
Voorwoord

Sporten is voor iedereen!
Ook voor mensen met een beperking! 
Heb jij al gehoord van G-sport? De term G-sport omvat alle sporten waar personen met een 
handicap of beperking aan kunnen deelnemen. Er bestaan zowel specifieke G-sportclubs als 
reguliere sportclubs met een G-afdeling of G-werking. Fietsen, watersport, voetbal, golfen… 
noem maar op. De focus ligt op de mogelijkheden van de sporter en niet op de beperkingen 
of op de handicap. Via sportbeoefening gebruik maken van jouw capaciteiten en deze ook 
verder ontwikkelen is de visie van G-sport. Als voorzitter van onze Liberale Vereniging van 
Personen met een Handicap sta ik dan ook volledig achter dit project. Toegankelijkheid is een 
belangrijke pijler, ook in de sport. 

Naast het recreatieve sportgebeuren is er ook de meer competitieve sport. Om de competitie-
sport tussen atleten met verschillende graden en vormen van handicaps zo eerlijk mogelijk te 

houden, bestaat er een functioneel en sportspecifiek classificatiesysteem. In Vlaanderen 
neemt Parantee als enige sportfederatie de classificatie van atleten op zich. Er

bestaat een classificatie voor personen met een fysieke, visuele, auditieve en 
verstandelijke handicap. 

Zoek je de sport die het best bij jou past? Of wil je meer 
weten over de sportmogelijkheden in jouw buurt? 

Surf dan naar: www.gsportvlaanderen.be.

Geert Messiaen
Voorzitter LVPH
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Contacteer LVPH
Livornostraat 25 - 1050 Brussel
02 542 86 25 - lvph@lm.be - www.lvph-lm.be
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met 
Hilde Bruggeman

Hilde Bruggeman is gedeputeerde bij het provinciebestuur
oost-Vlaanderen. Zij is een fervente liefhebster van de wielersport 
en een van de bezielers van het project voor G-fietsers. Dat zijn
fietsers met een beperking. Een groep G-fietsers legde eerder dit 
jaar het parcours van  de bekende omloop Het Nieuwsblad af.

Interview

LVpH: Ik heb de aankomstspurt van de
G-fietsers gezien bij de omloop Het 
Nieuwsblad in Gent. Wat een ervaring!
De voldoening die die deelnemers
uitstralen, werkt aanstekelijk. Een heel 
mooi initiatief.
Hilde: Dit is inderdaad een mooi project en 
het resultaat van een heel goede samen-
werking tussen verschillende organisaties: 
de provincie, gedreven medewerkers en 
vrijwilligers. Wij, de Provincie Oost-Vlaan-
deren, hebben aan de organisatie ‘Flanders 
Classics’ gevraagd een rit te organiseren 
voor G-fietsers. Wielrenners met een beper-
king, die een UCI-licentie hebben, konden 
deelnemen. Het parcours was 45 km lang 
en de aankomst was dezelfde als die van 
de beroepsrenners. Bij de spurt kwam Die-
derick Schelfout, zoals we beiden hebben 
gezien, als eerste over de streep. 
Dat je dat op zo’n belangrijk grootschalig 
evenement als de Omloop kan doen, met 
al die juichende supporters en de grote 
mediabelangstelling, geeft hen nog een 
grotere kick en voldoening.
 
LVpH: Hoe zijn jullie eigenlijk op dat idee 
gekomen?
Hilde: Wij promoten ons als fietsprovincie 
en als gedeputeerde bevoegd voor o.a 
sport geef ik met ons sportbeleid speciale 
aandacht aan de G-sport (sport voor 
mensen met een beperking). Fietsen is de 
rode draad door ons provinciaal beleid 
rond mobiliteit, toerisme en sport. Fietsen 
voor iedereen, dus ook het vergroten van 
de toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking is een doelstelling. Daarom 
dachten we: waarom zouden mensen met 
een beperking niet kunnen meedoen met 
de Omloop Het Nieuwsblad?!

LVpH: Dit vraagt toch een grote organisatie, 
zowel voor de voorbereiding als de beveili-
ging en de begeleiding?
Hilde: Dit vraagt inderdaad veel samen-
werking en coördinatie tussen de verschil-
lende diensten. Eerst en vooral moet je 
een wielerploeg samenstellen. Die mensen 
moeten trainen en in een goede conditie 
zijn voor deze wedstrijd. Dit gebeurde in 
samenwerking met de VZW Parantee. Dit is 
een Vlaamse topsportfederatie die een duur-
zaam, innovatief en kwaliteitsvol sport- 
aanbod op maat van personen met een 
fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beper-
king organiseert, en die ook deze topspor-
ters met een beperking traint.
Verder moet er samengewerkt worden met 
wielerorganisaties zoals “Flanders Classics”. 
Ook de samenwerking met de politie is 
van groot belang omdat zij de begeleiding 
van deze groep moeten organiseren en 
ervoor moeten zorgen dat het parcours aan 
kruispunten verkeersvrij is. Natuurlijk rijden 
er ook begeleiders mee, dat zijn de renners 
met de gele hesjes die alles in goede banen 
leiden.
 
LVpH: Wat zijn de plannen voor de toe-
komst?
Hilde: Oost-Vlaanderen blijft dé wielerpro-
vincie bij uitstek. Dankzij de Omloop Het 
Nieuwsblad krijgt Oost-Vlaanderen de mo-
gelijkheid om iets te doen rond het thema 
wielrennen.
Het is ook ongelooflijk dat we een groots 
evenement zoals de Omloop gratis kunnen 
aanbieden aan het publiek. Naast de pro-
motionele waarde kun je deze evenementen 
(zoals de Omloop Het Nieuwsblad) gebrui-
ken als hefboom. De renners zijn makkelijk 
te benaderen, wat jonge mensen aanspreekt 
en ze motiveert om zelf te sporten. Daar-
naast krijgen we door onze samenwerking 
ook de mogelijkheid om ‘meet and greets’ 
te organiseren voor bijzondere doelgroepen, 
zoals voor personen met een beperking.

LVpH: Bij de volgende editie wordt er terug 
een koers voor G-fietsers georganiseerd?
Hilde: Als het van mij afhangt wel ! G-sport 

houdt ook meer in dan alleen G-fietsers. 
leder jaar hebben wij de mogelijkheid om 
tijdens de Ronde van Vlaanderen een groep 
kinderen met een beperking uit te nodigen 
op het startpodium. Vorig jaar kon één van 
hen een handtekening van Bradley Wiggins 
bemachtigen. Dat was gewoonweg
fantastisch! Zowel hij als de anderen
straalden van geluk en dat zorgt ervoor dat 
mijn dag op dat moment al geslaagd is. En 
de G-sport is iets wat echt groeit. Na de
eerste editie van het G-fietsen in de 
Omloop Het Nieuwsblad kreeg G-fietsen 
navolging: o.a. op de Zesdaagse en de 
cyclocrosswedstrijden. Het is mooi dat de 
organisatoren ook dit jaar de G-sporters 
opnieuw de kans geven om te starten en 
finishen op het parcours.
Zoals ik al zei, de G-sport zit echt in de lift. 
Er wordt veel aandacht geschonken aan het 
sporten voor mensen met een handicap. 
Voetbalclub Jago hield op 1 mei hun eerste 
G-voetbaltornooi. Dat is een voetbaltornooi
voor kinderen met een verstandelijke 
beperking en een primeur voor de voetbal-
club. Dankzij de samenwerking tussen Jago 
en het Gentse MFC Sint-Jozef krijgen deze 
jongeren nu al een seizoen lang de kans 
om op het veld te staan. Het is belangrijk 
dat er geen agressie of competitiedrang 
is. Op die manier leren deze jongeren ook 
hun motorische en sociale vaardigheden 
ontwikkelen. Maar in onze provincie zijn er 
nog heel wat andere verenigingen, te veel 
om op te noemen. Meer informatie hierover 
kun je vinden in onze G-sportgids Oost-
Vlaanderen.

LVpH: Hilde, ik wil je bedanken voor dit 
interview en voor jouw inzet om sporters 
met een handicap de kans te geven om te 
schitteren en te stralen.

G-sportgids oost-Vlaanderen: 

www.oost-vlaanderen.be > Cultuur & 
vrije tijd > Sport > Gehandicaptensport 
(G-sport)



Kinderen met een handicap zul-
len voortaan slechts één medische 
controle moeten doorstaan om 
recht te hebben op een verhoogde 
kinderbijslag. Dat heeft  Vlaams 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen 
(CD&V) geantwoord op een vraag 
van sp.a-parlementslid Freya Van 
den Bossche. Nu moet het kind nog 
twee keer worden onderzocht.

In het huidige systeem moet een 
kind een eerste reeks medische 

tests afleggen om zijn handicap te 
laten erkennen. Daarmee krijgt het 
toegang tot de zorg in Vlaanderen. 
Voor de kinderbijslag, die tot voor 
kort nog op federaal niveau geor-
ganiseerd was, volgde een nieuwe 
reeks onderzoeken.

Zulke onderzoeken kunnen trau-
matiserend zijn, bijvoorbeeld voor 
kinderen met een autismespectrum-
stoornis. Daarom pleit men voor 
slechts één medische controle.

Vanaf dit jaar verandert de fi nanciering van de hulpverlening aan personen met een handicap in Vlaanderen compleet. De bedoeling is 
dat de persoon met een handicap of de mantelzorger zelf kan beslissen wanneer hij op welke hulp een beroep doet. Maar hoe zal het 
nieuwe systeem eruit zien? En welke voordelen levert het op voor de betrokkenen?

De overschakeling naar de persoonsvolgende 
fi nanciering heeft  heel wat gevolgen voor per-
sonen met een handicap en hun mantelzorgers, 
maar ook voor professionals die administratieve 
taken op zich nemen. Daarom organiseert de vzw 
LVPH een studiedag rond dit thema op maandag 
3 oktober 2016.

Deze studiedag richt zicht naar professionelen, 
mantelzorgers en iedereen die met zorg te maken 
heeft  en vindt plaats in Brussel. Hopelijk tot dan! 

Inschrijving en meer info via onze website:
www.lvph-lm.be of via lvph@lm.be
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Minder controles voor kinderen met 
handicap  

Liberale Vereniging van
Personen met een Handicap vzw

LVpH organiseert 
vanaf juni een 
enquête over zorgnoden. 
Hoe zie jij jouw zorg? 
Vind je het een goed idee 
om zelf te kunnen
beslissen over jouw
budget en zorgnoden? 
Doe mee aan onze en-
quête en maak kans op 
een weekendje aan zee 
volpension voor
twee personen.
Meer info op
onze site:
www.lvph-lm.be

Doe mee aan onze 
enquête en win een 
weekendje aan zee!  



De Persoonsvolgende Financiering (PVF) kadert binnen Perspectief 
2020 van minister Vandeurzen, waarmee hij de sector voor perso-
nen met een handicap grondig wil hervormen. De PVF gaat uit van 
een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van 
het VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van 
hun vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun 
ondersteuning organiseren.

De Persoonsvolgende financiering bestaat uit twee trappen:

1. Trap 1: Het Basisondersteuningsbudget 
2. Trap 2: Het persoonsvolgend budget

 

Trap 1: Basisondersteuningsbudget

Wat is een Basisondersteuningsbudget?
Het Basisondersteuningsbudget (BOB) is een vast bedrag van 300 
euro per maand dat door de zorgkas wordt uitbetaald.

Wie komt hiervoor in aanmerking?
Het BOB is bedoeld voor personen:
•	 met	een	erkende	handicap;
•	 met	een	vastgestelde	ondersteuningsnood;
•	 die	geen	gebruik	maken	van	niet-rechtstreeks	toegankelijke	

VAPH-ondersteuning.
Je moet aan elk van deze voorwaarden voldoen om in aanmerking 
te komen voor een BOB.

Hoe krijg je een BoB?
Voor het BOB is er alvast tot 2018 geen aanvraagprocedure. Het is 
de bedoeling om het BOB zoveel mogelijk automatisch toe te ken-
nen, op basis van bepaalde attesten. 

Wat kun je doen met een BoB?
Het gebruik van een BOB hoef je niet te verantwoorden. Het BOB 
kan dienen om bijvoorbeeld dienstenscheques te kopen voor een 
poetshulp of een vriend te vergoeden voor vervoersonkosten.

Vanaf wanneer wordt het BoB uitbetaald?
Vanaf 1 september 2016 krijgt een eerste groep meerderjarige 
personen een BOB. Die eerste groep zijn personen die al lang 
wachten op ondersteuning van het VAPH. Ze zijn geregistreerd op 
de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). Als je tot deze groep 
behoort, brengt de zorgkas jou op de hoogte.

Trap 2: het Persoonsvolgend budget 

Wat is een persoonsvolgend Budget?
Heb je nood aan meer ondersteuning dan wat je met een BOB kunt 
organiseren? Dan kun je een Persoonsvolgend Budget (PVB) aan-
vragen. Dat is een budget voor mensen die nood hebben aan meer 
intensieve en frequente ondersteuning. 

Hoe vraag je een pVB aan?
Vanaf april 2016 verlopen alle nieuwe aanvragen voor ondersteu-
ning via een nieuwe aanvraagprocedure.
Om een PVB aan te vragen, moet een ondersteuningsplan PVB in-
gediend worden. Dat plan brengt duidelijk en gemotiveerd in kaart 
welke ondersteuning je vraagt. Jij kunt dit plan zelf opstellen, of met 
hulp van je dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Het 
erkend multidisciplinair team van je ziekenfonds boordeelt de
handicap, objectiveert de vraag en ondersteuningsnood, bepaalt de 
budgetcategorie en verzamelt informatie over de dringendheid van 
de vraag. Nadien kent het VAPH het persoonsvolgend budget toe.

Wat kan je doen met een pVB?
Met een PVB kun je zorg, ondersteuning en assistentie inkopen. 
In tegenstelling tot het BOB moet je in het systeem van het PVB je 
uitgaven verantwoorden.

Vanaf wanneer wordt het pVB uitbetaald?
Ten vroegste vanaf september 2016 zullen de eerste persoonsvol-
gende budgetten worden uitbetaald.

De Persoonsvolgende Financiering:
het nieuwe financieringssysteem
voor personen met een handicap 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.


