
Hoe bereikt u het provinciehuis? 
(provincieplein 1, 3010 Leuven) 
Met het openbaar vervoer:
Het provinciehuis ligt op loopafstand van het trein- 
en busstation van Leuven. Het provinciehuis bevindt 
zich bij het buitenkomen van het treinstation links. U 
volgt eenvoudig de promenade.

Met de auto:
GPS: Tiensevest
Rij vanop de E40 de E314 op en neem onmiddellijk af-
rit 15 richting Leuven centrum. U volgt de weg tot aan 
de Leuvense ring, die rijdt u rechts op richting Tienen 
en Diest. U rijdt tot voorbij de Tiense Poort. Kies bij het 
naderen van het provinciehuis de rechterrijstrook en 
rij door, richting station, tot op het einde. Sla vervol-
gens rechtsaf en rij stapvoets onder de voetgangers-
brug (Roger Van Overstraetenesplanade) tot aan de 
spoorweg. Draai nu naar rechts en zet uw tocht verder 
langs de sporen, richting provinciehuis.

Parkeergelegenheid
Er is beperkte parkeergelegenheid onder het provin-
ciehuis. 
Er is een betalende ondergrondse parkeergarage  aan 
het station (Parking De Bond).
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Inschrijven
Schrijf online in via www.vlaamswelzijnsverbond.be 
voor 15 februari 2012.
Leden van het Vlaams Welzijnsverbond betalen 80 €, 
niet leden betalen 160€.

Indien u dit wenst kan u een beroep doen op een doven-
tolk of assistentie aanvragen.

De presentaties van Wales en Oostenrijk worden in het 
Engels gebracht.



✔ 09.30u:  
Onthaal en koffie

✔ 10.00u – 10.10u:  
Welkom

 Hendrik Delaruelle
 Sectorvoorzitter ondersteuning personen  

met een handicap

✔ 10.10u – 11.00u:  
Vlaanderen aan de vooravond van  
persoonsvolgende financiering

 Bart Sabbe
 Directeur kwaliteit en strategie  

Dominiek Savio Instituut vzw

✔ 11.00u – 11.20u: 
 Persoonsvolgende financiering in Europa:  

antwoorden en vragen
 Luk Zelderloo 

Secretaris Generaal EASPD

✔ 11.20u – 12.00u:  
“Wie, wat, waar, wanneer en hoe?”

 Peter Lambreghts
 Stafmedewerker Expertisecentrum Onafhankelijk Leven

✔ 12.00u – 13.00u:  
Broodjeslunch

✔ 13.00u – 13.45u:  
Persoonsvolgende financiering in  Wales 
Jim Crowe 
Director Learning Disability Wales

✔ 13.45u – 14.30u:  
Promoting the Equalization of Opportunities  
- How Styria organizes a help system of Public-
Private-Partnership for People with Disabilities

 Thomas Driessen
 General Manager Alpha Nova GmbH

✔ 14.30u – 15.00u:  
Koffiepauze

✔ 15.00u – 15.45u:  
Persoonsvolgende en persoonsgebonden  
bekostiging in Nederland

 Martijn Koot
 Manager sturing en financiering Vereniging  

Gehandicaptenzorg Nederland

✔ 15.45u – 16.30u:  
Panelgesprek: wat leren ons al deze  
buitenlandse voorbeelden voor Vlaanderen?

 Met Jean-Pierre Van Baelen, Bart Sabbe, Peter  
Lambreghts, Jim Crowe, Thomas Driessen en  
Martijn Koot. Moderator Luk Zelderloo.

✔ 16.30u – 17.30u:  
Receptie

Het beleidsplan Perspectief 2020 van minis-
ter Vandeurzen laat er weinig twijfel over 
bestaan: in de nabije toekomst stappen we 
over naar een persoonsvolgende financie-
ring. 

Bart Sabbe vertelt welke ervaring we tot nog 
toe opdeden in Vlaanderen. En welke vra-
gen dienen nog beantwoord te worden om 
te komen tot een veralgemening van per-
soonsvolgende financiering? We laten ons 
inspireren door voorbeelden uit het buiten-
land.  Luk Zelderloo geeft een overzicht van 
de financieringssystemen in verschillende 
Europese landen. Het Expertisecentrum On-
afhankelijk Leven bestudeert persoonlijke 
financieringssystemen in het buitenland.  
Peter Lambreghts deelt hun inzichten met 
ons. 

Na de middag kijken we grondiger naar drie 
landen. Jim Crowe zal ons meenemen naar 
Wales. Thomas Driessen heeft in de Oosten-
rijkse regio Styrië ervaring in het werken met  
vouchers. En bij onze noorderburen is het  
financieringssysteem meermaals aangepast 
door de invoering van zorgzwaartepakket-
ten en persoonsgebonden budget. Martijn 
Koot licht de Nederlandse situatie toe.

Tenslotte stellen we ons de vraag: Wat leren 
we uit al deze buitenlandse voorbeelden? 
Wat nemen we wel of niet mee voor Vlaan-
deren? Aan het panelgesprek nemen de  
binnen- en buitenlandse sprekers deel en  
Jean-Pierre Van Baelen, veranderingsmana-
ger voor Perspectief 2020. 

U wil deze dag niet missen!


