Katrien Schryvers
Aan de bel voor
Zorg, Wonen en Kinderen

Nieuwsbrief 13 juli 2015
Beste lezer,
Net voor het einde van het parlementaire jaar wil ik u graag nog op de hoogte brengen
van wat er de laatste weken gebeurde in Zoersel en het Vlaams parlement. De vakantie
mag dan wel naderen, de afgelopen weken werden nog enkele belangrijke beslissingen
genomen in het parlement. Zo werd onder meer het decreet binnenlandse adoptie
goedgekeurd. Met dit decreet zetten we alvast een grote stap voorwaarts voor alle
betrokkenen bij adoptie: de adoptieouders, geboorteouder en uiteraard het kind zelf.
Verder werden er twee belangrijke resoluties gestemd over thema’s die me nauw aan het
hart liggen: een resolutie in het kader van gedwongen adopties en een resolutie over
bijsturingen in het decreet integrale jeugdhulp. Verder nam ik het initiatief voor een
resolutie over de ondersteuning van jonge mantelzorgers en werkte ik mee aan een
voorstel met betrekking tot postnatale depressies. In deze nieuwsbrief leest u er alles
over.
Ook in Zoersel werd de afgelopen weken niet stilgezeten en werd verder gewerkt aan een
warm, bruisend en zorgzaam Zoersel. Zo springen tal van Zoerselse verenigingen mee
op de kar van het Z-Label en bouwen zo mee aan een Zoersel waar iedereen alle kansen
krijgt. Ook het dossier van het vervoer van kwetsbare mensen, na de afschaffing van de
belbus, blijft me bezighouden.
De zomermaanden, dat is ook weer de periode dat heel wat vrijwilligers op pad gaan in
het kader van de actie Wij weten elkaar wonen. Onder hen heel wat afgevaardigden van
wijkverenigingen ook dit keer. En natuurlijk betekent de zomer ook weer meer tijd voor
zomeractiviteiten, ook in onze eigen gemeente. Denk maar aan de vele dinsdagse
buurtbabbels of Parkplezier als vaste waarde. Die laatste pakte overigens dit jaar uit met
een nieuwigheid: Parkplezier Puur Cultuur met optredens van de muziekschool en
Cantemus Novum. De aanwezigen konden het wel smaken, en als schepen voor cultuur
hoop ik dat dit een vast ingrediënt wordt de volgende jaren.
De zomervakantie is ondertussen begonnen en ik wil iedereen dan ook nog een
deugddoende vakantie en heel veel fijne en gezellige momenten wensen samen met
vrienden en familie!

Actieplan voor erkenning
specifieke situatie jonge
mantelzorgers
In Vlaanderen dragen naar schatting 40.000
jongeren tussen 10 en 24 jaar mee zorg voor hun
zieke moeder of vader. Hierdoor hebben deze
kinderen en jongeren vaak minder tijd om te
spelen, hun hobby’s uit te oefenen en hebben ze
ook vaker problemen op school. Als kind heb ik
zelf ondervonden hoe zwaar de zorgtaak kan zijn.
Met deze resolutie wil ik de specifieke situatie
van jonge mantelzorgers onder de aandacht
brengen en hen beter laten ondersteunen.
In de resolutie vragen we de Vlaamse regering onder meer
om te zorgen voor een adequate registratie van deze
jongeren en sensibilisering van professionele hulp- en
zorgverleners, onderwijsactoren en de jeugdsector.
Daarnaast is uiteraard ook de rol van de schooldirectie en
leerkrachten cruciaal. We vragen daarom een flexibele
houding van hen ten aanzien van jonge mantelzorgers en de
aanstelling van leerkrachten die als aanspreekpunt voor de
jongeren en als intermediair voor de collega’s kan optreden.
Met deze resolutie wil ik alvast een eerste belangrijke stap
zetten in de broodnodige erkenning en specifieke
ondersteuning van jonge mantelzorgers.
Lees meer over de resolutie op mijn website.

Noodzakelijke bijsturing
integrale jeugdhulp
Op 1 maart 2014 trad het nieuwe decreet
integrale jeugdhulp in werking. Na jaren van
voorbereiding betekende dit decreet een grote
ommekeer in de jeugdhulp in Vlaanderen. Na 1
jaar maken we een eerste balans op en is meteen
duidelijk dat bijsturingen nodig zijn. Ik werkte
daarom mee aan de uitwerking van een
resolutie waarin we onder meer pleiten voor het
aanscherpen van het preventieve luik, de
versterking van het aanbod, de vereenvoudiging
van de toegang tot de hulpverlening, en een
partnerschap met de politie.
Het is belangrijk dat de kinderen en jongeren die hulp nodig
hebben ook op een gepaste wijze geholpen worden. De
implementatie van de integrale jeugdhulp vandaag botst op
een aantal beperkingen en niet alles loopt zoals het zou

moeten. Het is daarom noodzakelijk dat het decreet, in het
belang van de kinderen en jongeren, wordt bijgestuurd.
In de resolutie, waarvan ik hoofdindiener ben, vragen we
onder meer om de capaciteit van de rechtstreeks
toegankelijke hulp te versterken en verder uit te bouwen.
Daarnaast moet ook de niet rechtstreeks toegankelijke
hulpverlening via de toegangspoort vereenvoudigd worden.
Verder kan de politie een belangrijke partner worden binnen
de jeugdhulp. De politie moet dan ook actief betrokken
worden bij de ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening.
Een goed functionerend systeem integrale jeugdhulp is in het
belang van de kinderen, jongeren en hun gezin. Daarom
moeten we ook alles in het werk blijven stellen om
zogenaamde kindercarrousels te vermijden.
Om elk kind en elke jongere de juiste en gepaste hulp te
kunnen geven, vragen we met deze resolutie een aantal
bijsturingen. Achter de initiële doelstellingen blijven we staan.
Doelstellingen die onze jongeren een toekomst moeten
bieden, ook voor zij die het moeilijk hebben.
Lees meer op mijn website.

Excuses voor slachtoffers
gedwongen adopties
Het parlement wil zich uitdrukkelijk
verontschuldigen bij de slachtoffers van
gedwongen adopties. Hierover werd op 30 juni
een resolutie goedgekeurd die verder bouwt op
een eerdere resolutie van januari. Ik werkte met
veel overtuiging mee aan deze resolutie om de
slachtoffers te erkennen en de regering te vragen
absoluut werk te maken van een DNA-databank
en Afstammingscentrum.
In de jaren ’70 en ’80 werden heel wat vrouwen gedwongen
om hun kinderen af te staan voor adoptie. De slachtoffers
bleven vaak achter met verdriet, gemis en vaak een hopeloos
lijkende zoektocht. Een onrecht waarvoor het parlement nu
haar excuses wil aanbieden en de slachtoffers ook wil
erkennen. In het najaar zullen we dit op een gepaste manier
doen.
Daarnaast vragen we de regering in de resolutie ook om de
haalbaarheid van een Vlaams Afstammingscentrum te
onderzoeken. In het afstammingscentrum moeten drie zaken
vervat zitten. Ten eerste een DNA-databank met
geanonimiseerde gegevens. Ten tweede dient een
onafhankelijk zoekregister te worden opgericht, dat
onafhankelijk staat van de DNA-databank. En ten slotte
bekijken we ook de mogelijkheid voor een blijvend
aanspreekpunt voor personen die zich slachtoffer voelen van
de gedwongen adopties.
Lees meer op mijn website.

EHBO onderdeel van 'gezonde
school' ?
Het toedienen van een hartmassage of
beademing en defibrillatie door gebruik van een
AED-toestel kunnen iemands overlevingskansen
verviervoudigen. Iedereen onderwijzen over de
technieken en vooral mensen vertrouwd maken
en sensibiliseren om gepast in te grijpen is dus
erg belangrijk. Ook Minister Crevits is hiervan
overtuigd en maakt verder werk van EHBO op
school. Dat zei ze in een antwoord op een
parlementaire vraag die ik stelde in de commissie
onderwijs.
Eind mei riep de minister een taskforce “EHBO op school
samen”, waarin met verschillende actoren overleg werd
gepleegd over het onderwerp. Onder andere het Rode Kruis,
de onderwijsnetten en koepels, de brandweerdiensten, de
urgentieartsen en de Belgische reanimatieraad waren bij het
overleg betrokken. Uit het overleg bleek alvast dat
Vlaanderen over voldoende materiaal, mensen en kennis
beschikt om leerlingen de technieken van reanimatie bij te
brengen. Het is vooral belangrijk dat het materiaal
beschikbaar is en de scholen op de hoogte zijn. De minister
wil nu werk maken van een goed overzicht van het
beschikbare materiaal en de externe organisaties waarop
scholen beroep kunnen doen.
Daarnaast reageerde minister Crevits positief op mijn voorstel
om ‘EHBO op school’ ook op te nemen in het label ‘gezonde
school’. Dit label stelde ik al eerder voor en moet scholen
belonen die een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid op poten
zetten. Minister Crevits laat momenteel de haalbaarheid
hiervan onderzoeken.

Opvallende verschillen in
maatschappelijke onderzoeken
interlandelijke adoptie
Wanneer mensen een kind uit het buitenland
willen adopteren, moet ook steeds een
maatschappelijk onderzoek uitgevoerd worden.
Hieruit moet hun geschiktheid om te adopteren
blijken. Er bestaan echter grote verschillenin het
aantal positief beoordeelde dossiers tussen de
verschillende diensten. Dat bleek uit het
antwoord van minister Jo Vandeurzen op een
parlementaire vraag die ik stelde. De grote
verschillen doen dan ook vragen rijzen over de
manier waarop door de verschillende diensten
wordt geoordeeld.
Bij adoptie wordt een uitgebreid maatschappelijk onderzoek
uitgevoerd om de geschiktheid van de kandidaat-adoptanten
te bepalen. Een maatschappelijk onderzoek bestaat onder
meer uit verschillende gesprekken tussen de kandidaatadoptanten, een maatschappelijk werker en een psycholoog

en wordt uitgevoerd door één van de drie diensten voor
maatschappelijk onderzoek (DMO’s) in Vlaanderen. In 2014
werden in totaal 119 nieuwe opdrachten tot een
maatschappelijk onderzoek gegeven in het kader van
interlandelijke adoptie. De dienst die het onderzoek uitvoert,
maakt dan een verslag met advies voor de familierechtbank
die dan een beslissing neemt met betrekking tot de
geschiktheid tot adopteren van de kandidaat-adoptanten.
Opvallend zijn de grote verschillen tussen de verschillende
diensten die deze onderzoeken uitvoeren. Zo werden in OostVlaanderen 73% van de dossiers positief beoordeeld, in
Limburg kreeg 45% een positief advies en in Brussel ging het
slechts om 23% van de dossiers die een positief advies
kregen.
De verschillen in de cijfers zijn werkelijk frappant. Ik vraag me
dan ook af of er wel op een vergelijkbare manier wordt
geoordeeld bij de verschillende diensten voor
maatschappelijk onderzoek. Ik zal dan ook aan minister
Vandeurzen vragen verder na te gaan wat de oorzaak hiervan
is, en indien nodig een gemeenschappelijk afstemmingskader
te laten uitwerken.
Lees meer op mijn website.

Systematische screening op
postnatale depressies
Postnatale depressie wordt vandaag in
Vlaanderen onvoldoende gedetecteerd.
Onderzoek leert dat die depressie ook al tijdens
de zwangerschap kan optreden. De somberheid,
futloosheid, en het gebrek aan blijdschap staan
in schril contrast met de verwachte roze wolk. De
Vlaamse meerderheidspartijen dienen een
resolutie in om het taboe te doorbreken, alle
betrokkenen te sensibiliseren en via een
screeningsinstrument tijdens en na de
zwangerschap de perinatale depressie tijdig te
detecteren.
10 tot 20% van de jonge moeders wordt geconfronteerd met
zwangerschaps- of postnatale depressie. We moeten het
taboe die vandaag rond die postnatale depressie bestaat
doorbreken. Momenteel ontbreekt een systematische
screening en is er te weinig oplettendheid voor postnatale
depressies. Met deze resolutie reiken we de zorgverleners,
die frequent in aanraking komen met zwangere vrouwen en
vrouwen na hun bevalling, een screeningsinstrument aan.
Met een simpele lijst van 10 vragen kan de aandoening
makkelijk worden gedetecteerd. Eens de postnatale
depressie gedetecteerd is, is het belangrijk om gericht door te
verwijzen. Een verwijzingsregister moet zorgverleners daarin
ondersteunen.
Dit alles moet gebeuren op een wetenschappelijk
gefundeerde manier. Daarnaast moeten we werk maken van
verdere deling van expertise. In Vlaanderen kennen we twee
Moeder-Baby-Eenheden (Zoersel en Sint-Denijs-Westrem),
waar de baby tijdens de behandeling van zijn mama mee kan

verblijven. Uit mijn contacten met de afdeling in Zoersel ken ik
de deskundigheid en gedrevenheid van de mensen die daar
werken. Deze grote expertise moet mee ten dienste kunnen
staan van andere residentiële en ambulante werkingen
binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
Lees meer op mijn website.

Erfbelasting biedt kansen voor
Vlaams erfgoedbeleid
Sinds enkele jaren kan de erfbelasting, vroeger
successierechten, naast geld ook betaald worden
met kunstwerken. De erfbelasting kan daardoor
een belangrijk instrument zijn in het kader van
het behoud van het Vlaams erfgoed. Toch werd
de afgelopen jaren slechts tweemaal een
aanvraag voor deze betaalmogelijkheid
ingediend. Ik roep alvast op om een meer actief
beleid te voeren.
Dankzij de zesde staatshervorming is Vlaanderen sinds kort
volledig bevoegd voor de regelgeving inzake
successierechten. Daartoe behoort ook de regeling voor
betaling van successierechten met kunstwerken. Hierdoor
heeft Vlaanderen een belangrijk nieuw beleidsinstrument in
handen dat het kan inzetten in het kader van het behoud van
belangrijk Vlaams erfgoed.
De afgelopen jaren werd echter slechts tweemaal een
aanvraag voor deze betaalmogelijkheid ingediend, waarvan
één aanvraag werd afgekeurd. De goedgekeurde aanvraag,
ter waarde van 8,1 miljoen euro, betrof de collectie
Precolumbiaanse kunst van dokter Paul Janssen. De collectie
werd in bewaring gegeven aan het Museum aan de Stroom
(MAS) in Antwerpen. Dat de mogelijkheid de afgelopen jaren
amper werd gebruikt, doet vermoeden dat ze te weinig
bekend is. Nu Vlaanderen de volle bevoegdheid heeft over
deze materie is het noodzakelijk dat hier een meer actief en
proactief beleid rond gevoerd wordt.
In de commissie reageerde minister Sven Gatz alvast positief
op mijn vraag en beloofde hij meer inspanningen te doen
om dit instrument te versterken en verder uit te werken.

VVSG en OVSG doen
aanbevelingen masterplan
scholenbouw
Er is veel werk aan de winkel in het Vlaamse
schoolinfrastructuurland. Heel wat
schoolgebouwen zijn aan renovatie toe, er zijn te
weinig plaatsen voor elk kind en het budget is
ontoereikend. Om die reden werkt de Vlaamse
overheid op dit moment aan een masterplan
scholenbouw."We moeten het anders
aanpakken" vinden OVSG en VVSG namens

steden en gemeenten en het gemeentelijk
onderwijs. Daarom doen zij samen suggesties
over hoe we het in de toekomst moeten
aanpakken om situaties zoals in het verleden te
vermijden. Als voorzitter van OVSG werkte ik
mee aan dit voorstel.
Zo vinden OVSG en VVSG dat de lokale besturen in de
toekomst een sleutelrol moeten kunnen spelen in het
schoolgebouwendossier. Zo kunnen de beschikbare middelen
efficiënt benut worden en kan gebouwd worden aan het
multifunctionele schoolgebouw van de toekomst. Zij hebben
hiervoor 5 concrete voorstellen uitgewerkt.
In de eerste plaats moet het subsidiebudget dat door
Vlaanderen wordt voorzien, verhoogd worden en moeten ook
andere technieken, zoals een verlaging van het btw-tarief
voor schoolgebouwen aangewend worden.
In de toekomst moet ook voluit gekozen worden voor
multifunctionele gebouwen die niet alleen tijdens de
schooluren, maar ook daarbuiten worden gebruikt. Daarin
moeten de gemeenten een sleutelrol spelen.
Vlaanderen moet meer zeggenschap krijgen of bijvoorbeeld
een voorkooprecht op gesubsidieerde of gefinancierde
infrastructuur.Vlaanderen betaalt ongeveer 50% van de
investeringskost van een school, maar heeft vandaag
achteraf vaak nog weinig impact over wat er met het gebouw
gebeurt.
Verder vragen beide organisaties om de tegenstrijdige regels
weg te werken. Op dit moment wordt de multifunctionele
aanpak van scholen vandaag eerder belemmerd dan
bevorderd. Daarom zouden de bouwvoorschriften en
subsidieprocedures van de verschillende functies beter op
elkaar moeten worden afgestemd.
Tot slot moet men streven naar meer uniformiteit tussen de
verschillende netten. De schoolgebouwenproblematiek is
verschillend per net en dat is historisch zo gegroeid. Elk net
gaat vandaag op een andere manier om met de schaarste
aan middelen om voldoende gebouwen te realiseren. Dat
moeten we veranderen.
Lees meer over de voorstellen op mijn website.

Z-label voor verenigingen
Vorig jaar al voerde gemeente en het OCMW de
Z|pas in. De Z|pas heeft als doel om inwoners
met een laag inkomen aan te moedigen om deel
te nemen aan ontspannende, sportieve en
culturele activiteiten. De houders van zo’n Z|pas
krijgen 50% korting bij activiteiten
georganiseerd door de gemeente, zoals
voorstellingen in de Kapel of activiteiten van de
speelpleinwerking. Ook voor schooluitstappen of
het gebruik van Handicar geeft de Z-pas recht op
een korting. De Z-pas is belangrijk om mensen
uit kwetsbare groepen mee te laten participeren
aan heel wat verschillende activiteiten in onze

gemeente. Door het gebruik van de Z-pas worden
zo heel wat drempels weggenomen.
Binnenkort stappen ook heel wat verenigingen in het project
van de Z|pas. Zo engageren tal van Zoerselse verenigingen
zich om mensen met een beperkt inkomen een flinke korting
te geven wanneer zij zich bij hen willen aansluiten. Het is
belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan het
vrijetijdsaanbod in onze gemeente. Dat mensen met een
beperkt inkomen nu ook met de Z|pas terecht kunnen bij
verschillende verenigingen is een heel goede zaak.
Concreet komt het erop neer dat verenigingen de houders
van zo’n Z|pas een significante korting geven wanneer zij zich
aansluiten. Deze korting bestaat uit één of meerdere van
deze mogelijkheden: minimum 50 % korting op het lidgeld van
de vereniging, minimum 50 % korting op de eigen activiteiten,
evenementen, kampen, minimum 50 % korting op het
materiaal dat leden nodig hebben om deel te nemen aan de
activiteiten. Verder kunnen de verenigingen ook andere eigen
initiatieven opzetten voor de Z|pas houders.
De gemeente en het OCMW Zoersel zullen aan alle
verenigingen die mee in dit initiatief instappen een Z|label
toekennen. Zij zullen dan onder meer mee opgenomen
worden in de brochure die wordt meegegeven aan de Z|pashouders. Ook de voorzitters van de Zoerselse adviesraden
zijn erg enthousiast om mee hun schouders onder dit initiatief
te zetten. Maandag 29 juni ondertekenden zij een charter
waarin zij zich engageren om alle verenigingen binnen hun
terrein aan te moedigen zo’n Z|label aan te vragen.

Steeds meer wijkraden
engageren zich in actie "Wij weten
elkaar wonen"
In 2004 startte Zoersel met de actie ‘Wij weten
elkaar wonen’. Het aantal 80-plussers is de
laatste 10 jaar met meer dan de helft
toegenomen. Sommigen van hen hebben extra
zorg nodig en lopen het risico op vereenzaming.
In 2004 startte Zoersel daarom met de actie ‘Wij
weten elkaar wonen’. Nu al voor de 11de keer
krijgen alle 80-plussers in de gemeente (het zijn
er intussen bijna 1000) binnenkort een bezoekje.
Het initiatief is een samenwerking tussen de gemeente en
ocmw en de seniorenraad. De actie is ondertussen
uitgegroeid tot een vaste waarde. Niet enkel de seniorenraad,
ook Okra, Ziekenzorg en de Gezinsbond leveren hun
medewerking en sinds enkele jaren ook de wijkraden. En dat
worden er steeds meer! Dit jaar zetten niet minder dan 14
wijkraden mee hun schouders onder de actie.
Dat laatste vind ik enorm positief! Bezoekjes van buren
zorgen er immers voor dat het sociaal weefsel in een buurt
écht wordt versterkt, en zijn goed voor de veiligheid én het
welzijn van alle bewoners. Want geef toe, als je weet dat er
een 80-plusser in je buurt blij is met een bezoekje, waarom er
dan niet eens vaker langslopen? Of de reflex om te gaan
kijken of alles wel ok is, als je ziet dat de rolluiken niet
opgetrokken zijn?

Om mijn appreciatie te uiten voor de actie ging ik met een
kleine attentie langs bij de vrijwillige bezoekers van wijkraad
Risschot, de buurt die al het langst deelneemt aan de actie.
Ook de vrijwilligers van seniorenraad, verenigingen en
wijkraden gaan bij hun bezoekjes aan de 80-plusser niet met
lege handen. Naast een kaartje met het nummer van de
sociale dienst van het OCMW hebben ze ook een pakje
koekjes bij die speciaal voor deze actie werden gebakken
door maar liefst 50 gasten van Monnikenheide. Op die manier
wordt de inclusie-impact van deze actie dubbel zo groot. Dit
jaar gaan zijn trouwens ook voor de eerste keer zelf mee op
ronde.
Hartverwarmend hoe al de vrijwilligers die eraan deelnemen
mee bouwen aan een warme en hartelijke gemeenschap,
waar iedereen erbij hoort. Ik ben hen allen ontzettend
dankbaar!
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