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Voeding voor een maatschappelijk 
debat

Mei 2012: 
voorbereidend proces
Ideeën verzamelen om:
• maatschappelijk debat  te 

voeden
• uitwerking van concrete 

beleidsaanbevelingen te 
inspireren

6 en 7 juni 2012: 
maatschappelijk debat
Beleidsaanbevelingen 
uitwerken



Een voorbereidend proces in 3 
themalijnen

1. Het realiseren van een optimale kwaliteit van 
bestaan voor personen met een handicap, een 
inclusieve samenleving en zorggarantie

2. De ethische en financiële aspecten die relevant 
zijn voor het vernieuwen van de zorg

3. Het garanderen van inkomen en sociale 
bescherming voor personen met een handicap



Gericht en begeleid ideeën 
genereren

Brainstormmethodieken
• GPS-methode
• Worldcafé

Professionele begeleiding
• Flanders DC
• Vlaamse innovatiecentra 



Vele stemmen dragen bij aan een 
breed maatschappelijk debat

Thema 1 (10 mei)
375 uitgenodigden
• 125 PmH (effectief aandeel: 

>½)
• 250 relevante 

belanghebbenden 
- Vertegenwoordigers sector 

WVG
- Werkgevers en –nemers
- Wetenschappers
- Beleidsmakers
- Brede middenveld 

Thema’s 2 en 3 (15 en 22 mei)
45 uitgenodigden
• 10 PmH (effectief aandeel: >½)
• 35 relevante belanghebbenden 

– Vertegenwoordigers sector WVG
– Werkgevers en –nemers
– Wetenschappers
– beleidsmakers

Geen evidentie om verschillende 
stemmen te verzamelen!



Themalijn 1: het realiseren van een optimale 
kwaliteit van bestaan voor personen met een 
handicap, een inclusieve samenleving en 
zorggarantie

• Inclusie als begrip overbodig maken
• Zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid
• Ondersteuning door sociale netwerken
• Toegankelijkheid
• Een leeftijds- en inkomensonafhankelijk 

ondersteuningsbudget



Themalijn 2: financiële en ethische aspecten 
die relevant zijn voor het vernieuwen van de 
zorg voor personen met een handicap

• Arbeid
– Persoonlijke ontwikkeling 

staat voorop
– Werken stimuleren in 

plaats van financieel te 
bestraffen

• Ondersteuning
– Steun in relatie tot beperking
– Draagkracht ouders niet 

onbeperkt
– Andere rol toebedelen dan 

persoon met een handicap
– Altijd een terugvalbasis creëren



themalijn 3: het garanderen van 
inkomen en sociale bescherming 
voor personen met een handicap

• Ondersteuning
– Reguliere diensten
– Burgerschapsparadigma

• Inkomen
– Toegankelijkheid tot arbeid 

verhogen

• Inschaling
– Inkomen
– ondersteuning

• Sociaal netwerk
– Gebruikelijke zorg
– Mantelzorg
– Gespecialiseerde zorg

• Systeem
– Collectief 

verzekeringssysteem
– Eén persoonsvolgend 

rugzakje



7 juni: aan de slag met het 
diverse materiaal

• Voorbereidend 
proces
– projectfiches 
– ideeën en denkpistes

• Dag 1 colloquium
– wetenschappelijke 

inzichten

• Dag 2 colloquium
– Ideeën en inzichten 

verder bewerken tot 
concrete 
beleidsaanbevelingen


