
Een warme thuis voor 
mensen met een 

beperking



Elk kind maakt je al ouder 
kwetsbaar 
maar een kind dat extra 
zorgen 
nodig heeft, 
des te meer



Sara



Leven met een kind met een 
beperking ….gevolgen

� Sociaal
� Relationeel
� Materieel-financieel
� Maatschappelijk
� Emotioneel
� …..



Wat als ik
er morgen

niet meer
ben ?



Er is voor jou geen plek op 
deze wereld!
� Begrotingstekorten

� Keuze van beleid waar gelden naartoe gaan

� Legislaturen lang is de wachtlijst opgebouwd 
tot 22000 mensen met een beperking in 
Vlaanderen, ook nu nog rond de 15000 
mensen met een handicap die GEEN PVF 
krijgen



In een wachtlijst

kan je niet wonen!



Vzw Bindkracht 
� Oprichting van de vzw in 2013 (transitie naar 

PVF)

� Het verwerven van bestaansrecht

� Oprichting van cvba so Bindkracht Invest in 
2017

� Opening van ons woon-en 
dagopvangproject op 1 juli 2017



Opening : 1 juli 2017





12 Bindkrachtbewoners
� Heterogene groep 

� Mentale en fysieke beperkingen

� Instapleeftijd tussen 20 en 35 jaar zodat 
mensen samen oud kunnen worden.



Visie en 
uitgangspunten



BIND-KRACHT : de kracht van 
de verbondenheid

� We nodigen iedereen uit om 
contact te maken met zijn / haar 
eigen kracht en om zich te 
verbinden met elkaar.

� Verbondenheid, echt en puur 
contact, respectvol samen - zijn, 
zorg dragen voor 
elkaar….verhoogt de kwaliteit 
van leven.



Wij vertrekken vanuit
� Eigen regie en krachtgerichtheid

� Solidariteit 

� Inclusie waar mogelijk en 
wenselijk , verbinding met de 
samenleving

� Betaalbaarheid



Het concept van de 
werking



INCLUSIEVE ZORGCIRKELS in de 
praktijk – vermaatschappelijking 
van de zorg

bewoner
mantelzorg, 
familie, 
vrienden
vrijwilligers

Zorg-
diensten
Personeel / 
Resonans



Focus = onze 
Bindkrachtbewoners / ouders

� Kracht- en vraaggericht werken

� Bewoners bloeien open, groeien,…

� Groep : vriendschappen, 
verbondenheid, leren omgaan met 
crisis, conflict,...



Wat als Bindkracht er niet zou 
zijn?
� Deze mensen blijven nog jaren op de 

wachtlijst en dienen thuis te blijven
� Velen die nog geen zorgbudget ter 

beschikking hebben, kunnen ook geen 
zorg inkopen ( solidair principe)

� Gevolgen naar kwaliteit van leven en 
perspectief

� Gezinsdrama’s



Persoonlijk netwerk en 
vrijwilligers. 
Bindkracht faciliteert.
� Persoonlijk netwerk activeren : ouders terug 

motiveren om hulp te durven vragen met 
Bindkracht als hefboom

� Werken met vrijwilligers is de wereld met het 
grote hart binnen halen 

� Nieuwe verbindingen die tot stand komen, 
extra betrokkenheid en inzet = doorbreken 
van de eenzaamheid !



Solidariteit voor het Gezin : 
reguliere zorgdienst

� 7 verzorgden – zorgkundigen
� 4 verpleegkundigen
� Poetshulp

� Tarieven van thuiszorg worden gehanteerd / derde 
betalersregeling voor de verpleegkundigen 

� zorgorganisaties zijn niet klaar om samen te werken 
met projecten



Resonans vzw, onze 
zorgpartner : erkende 
zorgaanbieder

� Gezamenlijke, gedragen visie

� Team van 6 opvoeders is 
tewerkgesteld in Bindkracht via 
Resonans vzw 
(thuisbegeleidingsdienst 
Vlaams-Brabant)

� Zorgbudgetten kunnen in cash 
of voucher besteed worden ( + 
25% overheadkost)





Drie-kosten-pijlers



Persoonsvolgende financiering

� Besparingsmaatregel

� Geweldige opportuniteit die het beleid 
ons geeft = mogelijkheden tot positief 
verhaal. 



Betaalbaarheid van 
het project

is een uitgangspunt,

toegankelijk 

voor iedereen



Drie kostenpijlers
� Zorgkost : personeel 

(Persoonsvolgende budgetten –
slechts enkelen worden uitgekeerd-
begroting)

� Woonkost : huur en vaste kosten (zelf 
betalen- integratietegemoetkoming)

� Leefkost : consumptie, kleding, 
medische kosten,  vrije tijd (zelf 
betalen – integratietegemoetkoming)



ZORGKOST = PERSONEELSKOST
� Persoonsvolgende budgetten zijn toegekend maar slechts 

weinigen worden uitgekeerd. Nood aan consequent beleid!

� Bindkracht : 4 zorgbudgetten van de 12 bewoners

DUS                   - solidariteit noodzakelijk
- grote financiële tekorten 

en onzekerheid dus opbouw van buffer, grote 
druk

- werken met vrijwilligers 



WOONKOST 
� Aangepaste en ruime infrastructuur is nodig

� Recht op wonen???

� Financiering is een grote zorg 

DUS - cvba so Bindkracht Invest : 
aandelen ifv borg – lening

- financiële nood ifv realisatie en inrichting, 
onderhoud van het gebouw

- wenselijk : overheid die prefinanciert, 
leningen aan zeer lage of 0% rentevoet of overheid 
zorgt voor gebouw, project huurt



Werkingskost
� Oa busjes ( met aanpassingen rolstoel), 

materialen voor activiteiten, aankoop 
meubelen en huisgerief, omkadering 
vrijwilligers, enz

� DUS gelden verzamelen om dit te 
bekostigen omdat overhead (%) niet 
volstaat en onmogelijk door te 
verrekenen aan de bewoner zelf 



Het veld is niet klaar voor de 
‘vermaatschappelijking van 
de zorg’
� Macht van een aantal grote spelers in de sector : 

monopolie- bescherming / concurrentie

� Polarisatie : het kan niet/ het mag niet / het moet

� Organisaties blijven dikwijls nog van uit klassieke visie 
denken en handelen, ook de thuiszorgdiensten

� Onderwijs en opleidingen in zorgsector : 
voorbereiding op andere functieprofielen, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
professionals



De lokale overheid als 
bruggenbouwer!
� Lokale besturen kunnen inzetten op zorgzame 

buurten

� Wijkambassadeurs waarbij aandacht is voor 
alle kwetsbare groepen ( niet enkel senioren)
+ verenigingen + scholen +….

� Inclusief woonbeleid :  mix (mensen met een 
beperking, ouderen, jongeren,  zieken, 
‘gewone’ mensen): verbindingen maken 
tussen ieder



Drempelverlagend werken als 
lokaal bestuur 
� Doe-ateliers in een buurt bv ivm fietsherstel, 

houtbewerking, samen creatief bezig zijn, 
beweging, voeding, zang, …..die toegankelijk 
zijn voor ieder (ontmoeting en duurzame 
banden) Rol van lokaal bestuur? 
Burgerinitiatief dat gefaciliteerd wordt?

� Outreachend werken in de buurt : bv 
buurtbus met stopplaatsen met praatcafé 
(dedectie van noden) Rol van lokaal bestuur?



Delen is winnen! 
Verbinden is krachtig! Lokale 
mogelijkheden…

� Ondersteunende werking ifv vrijwilligers 
(omkadering, vorming, …)

� Lokaal bestuur kan gronden, gebouwen enz 
in erfpacht ter beschikking stellen

� Een lokaal bestuur kan gratis 
vergaderlocaties, sport- en feestzaal ter 
beschikking stellen



Beleidsevoluties en zorgnoden 
zijn onvoldoende afgestemd!
� Als mensen samen wonen, vermindert hun 

integratietegemoetkoming!

� De zorgstelsels zijn beperkt in tijd en in financiële 
tegemoetkoming : ouders lijden inkomensverlies 
owv het opstarten van een project / owv de 
levenslange zorg voor hun kinderen

� Pensioenleeftijd wordt opgetrokken…..zorgen en 
werken tot we er bij neervallen?? Vrijwilligerswerk, 
actief burgerschap,….wordt hierdoor bemoeilijkt



Omdat iedereen 

ooit 

wel iemand 

nodig heeft



Wij moeten ‘bedelen’….in 
naam van onze kinderen!

� Benefietacties en fondsenwerving
� Meter- en peterschap 
� Music for Life

Aangezien we geen werkingskosten 
ontvangen, geen subsidie krijgen ifv
huisvesting moeten we zelf een zeer 
grote financiële inspanning leveren 
als vzw omdat we dit niet willen 
verrekenen naar de bewoners of de 
ouders



Hulpvragen
� Wilt u meter of peter worden van ons project?

� Kan u ons helpen met een gift?

� Kent u mensen die ons mee willen helpen om onze 
huisvesting te realiseren? ( bv sponsoring van 
materialen)

� Wilt u vrijwilliger worden in Bindkracht?

� Hebt u know how die we kunnen inzetten in ons 
project?



Samenwerkings-
verbanden



overheden
� Lokaal bestuur (pro forma), lokale raden en 

verenigingen

� Provincie Vlaams-Brabant : 2x werd 
Bindkracht uitgeroepen tot vernieuwend 
project in de zorg

� Vlaams : kabinet van Welzijn : overleg, 
uitwisseling en toetsing / VAPH : zetelen in 
Raadgevend Comité



Belangenbehartiging
� Bindkracht is lid van de Algemene Vergadering 

van Gipso (coachingsorganisatie voor 
ouderprojecten) en coacht andere opstartende 
projecten

� Rol van overheid : uitbouw van een stevig 
expertisecentrum. De juiste informatie op alle 
vlakken ifv opstart en uitbouw project

� Bindkracht is medeoprichter van het Platform 
Ouderprojecten : lobbywerk en netwerkvorming



We werken samen met…
� Resonans vzw, thuisbegeleidingsdienst Vlaams 

Brabant
� Solidariteit voor het Gezin, reguliere zorgdienst
� Familiehulp
� Artsen
� Kiné
� Psychologen
� Scholen
� RVT
� Verenigingen
� Sportclubs
� Service clubs



Wees zelf het verschil 
dat je wil zien in de 

wereld!


