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Gehandicaptensector betoogt tegen personeelstekort 

Ongeveer 2.300 mensen met een handicap, werknemers en de verwijzers van de sector hebben 
vandaag in Brussel betoogd. Ze willen dat de volgende Vlaamse regering de middelen 
voorziet waarmee voor alle personen met een handicap gezocht kan worden naar een passende 
en kwaliteitsvolle ondersteuning. 
 
Groei wachtlijsten 
De manifestanten trokken van het Noordstation naar de ambtswoning van de minister-
president om hun eisenpakket af te geven. Op de spandoeken stonden opschriften te lezen als 
"Witte woede" en "Vlaanderen in actie: forse groei wachtlijsten". 
 
"Het is al twintig jaar geleden dat heel de sector nog eens samen betoogd heeft. Dit is een 
duidelijk statement", klonk het bij een vakbondsvertegenwoordiger. 
 
"Vlaanderen telt vandaag 15.000 wachtende personen met een handicap. Zij wachten op een 
plaats in een voorziening of een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)", stelt de sector. 
 
Personeelsstop 
Door een personeelsstop hebben de voorzieningen vandaag bovendien 2.200 voltijdse 
personeelsleden tekort. "Al die tekorten hebben een drastische invloed op de levenskwaliteit 
van personen met een handicap en het personeel van de voorzieningen", menen de 
organisatoren van de manifestatie. 
 
In 2009 is geen budget voorzien voor nieuwe plaatsen of PAB's. "De komende vier jaar, 
tussen 2010 en 2014, is minimum 466 miljoen euro nodig om de tekorten in de 
gehandicaptensector op te lossen", aldus Mark Selleslagh, sectorverantwoordelijke LBC-NVK 
(ACV). 
 
De organisatoren stellen nog dat zij vragende partij zijn voor zorgvernieuwing, "wat wil 
zeggen dat de middelen anders zullen worden ingezet, maar dat betekent geenszins dat er 
minder middelen nodig zijn". 
 
Doortastend werken 
Na afloop van de manifestatie werd een delegatie ontvangen door minister-president Kris 
Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Welzijn Veerle Heeren (CD&V). 
 
Volgens Selleslagh verzekerde de minister-president dat de volgende regering doortastend 
werk zou maken van de eisen van de sector. "Peeters liet ook een ander geluid horen dan 
voordien. Hij stelde dat Vlaanderen In Actie niet uitvoerbaar zal zijn indien de problemen van 
de gehandicaptensector niet zijn opgelost", zo verklaarde de vakbondsman.  
 
Het ACV zal de vorderingen in het dossier nauwlettend in het oog houden. "Zowel de 
resolutie die door het Vlaams parlement werd goedgekeurd als de meerjarenanalyse van het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vormt een uitstekende basis voor de 
volgende legislatuur", aldus nog Mark Selleslagh. (belga/svm/ka)  
08/05/09 11u36 
 


