wordt gegeven aan lotgeno
ten die het moeilijker hebben, maar het blijft een subjectief gegeven. De commis
sie houdt bijvoorbeeld rekening met de draagkracht van het familiale netwerk, ik 
vind dat de commissie daar niet mag over oordelen. Los van mijn man en ikzelf 
woont ons familiaal netwerk 100 km verderop, de gepensioneerde grootouders 
zijn zeventigers. Ons sociaal netwerk is ook zeer beperkt, deels door de proble
matieken waar we mee te kampen hebben. Alle zorg komt op onze schouders te
recht, we lopen tegen een burnout aan en we hebben meer slechte dan goeie da
gen. De PAB-beslissing in de hoogste prioriteitengroep stelt dat wij recht en nood 
 hebben op zorg en ondersteuning. Voor ons voelt het hele systeem als een loterij 
waarbij we voorlopig geen winnend nummer mogen hebben. Ondertussen moeten 
we elke dag klaarstaan voor Rik,” zegt mama Katrien.

Wendelien is mama van twee zonen, Michiel (20) en Siemen 
(16). Vlak na de geboorte liep Michiel een ziekenhuisbacterie 
op, waardoor hij een meervoudige handicap heeft. De artsen 
deelden Wendelien al snel mee dat ze wellicht zouden moe-
ten uitkijken naar een voorziening voor Michiel.

“Het feit dat ik hem zou moeten laten opgroeien in een voorzie
ning, vond ik verschrikkelijk. Die mensen leveren voortreffelijk werk, maar voor 
een kind blijft dat een artificiële context om in op te groeien. Niets is beter dan 
een eigen bedje en een warme thuisomgeving. Via het UZ in Gent ontdekte ik dat 
je je kind ook thuis kunt laten opgroeien via persoonlijke assistentie en een 
budget. Voor mij betekende dat het eerste licht aan het eind van de tunnel. Want 
sinds we over een persoonlijk assistentiebudget beschikken, is ons leven helemaal 

veranderd. We kozen ervoor om het budget zo in te zetten zodat Michiel maxi
maal kan ontwikkelen. De focus lag op activiteiten die andere kinderen 

en jongeren ook doen, zoals onderwijs en vrije tijd. Michiel heeft ook 
een assistente mee in de klas, waardoor hij ter plaatse extra ondersteu
ning kan krijgen. Dankzij die assistentie kan Michiel ook deelnemen 

aan een  inclusieve jeugdbeweging, aan kampen en aan aangepaste 
sport activiteiten. Michiel is nu deel van het gezin, net zoals 

 Siemen dat is. Ze zijn samen opgegroeid en zijn echt 
partners in crime,” zegt mama Wendelien.

PAB-systeem voelt als 
een loterij 

Het PAB-budget was voor 
mij een gods geschenk, 
Michiel was zo altijd deel 
van het gezin

“ Alle zorg komt op onze schouders terecht ”
Campagnes met impact [2/4]

15
IMPACT

RAPPORT
2022

ONAFHANKELIJK LEVEN

14
IMPACT
RAPPORT
2022

ONAFHANKELIJK LEVEN



Campagnes met impact [3/4]

3. Corona De coronacrisis had een grote impact op het 
leven van mensen met een handicap. Vanaf 
het begin heeft Onafhankelijk Leven alles op 
alles gezet om ervoor te zorgen dat ‘handicap’ 

mee op de agenda stond. Het was voor Onafhankelijk 
 Leven als organisatie – zoals bij vele andere bedrijven 
en organisaties – ook een periode van improviseren en 
beredderen: op sommige momenten vielen veel collega’s 
(ziek) uit, er waren bovendien allerhande creatieve ma-
nieren van samenwerking nodig (videocoaching, webi-
nars,…) om de werking te laten draaien.

In de eerste coronagolf kwamen er verontrustende sig-
nalen van mensen die beroep deden op vergunde zorg-
aanbieders: hun ondersteuning viel weg, maar de dien-
sten moesten wel verder worden betaald. Onafhankelijk 
 Leven signaleerde dit aan de overheid: “Je kan niet betalen 
voor diensten die niet worden geleverd.” 

Er kwam niet snel een doorbraak in het dossier, immers: 
iedereen dacht dat de coronacrisis snel voorbij zou zijn.

Actie 1: verhoging van het budget 
met 25,5% voor mensen met 
een handicap

Om extra ondersteuning te kunnen inkopen, vroeg 
Onafhankelijk Leven een verhoging van het budget voor 
mensen met een handicap. Onafhankelijk Leven mocht 
daarover getuigen in de coronacommissie. Finaal slaagde 
Onafhankelijk Leven er in om het budget voor elke per-
soon met een handicap met 25,5 procent op te trekken. 
Koen Lippens, papa van een kind met een beperking, 
maakte gebruik van die budgetverhoging.

Onze impact op dit dossier:
Terbeschikkingsstellingen

 Om extra ondersteuning te kunnen inkopen, vroeg Onafhankelijk Leven een 
verhoging van het budget voor mensen met een handicap. Onafhankelijk 
Leven mocht daarover getuigen in de coronacommissie.

 Onafhankelijk Leven nam rechtstreeks contact op met minister Vanden-
broucke om de absurde regel rond telewerk aan te passen, een paar  dagen 
later kregen alle mensen met een handicap een uitzondering op deze regel-
geving.

 Onafhankelijk Leven slaagde erin om assistenten die via een arbeidscon-
tract werkten, ook als zorgpersoneel te erkennen. Zo werden ze vroeger 
meegenomen in de vaccinatiecampagne. Vreemd genoeg lukte dit niet voor 
assistenten die via een interimcontract waren tewerkgesteld.

“ We slaagden erin om assistenten die via een arbeidscontract 
werkten, ook als zorgpersoneel te erkennen. Zo werden ze vroeger 

meegenomen in de vaccinatiecampagne. Vreemd genoeg lukte dit 
niet voor assistenten die via een interimcontract waren tewerkge

steld. Voorts ijverden we ervoor dat mensen met een handicap die 
thuis verblijven op hetzelfde moment als mensen in voorzienin
gen konden worden gevaccineerd. Hier boekten we helaas geen 
succes: mensen met een handicap werden mee opgenomen 
in de brede vaccinatiecampagne. Dat was voor Rein en vele 
anderen een zware dobber. ”

Sebastian Dürr 
bestuurslid en ambassadeur  

Onafhankelijk Leven

Wij helpen

15.000
mensen met een 
handicap op de 

wachtlijst
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“De coronacrisis was heel zwaar, mijn kinderen leefden apart”
Rein Van Damme (41 jaar) heeft een spierziekte en zit 

in een rolstoel. Dankzij haar PVB-budget kan zij  beroep 
doen op hulp om, samen met haar man, als gewone 
mama 2 kleine kinderen op te voeden. Het huishouden, 
boodschappen doen en de kinderen verzorgen, dat ver-
loopt veel beter dankzij het PVB-bud-
get van ongeveer 25 uur per week 
waar Rein recht op heeft. 

8 jaar geleden kreeg Rein een ernstige 
longontsteking. Haar longcapaciteit is 
door de verzwakking van haar spieren 
ondertussen verder gedaald tot min-
der dan 30 procent. Om haar ademhaling te ondersteu-
nen startte Rein in 2013 met nachtventilatie. Een gewone 
verkoudheid is voor Rein al heel gevaarlijk, COVID-19 kan 
nog gevaarlijker zijn. De voorbije coronaperiode heeft 
haar gezinsleven sterk beïnvloed.

Net als Onafhankelijk Leven ijverde Rein er in het begin 
van de coronacrisis voor dat mensen met een handicap 
opgenomen zouden worden bij de prioritaire groepen in 
de vaccinatiestrategie. Voor assistenten kon Onafhanke-
lijk Leven een paar regelingen treffen, maar mensen met 
een handicap die thuis verbleven, kregen helaas geen 
voorrang in de vaccinatiestrategie.

“In het begin probeerden we nog samen te leven met 
mondmaskers aan en door regelmatig het huis te ver
luchten. Maar zo’n systeem krijg je niet waterdicht: welke 
contacten hadden onze tienerdochters? Verliep alles 
wel veilig thuis? Waren ze geen drager zonder zelf 

symptomen te hebben, zodat het niet opviel? Daarom gin
gen de dochters bij de grootouders wonen, enkel ’s avonds 
voor het avondmaal kwamen de kinderen langs. Zo’n lang
durige isolatie was echt zwaar, want er was altijd een risico 
om iemand op mijn pad te kruisen die me kon besmetten. En 

buitenkomen met mijn spierziekte ging 
eigenlijk niet: ik heb het snel koud. Mijn 
man, die als persoonlijke assistent inge
schreven was via het sociaal secretari
aat, kwam zelfs snel
ler aan bod voor 
de vaccinatie. 
Dat kon ik echt 

moeilijk begrijpen, ik was toen zeer 
gefrustreerd ten opzichte van onze 
beleidsmakers,” zegt Rein.

“Op corona was ons budget niet 
voorzien, dankzij verhoging hebben we 
ondersteuning voor Brent toch kunnen 
regelen”

“Toen ons land in lockdown ging, werden alle scholen 
 gesloten, zo ook de BUSOschool van mijn zoontje Brent. Hij 
heeft een diep verstandelijke en fysieke beperking. Plots moes
ten we assistentie voorzien gedurende die vele maanden dat de 
school dicht was, ons budget was daar niet op afgestemd. Ook 
de zomervakantie verliep niet zoals normaal: vele initiatieven en 
groepsactiviteiten konden niet doorgaan. Maar dankzij de extra 
coronamiddelen hebben we alles draaiende kunnen houden. We 
konden extra zorgkosten betalen, in de zomervakantie konden 
we bijkomende assistentie regelen. In september startte Brent 
ook niet meer in de BUSOschool, want corona raasde nog al
tijd door het land. We hebben toen ook gebruik gemaakt van de 
 extra middelen via individuele ondersteuning. Kortom: dankzij de 
verhoging van het budget hebben we de ondersteuning van Brent 
in de mate van het mogelijke toch overeind kunnen houden. Het 

gaf wel veel extra administratief werk, ik ben er zeker van dat 
dat veel andere mensen heeft afgeschrikt,” zegt papa Koen 

Lippens.

Actie 2: wegwerken van 
onlogische coronaregels, 
duidelijkheid over de 
vaccinatiestrategie
Tijdens de coronacrisis werden er tal van 
nieuwe regels bedacht en uitgevoerd. Op 
een bepaald moment moest elke werkgever 
een bewijs kunnen voorleggen indien zijn/
haar personeel niet kon telewerken. Ook 
een budgethouder werd vreemd genoeg 
als werkgever beschouwd, en dat had in-
grijpende gevolgen. Elke persoon met een 
handicap die 1  of meerdere assistenten in 
dienst had, moest een ingewikkelde admi-
nistratie voeren rond telewerk, terwijl een 
assistent altijd fysiek ter plaatse was en dus 
in feite nooit telewerkte. Onafhankelijk Leven 
nam rechtstreeks contact op met minister 
 Vandenbroucke om deze absurde regel aan 
te passen, een paar dagen later kregen alle 
mensen met een handicap een uitzondering 
op deze regelgeving.

Er was bovendien veel onduidelijkheid over 
de aanpak en timing van de vaccinatie bij 
mensen met een handicap en hun assis-
tenten. Om daar duidelijkheid over te krij-
gen, stapte Onafhankelijk Leven naar de 
‘task force vaccinatie’, kwamen er pakkende 
 getuigenissen in de media en verscheen er 
veel informatie over de vaccinatiestrategie 
op de website.

Campagnes met impact [3/4]

Corona: 

getuigenissen

“ Mensen met een handicap 
die thuis verbleven, kregen 
helaas geen voorrang in de 

vaccinatiestrategie ”
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Actie 1: ruime bevraging over rechten van mensen met een handicap
Vorig jaar organiseerde Onafhankelijk Leven een rui-

me bevraging over de rechten van mensen met een han-
dicap. Zo’n 150 mensen met een handicap én mensen uit 
hun nabije omgeving namen deel en rapporteerden bon-
dig over de vele drempels die zij elke dag ervaren.

Dat ons land nog een lange weg af te leggen heeft op 
het vlak van mensenrechten en handicap, vinden ook de 
mensen die deelnamen aan de bevraging: bijna 70% oor-
deelt dat onze overheid af en toe wel een goede maat-
regel neemt voor mensen met een handicap, maar dat 
er verder nog heel veel werk aan de winkel is. Een vierde 
van de bevraagden is zelfs de mening toegedaan dat de 
overheid nooit rekening houdt met de rechten van men-
sen met een beperking.

Het spreekt voor zich dat alle rechten door België geres-
pecteerd moeten worden. Daar bestaat geen twijfel over, 
maar wij vroegen aan de mensen die deelnamen aan de 
bevraging op welke rechten onze politici eerst zouden 
moeten focussen. Dat gaf het volgende resultaat: 

• het recht op zorg en ondersteuning zodat mensen 
met een handicap volwaardig kunnen deelnemen 
aan de samenleving;

• het recht op een omgeving, gebouwen en vervoer 
die toegankelijk zijn;

• het recht op een behoorlijke levenstandaard zoals 
toegang tot voldoende voedsel, kleding en aangepas-
te huisvesting.

De weg naar inclusie is nog lang
Het recht op inclusie is sinds vorig jaar toegevoegd aan 
de Belgische grondwet, maar de weg naar een werkelijk 
inclusieve samenleving is nog lang. Dat blijkt ook over-
duidelijk uit de bevraging van Onafhankelijk Leven. Rode 
draad doorheen alle reacties is de roep naar een samen-
leving die zich aanpast aan mensen met een handicap en 
niet andersom. Mensen met een handicap snakken naar 
volledige participatie aan het dagelijks leven, maar wor-
den geconfronteerd met een pak hindernissen. De on-
toegankelijkheid van het openbaar vervoer, voetpaden, 
theaters, sportclubs, natuurgebieden, speelpleinen, res-
taurants, publieke gebouwen en andere plekken en facili-
teiten wordt veelvuldig aangeklaagd in de bevraging. Ook 
de moeilijk toegankelijke arbeidsmarkt en het gebrek aan 
aangepaste woningen worden als problematisch ervaren.

 België heeft beloofd om het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een han-
dicap te respecteren, maar uit verschillende nationale en internationale rapporten 
blijkt dat ons land nog een lange weg af te leggen heeft op het vlak van mensen-
rechten en handicap.

	 Opvallende	vaststellingen	uit	de	bevraging	die	Onafhankelijk	Leven	deed	bij	150	res-
pondenten:

•	 Het	 systeem	 van	 persoonsvolgende	 financiering	 is	 moeilijk	 te	 doorgronden:	
44% zegt dat ze de aanvraagprocedure te complex vinden en 
29,5%	weet	niet	altijd	aan	wat	je	het	budget	mag	besteden.

• Deelnemers aan de bevraging geven duidelijk aan dat ze 
het gevoel hebben over het hoofd gezien te worden door 
politici en niet echt meetellen in de 
samenleving.

•	 70%	 oordeelt	 dat	 onze	 overheid	
af en toe wel een goede maatre-
gel neemt voor mensen met een 
handicap, maar dat er verder nog 
heel veel werk aan de winkel is. 
Een vierde van de bevraagden is 
zelfs de mening toegedaan dat de 
overheid nooit rekening houdt 
met de rechten van mensen 
met een beperking.

Campagnes met impact [4/4]

4. Vinger aan de pols
De rechten van mensen met een handicap

De rechten van mensen met een handicap 
zijn door de Verenigde Naties in een interna-
tionaal verdrag gegoten. Het gaat onder meer 
over het recht op een behoorlijke levensstan-

daard, het recht op mobiliteit, het recht om te kiezen 
waar en met wie je woont, het recht op inclusief onder-
wijs en het recht op toegankelijke informatie.

België heeft beloofd al deze rechten te respecteren, maar 
uit verschillende nationale en internationale rapporten 
blijkt dat ons land nog een lange weg af te leggen heeft 
op het vlak van mensenrechten en handicap.

Onafhankelijk Leven verdedigt de belangen van mensen 
met een handicap, en doet dat op verschillende manie-
ren. De beleidsmedewerkers van Onafhankelijk Leven 
gaan regelmatig in gesprek met politici en overheidsdien-
sten om de rechten van mensen met een handicap te ver-
dedigen. Ze kaarten gebrekkige regelgeving aan, vechten 
de wachtlijsten voor persoonsvolgende financiering aan 
of pleiten voor administratieve vereenvoudiging. Om de 
vinger aan de pols te houden, doet Onafhankelijk Leven 
ook geregeld een bevraging of organiseert ze webinars 
om het thema in de aandacht te houden.
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Actie 2: succesvol debat over het VN-verdrag met duidelijke oproep om 
er eindelijk werk van te maken

Onafhankelijk Leven organiseerde ook een ZOOM-de-
bat over het VN-verdrag inzake de rechten van mensen 
met een handicap. Centrale gast was Viviane Sorée, die 
mee aan de wieg stond van de Independent Living-bewe-
ging in Vlaanderen en zich al meer dan 40 jaar inzet voor 
een inclusieve samenleving. Voor de rechten van mensen 

met een handicap bestaat er sinds ruime periode een 
apart VN-verdrag. Voor Viviane is dat een belangrijk docu-
ment, dat helaas op vele vlakken dode letter is gebleken. 
Het werd een boeiend en pittig debat, waar ook de rol 
van de instellingen uitgebreid aan bod kwam.

“ Ik voel me ontmenselijkt. Ik heb geen rechten, en-
kel plichten. Soms wordt het me allemaal te veel ” 

De sociale uitsluiting, de complexe administratieve mallemolen 
en de zware financiële lasten zorgen vaak voor emotionele uitputting 
en extra gezondheidsproblemen. Niet alleen mensen met een handi-
cap, maar ook hun mantelzorgers slaan alarm en verwachten van de 
overheid snel en kordaat handelen.

Uit de bevraging

De rechten van mensen met een handicap 

getuigenis
Viviane Sorée (62 jaar) raakte op jonge leeftijd, na een her-
senvliesontsteking, ernstig fysiek gehandicapt. In de jaren ’80 
stond ze mee aan de wieg van de Independent Living-bewe-
ging in Vlaanderen. Al meer dan 40 jaar zet ze zich op vele 

fronten in voor een inclusieve samenleving, voor persoonsvolgende financie-
ring en de rechten van mensen met een handicap. Viviane studeerde af aan 
de Universiteit van Gent als orthopedagoge, was onder meer 11 jaar actief als 
academisch onderzoeker, ging aan de slag als kabinetsmedewerker en was 
directeur van Onafhankelijk Leven. Voor haar is het VN-verdrag voor de rech-
ten van mensen met een handicap een belangrijk document, maar kunnen we 
voorlopig nog niet spreken over een inclusieve maatschappij.

“België heeft het VN-verdrag geratificeerd en erkent in principe het recht op 
zelfstandig leven in de samenleving, ook voor mensen die nood hebben aan veel 
ondersteuning. Er zijn in die zin wel al goeie dingen veranderd: er is meer toegan
kelijkheid, er wordt meer gesproken over ons, we komen meer in beeld. Maar er is 
geen inclusie. Er is al meer dan 30 jaar lang nood aan een masterplan dat samen
werking mogelijk maakt op de verschillende politieke niveaus. Nu wordt er weinig 
afgestemd, de politieke kabinetten werken naast elkaar. En je hebt ook veel orga

nisaties voor mensen met een beperking die amper samenwerken, die  mekaar 
zelfs tegenwerken en meer naar de verschillen kijken dan naar de overeen

komsten. Ik zou de beleidsmakers vooral willen vragen: begin  eraan, ga 
rond de tafel zitten, betrek ons zeker in de debatten en stel het niet langer 

uit,” zegt Viviane.

Een inclusieve samen-
leving vorm geven” 

“ Politici en organisaties moeten veel beter samenwerken 
om inclusieve samenleving vorm te geven ”

“ Inclusie is een 
mooi, modern woord,  

maar blijft een lege 
doos zonder financiële 

ondersteuning ”
Een persoonsvolgend budget is een manier voor 

mensen met een handicap om de isolatie te doorbreken, 
een manier om de levenskwaliteit op te krikken en een 
manier om autonoom belangrijke keuzes te maken over 
zorg en ondersteuning. Uit de bevraging van Onafhan-
kelijk Leven blijkt echter nog maar eens welke nefaste 
impact de wachtlijsten voor zo’n ondersteuningsbudget 
hebben op mensen met een handicap en hun naasten. 
Mensen die wel al een budget hebben, geven aan dat het 
systeem van persoonsvolgende financiering soms moei-
lijk te doorgronden is. 44% zegt de aanvraagprocedure te 
complex te vinden en 29,5% weet niet altijd aan wat je het 
budget mag besteden.

“ Ik sta al jaren op de 
wachtlijst. Dit is niet leven, 
maar overleven ”

Deelnemers aan de bevraging gaven tot slot ook dui-
delijk aan dat ze het gevoel hebben over het hoofd gezien 
te worden door politici en niet echt meetellen in de sa-
menleving. Nochtans is het VN-Verdrag inzake de rech-
ten van mensen met een handicap erg duidelijk: inspraak 
in het beleid is essentieel. Onafhankelijk Leven hoort de 
stem van mensen met een handicap wel luid en duide-
lijk. Hun mening, ervaringen en getuigenissen leggen wij 
voor aan de beleidsmakers. Soms zetten we echt enkele 
stappen vooruit: denk bijvoorbeeld aan het terugdringen 
van de PVB-wachtlijst voor mensen in de hoogste prio-
riteitengroep. Echter: maar liefst 15.000 mensen blijven 
wachten op een volwaardig budget en dat is onaanvaard-
baar.  Onafhankelijk Leven blijft volhouden en politici aan-
sporen om alle rechten van mensen met een handicap 
volledig te respecteren.

?
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Cijfers

“ We kunnen rekenen op trouwe 
donateurs en tevreden leden. 

Al wat we realiseren is enkel 
mogelijk dankzij jullie 

steun. Bedankt! ”

Dienstverlening
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Vanaf de start van corona begonnen we 
met de organisatie van webinars. Ze vervingen 
de infosessies die we normaal over heel Vlaan-
deren en Brussel organiseren. We zullen in de 
toekomst ook blijven inzetten op webinars die je 
gemakkelijk van thuis uit kan volgen via pc, tablet 
of smartphone. We organiseerden in de voorbije 
periode 18 webinars, 1.066 mensen volgden 1 of 
meerdere van onze webinars. 

Onze advieslijn is een gratis ser-
vice voor leden van Onafhankelijk 
Leven. Ze kunnen er terecht met 
alle vragen over een persoonlijk as-
sistentiebudget (PAB) en persoons-
volgend budget (PVB). 6 deskundige 
medewerkers ondersteunen bij de 
aanvraag, het werkgeverschap en 
alle aspecten van de besteding van 
het ondersteuningsbudget. Ze geven 
ook inzicht in de overeenkomst met 
de zorgaanbieder en verduidelijken 
complexe VAPH-brieven en -richtlij-
nen. 

De advieslijn behandelde het voor-
bije jaar 5.975 telefoons en mails 
van 2.458 unieke budgethouders, 
dat zijn er bijna 750 meer dan het 
jaar voordien. In 2021 hadden we 
in totaal 1.286 actieve dossiers. 
Er bereikten ons 49 klachten en 
feedback, goed voor een per-
centage van 1,87%. 

Onze webinars Onze advieslijn

18
webinars

1.066
volgers

5.975
telefoons

5.975 1.268
49 klachten 

= 1,87%
5.225

+750

2021 2022

Telefoons en mails Actieve dossiers

Mensen een perspectief bieden 

“  Als medewerker van de advieslijn hebben we uiteraard 
veel contact met budgethouders, die contacten verlopen zo
wel telefonisch als via mail. Elk contact is verschillend, soms 
grappig, soms heel serieus, maar meestal kunnen we toch af
sluiten met een goed gevoel. Dat vind ik zelf het leukst. Soms 
belt iemand vanuit een ongenoegen of met een complexe 
vraag, maar doorheen het gesprek komen we toch met een 
bruikbare oplossing en kunnen we het gesprek hoopvol en 
opgewekt afsluiten. Het gevoel houvast te bieden, verduidelij
king te kunnen geven en soms zelfs 
mensen weer perspectief te kun
nen bieden, is onbetaalbaar. 
Daar doe ik het voor. ” 

Maatschappelijk betrokken

“  De maatschappelijke betrokkenheid van de or
ganisatie is waanzinnig motiverend. Het is van 
onschatbare waarde om als persoon met een be
perking bij een organisatie te werken die oog heeft 
voor je beperking en open staat om aanpassingen 
te doen op de werkvloer. Dit nog naast het comfort 
dat het begrip als zodanig met 
zich meebrengt, wat de werk
vreugde alleen maar ten 
goede komt. ”

Zorgen dat de budget houders  
zich begrepen voelen

“ Het mooiste compliment dat een budgethouder je kan geven, is dat hij 
of zij zich écht begrepen voelt. Door het dagelijks contact voelen we heel 
goed aan wat er leeft bij de budgethouders en kunnen we de pijnpunten 
in de wetgeving snel oppikken. Wanneer we die signaleren bij het beleids

team van Onafhankelijk Leven en we merken dat ze hier op 
beleidsniveau mee aan de slag gaan, geeft dat veel vol

doening. Je bent deel van een groter geheel en werkt 
op die manier mee aan een betere samenleving voor 
personen met een handicap. ”

Chris 
van de advieslijn

Bas 
van de advieslijn

Lien 
van de advieslijn
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Wie lid wordt van Onafhankelijk Leven, wordt lid van een maat-
schappelijke beweging. Want al meer dan 30 jaar ijvert Onafhankelijk 
Leven voor veranderingen in het beleid en verdedigt de vereniging de 
rechten en belangen van mensen met een handicap. Elk extra lidmaat-
schap geeft meer slagkracht aan Onafhankelijk Leven. Alle leden krij-
gen bovendien extra voordelen en een optimale ondersteuning, het 
lidmaatschap van 50 euro wordt betaald met het PAB- of PVB-budget.

De ledencijfers zijn de laatste jaren hard gestegen: op 5 jaar tijd 
 kwamen er meer dan 1.000 extra leden bij, uiteraard ook dankzij de 
nieuwe toekenningen vanuit de overheid. 

Onlangs peilde Onafhankelijk Leven nog naar de tevredenheid 
over de diensten. Die blijft unaniem positief: de leden zijn tevre
den over de coaching, onze advieslijn, de webinars en de gevoer
de communicatie. We doen graag verder op deze manier!

Onze coaches ondersteunen budgethouders bij de 
administratie en organisatie. Ze komen aan huis, overal 
in Vlaanderen en Brussel. Ze helpen om de jaarplanning 
te doen kloppen, hebben een rechtstreekse lijn met het 
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap 
(VAPH), weten waar je goede assistenten kan vinden en 
zorgen dat de overeenkomst met de zorgaanbieder goed 
in mekaar steekt. 

1.288 budgethouders deden vorig jaar beroep op onze 
coaching, 962 daarvan kregen minstens 1 huis- of kan-
toorbezoek. In totaal werden er 1.960 huis- of kantoorbe-
zoeken gedaan. 

1.288
budget houders 

gecoached
= 50% 962

leden kregen 
bezoek

1.960
bezoeken in 

totaal

Onze 
leden

Onze coaching

2.723
1.628 1.846 2.039 2.114

2017 2018 2019 2020 2021

Dankbaarheid is heel groot 

“ De dankbaarheid die je krijgt van de budgethouders is erg 
groot! Sommigen hadden voor ons bezoek nog nooit over 
het PVBbudget gehoord of wisten niet wat ze ermee kunnen 
doen. Als je dit allemaal kan uitklaren met een simpel bezoek, 
in pasklare taal, dan gaat er voor de meeste budgethouders 
een hele nieuwe wereld open. Ze kunnen dan met de hulp die 
ze krijgen terug leven en moeten dan minder overleven. ”

Budgethouder  
aan het woord  

“  Je hebt als ouder met een kind met een be
perking weinig tijd voor administratie. Ik ben 
dus echt blij dat ik op mijn coach kan rekenen. 
Je hebt immers al zoveel aan je hoofd, dan is 
het dus heel tof dat ik heel gemakkelijk die hulp 
kan vragen. Ik vind het heel belangrijk dat ik 
geen 2 weken moet wachten op een antwoord.”

“Mijn coach weet heel goed hoe die met an
dersdenkenden moet omgaan. De coach gaf 
bovendien ook tips voor mijn andere kinderen 
en raadde ons aan om ook een aanvraag op te 
starten voor de andere kinderen. ”

Belangrijke schakel tussen budget-
houder, zorgaanbieders en het VAPH 

“  Als Onafhankelijk Leven-coach vorm je een belangrijke 
schakel tussen de budgethouder, de verschillende zorgaan
bieders en het VAPH. Je vertegenwoordigt de belangen van 
de budgethouder en biedt de gepaste dienstverlening. Sa
men met de budgethouder ga je het PAB of PVBbudget zo 
goed mogelijk invullen om tegemoet te komen aan de noden 
en wensen van de budgethouder. Dit gebeurt hoofdzakelijk 
tijdens een huisbezoek bij de budgethouder zelf. Als coach 
ben je zo ongeveer 80% van de tijd op de baan. Zo kom je bij 

verschillende mensen in heel uiteenlopende 
situaties terecht. Elke coaching is anders. 

Dat maakt onze job zo boeiend en af
wisselend. ”

Je komt in veel verschillende  
situaties terecht

“ Het werk als coach bij Onafhankelijk Leven is heel gevari
eerd. De ene dag ben je samen met de cliënt en zijn of haar 
netwerk een ondersteuningspuzzel aan het leggen en aan 
het kijken hoe het budget optimaal kan worden ingezet, de 
andere dag ben je een webinar aan het geven over hoe je 
kan starten met een PABbudget. Je komt in heel veel ver
schillende situaties terecht als coach, wat het werk nooit saai 
maakt. ”

Coach Annelies Coach Saartje Coach Jana
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We hebben de voorbije periode hard(er) ingezet op 
(meer) online communicatie, maar brachten ook een 
 papieren magazine uit. Bijna 71.000 mensen bezochten 
het voorbije jaar onze website, bijna 13.000 mensen le-
zen onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Het magazine zul-
len we blijven uitgeven, want er is veel vraag naar een 
papieren tijdschrift om op de hoogte te blijven. 

Als onafhankelijke speler verzet Onafhankelijk  Leven 
al 30 jaar de bakens. Het concept van persoonlijke assis-
tentie werd in het beleid van de Vlaamse overheid overge-
nomen. Dat succes heeft Onafhankelijk Leven te danken 
aan die onafhankelijkheid: de organisatie dient alleen het 
belang van mensen met een handicap. Die onafhankelij-
ke positie is een troef, maar maakt de organisatie tegelijk 
ook kwetsbaar.  

71.000
website 

bezoekers

35%
subsidies

13.000
nieuwsbrief-

lezers

65%
eigen 

inkomsten

7.100
Facebook-

volgers

Onze  
communicatie

Onze gulle schenkers

“Giften zijn noodzakelijk  
voor ons”

“ Giften en donaties zijn belangrijk en noodzake
lijk voor ons. Een stuk van onze werking krijgen we 
immers uit subsidies, voor de rest moeten we onze 
 eigen inkomsten genereren. Gelukkig kunnen we re
kenen op trouwe donateurs, die er met hun financi
ele steun voor zorgen dat we mensen met een han
dicap het recht geven om eigen keuzes te maken. ”

Mantelzorg heeft een grote impact op 
collega’s in mijn bedrijf

“ Wij kiezen elk jaar een goed doel waaraan we gezamenlijk, 
vrijwillig doneren. Een paar van onze teamleden hebben een 
gezinslid met een beperking. Als bedrijfsleidster ervaar ik van 
nabij wat een impact mantelzorg heeft op die collega’s. Het 
is iets waar maatschappelijk veel te weinig aandacht naar 
gaat, het blijft onzichtbaar. We werken een heel jaar naar 
deze donatie toe, vele kleintjes maken een groot. Wij hopen 
zo een bijdrage te kunnen leveren tot een deel van de oplos
sing. Keep up the good work! ”

Ik doneer zodat jullie bij  
politici op tafel kunnen kloppen

“  Ik vind jullie beweging voor mensen met een 
 beperking zo waardevol, dat ik met plezier doneer. 
Alleen zo kunnen jullie echt onafhankelijk blijven en 
bij de politici stevig op tafel kloppen. Ik koos ervoor 
om elke maand een klein bedrag te schenken. Via 
domiciliëring. Dat is nog zo handig. Dan hoef ik er 
niet meer aan te denken en aan het eind van het 
jaar vormt dat toch nog een mooi bedrag. Boven
dien geniet ik sowieso van 40% fiscale korting. Een 
win-win dus. ”

Kurt Jacobs 
manager communicatie 
en marketing  
Onafhankelijk Leven

Lieven, 
alleenstaande papa van Marthe

Claire
zaakvoerster

Bekijk ook onze 
menukaart
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Onze vrijwilligers
werking

Onafhankelijk Leven is opgericht 
door een sterke groep van erva-
ringsdeskundige vrijwilligers. De 
stichters – zoals Jan-Jan Sabbe 

en Viviane Sorée - spraken met kennis van 
zaken. Ze voerden een lange strijd om meer 
rechten te krijgen voor iedereen die een han-
dicap heeft. 

Een nieuwe groep van ervaringsdeskundige 
vrijwilligers staat nu klaar om als ambassa-
deur van Onafhankelijk Leven naar buiten 
te komen. Ze willen vertellen hoe zij de weg 
naar geluk al vonden of aan het afleggen zijn. 
Ze zullen de missie, visie en standpunten 
van Onafhankelijk Leven uitdragen en 
de organisatie vertegenwoordigen 
op conferenties, vergaderingen 
en ontmoetingen met beleid-
smakers. Ze zullen gaan pra-
ten in scholen of bedrijven. Ze 
vertellen uiteraard ook hun 
eigen verhaal. Ze laten graag 
van zich horen, maar boven-
al willen ze vanuit hun eigen 
leefwereld werken aan een in-
clusieve maatschappij.

Om hun verhaal nog krachtiger te brengen, kregen de ambassa-
deurs de voorbije periode een uitgebreide communicatietraining van 
Marc Mombaerts, lector aan de Arteveldehogeschool en communi-
catietrainer in verschillende sectoren. Marc leerde de ambassadeurs 
om hun verhaal nog krachtiger te brengen met goed uitgewerkte pre-
sentaties, foto’s of andere hulpmiddelen. 

Uiteindelijk zullen alle ambassadeurs in de nabije toekomst hun verhaal vertellen, maar sommige ambassadeurs 
deden dat in het verleden al. Sebastian, Viviane, Dylan, Fien, Lizy en Liesbeth vertelden onlangs via interactieve webi-
nars hun eigen verhaal: over hoe hun leven onverwacht een andere wending nam en over hoe ze verder leven met een 
beperking. 

Communicatietraining door 
Marc Mombaerts

Eerste ambassadeurs kwamen al aan het woord

Gedreven ambassadeurs, 
publiek hing aan hun 

lippen

“  Ik was aangenaam verrast door 
de gedrevenheid waarmee de am

bassadeurs hun verhaal al kon
den brengen. Zelfs deelnemers 
die moeilijk spreken gingen tot 
het uiterste om hun verhaal te 
brengen. Het was hartverwar
mend om te zien hoe het zelf
vertrouwen groeide doorheen 

de sessies. Ze hebben hun verhaal 
met glans neergezet, het publiek 

hing aan hun lippen. ”
Marc Mombaerts

“Met mijn PVB-budget heb ik mijn 
leven terug in handen kunnen 
nemen”

“ 14 jaar geleden kwam ik na een ongeval in een rolstoel 
terecht en moest ik mijn leven weer van nul opbouwen. Maar 
door te praten met andere mensen met een beperking be
sefte ik dat een leven met een beperking ook een volwaardig 
leven kan zijn. Vooral dankzij mijn PVBbudget heb ik mijn 
leven terug in handen kunnen nemen. Ik woon nu zelfstandig 
in een huis dat aangepast is aan mijn noden en ik kan zelf 
de nodige assistentie regelen. Ik zie mijn kinderen veel vaker 
en de tijd die we samen doorbrengen is bijzonder waarde
vol. Mijn kinderen hebben een vader die aanwezig is en die 
tijd heeft voor hen. Ik kan nu ook vrijwilligerswerk doen. Dat 
geeft me niet alleen een doel, maar ook een boost in mijn 
eigenwaarde. ”

 “Een inclusieve samenleving is een 
rijkere, warmere samenleving” 

“  Ik raakte op jonge leeftijd na een hersenvliesontsteking 
ernstig fysiek gehandicapt. Toch wilde ik koste wat kost ver
der studeren, al liep dat niet van een leien dakje. Van de profs 
kreeg ik veel tegenwind, maar ik studeerde af als orthopeda
goge in Gent. Voor de rechten van mensen met een handi
cap bestaat er sinds geruime periode een apart VNverdrag. 
Dat is een belangrijk document, dat helaas op vele vlakken 
dode letter is gebleken. Alle artikels in het VNverdrag zijn 
belangrijk, maar artikel 19 vind ik zelf het allerbelangrijkste: 
het recht op zelfstandig wonen in een inclusieve samenle
ving. Er zijn in die zin wel al goeie dingen veranderd: er is 
meer toegankelijkheid, er wordt meer gesproken over ons, 
we komen meer in beeld. Maar er is geen inclusie. Nochtans 
ben ik ervan overtuigd dat een inclusieve samenleving die 
met iedereen rekening houdt een veel rijkere en warmere 
 samenleving is. ”

Sebastian Viviane
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Onze ambassadeurs zullen binnenkort in heel 
Vlaanderen naar buiten komen en vertellen 
hoe zij de weg naar geluk al vonden of aan het 
afleggen zijn. Ze zullen spreken op conferenties, 
vergaderingen, ontmoetingen, in scholen en be-
drijven. Ze zullen de missie, visie en standpun-
ten van Onafhankelijk Leven verder uitdragen.

De verplaatsingen door heel Vlaanderen zijn 
niet goedkoop: met een rolstoel moet je goed 
puzzelen om ergens te geraken, er moet meest-
al een assistent mee reizen, de vervoerskosten 
lopen al gauw op.

Als organisatie of bedrijf kan je onze ambassa-
deurs financieel steunen, met jouw bijdrage 
zullen ze het thema inclusie nog meer en be-
ter op de maatschappelijke agenda kunnen 
plaatsen. Een ambassadeur uitnodigen in je 
organisatie of bedrijf voor een inspireren-
de getuigenis of een inclusieve workshop? 
Dan kan ook!

Lees in de vouwfolder als bijlage in dit 
impactrapport hoe dat precies in zijn 
werk gaat!

Steun onze 
ambassadeurs

Smaakvol  
samenwerken? 
Kies uit onze

Als bedrijf  
of organisatie  
bijdragen 
aan een diverse 
en inclusieve 
samenleving? 
Dat kan!

Ik was niet van plan  
om mijn dromen 
zomaar op te geven 

“  Ik belandde 20 jaar geleden in een 
rolstoel toen ik bij een autoongeluk 
met een dronken chauffeur mijn nek 
brak. Ik raakte verlamd vanaf de 6de 
nekwervel en werd tetrapleeg (alle vier 
de ledematen verlamd). Maar ik was 
niet van plan om mijn plannen en dro
men zomaar op te geven. Ik wist vanaf 
dag 1 dat ik mijn leven zo toegankelijk 
mogelijk wou uitbouwen. Ik was aan 
het werk, ging samenwonen met mijn 
vriend – nu echtgenoot – en we spra
ken al over kindjes. Ondertussen ben ik 
mama van 2 pubers. Ik zet me ook in 
voor een toegankelijkere stad Ieper. ”

Ambassadeur Liesbeth

Verder studeren met 
een fysieke beperking is 
zeker mogelijk! 

“  Wij zijn de jongste ambassadeurs 
bij Onafhankelijk Leven. We hebben 
allebei een fysieke beperking en liepen 
samen school in SintLodewijk in Wet
teren. Nadien hebben we allebei de 
stap naar het hoger onderwijs, ik stu
deerde af in de richting Sociaal Werk 
aan de Arteveldehogeschool en vond 
ondertussen ook werk, Fien koos voor 
de KULeuven en volgt er nu een verkor
te masteropleiding theorie en onder
zoek ”, zegt Dylan.

“  Ik koos voor Leuven, omdat ik op 
kot wilde gaan. Dat moest dan wel een 
kot zijn met assistentie. Overdag heb 
ik wel assistenten, maar ’s avonds heb 
ik ook nog hulp nodig bij het eten bij
voorbeeld. In Leuven kon ik zelf kiezen 
welk kot voor mij het beste paste. Al
leen gaan wonen is geen optie, omdat 
ik assistentie en ondersteuning nodig 
heb. Daar heb ik nu het budget niet 
voor. Ik heb gekozen om me nu verder 
te verdiepen in onderzoek via een ver
korte masteropleiding, hopelijk kan ik 
daar mijn werkgebied van maken,  ” 
zegt Fien.

Ambassadeurs Dylan en Fien

Ik probeer andere 
budget  houders zo goed 
mogelijk op weg te 
helpen

“  Ik ben al 18 jaar budgethouder en 
probeer andere budgethouders zo goed  
mogelijk op weg te zetten om een  juiste 
match te vinden met een mogelijke 
assistent. Ondertussen woon ik 2 jaar 
in SintNiklaas en heb ik er een aange
past appartement gekocht, voordien 
heb ik 13 jaar in een huurwoning ge
woond. Gedurende die hele periode 
heb ik altijd persoonlijke assistenten 
in huis gehad, op dit moment heb ik 
een ploeg van ongeveer 18 mensen 
die me ondersteunen. Dat zijn jobstu
denten, vrijwilligers en assistenten. Die 
zijn gelukkig niet allemaal tegelijkertijd 
aanwezig, ze springen allemaal in op 
andere momenten, meestal hebben ze 
ook nog een vaste job of een studie en 
in hun vrije tijd komen ze mij onder
steunen. ”

Ambassadeur Lizy

Dylan

FienLiesbeth Lizy Door met Onafhankelijk Leven samen te werken steunt 
jouw organisatie of bedrijf een maatschappelijk verant-
woord  project dat sinds jaar en dag opkomt voor de rechten 
van mensen met een handicap. Ontdek de nieuwe menu-
kaart in het midden van dit impactrapport vol smaakvolle 
mogelijkheden tot samenwerking, van kleine voorgerechten 
tot	copieuze	hoofdgerechten	en	verfijnde	desserts.

Een greep uit onze gerechten

• Culinaire pakketten voor het goede doel
• Geef een lidmaatschap cadeau
• Sponsor een ambassadeur
• Neem deel aan de Urban Trail
• Steun of organiseer een workshop

www.onafhankelijkleven.be/menukaart
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