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Frauke is mama in een zorggezin

MAGENTA: MEER BALANS 
TUSSEN ZORG, WERK EN LEVEN

HERWONNEN VRIJHEID 
EN ZELFSTANDIGHEID

DANKZIJ PVB

LIEN EN ARJAN
VERTELLEN OVER DE

DRAGENDE ROL
VAN EEN COACH"Je gedragen voelen door anderen

geeft kracht om zelf meer te 
kunnen dragen."



Lien Van de Wiel
Algemeen coördinator van absoluut vzw

Voor u ligt een speciale editie van onze Gazet van
Budget, een themanummer met als thema Draagkracht.

DRAAGKRACHT
Draagkracht is het vermogen opgewassen te zijn tegen verschillende moeilijkheden in het
leven. Draaglast is dat wat men moet dragen. Tegenslagen, problemen, handicap en andere
bronnen van stress. Daarom willen we aandacht besteden aan die draaglast en
draagkracht. Want de draaglast voor een budgethouder kan groot zijn...

En dan was er ook nog 2020, het jaar van corona en van de
lockdown. Voor onze sector betekende dit vaak: kiezen of jijzelf
of jouw kind, broer, zus of kennis voltijds in de voorziening ging
wonen of voltijds thuis. En vooral: zonder te weten waar dit gaat
eindigen.

Vanaf dag één stond absoluut vzw bij het kabinet - virtueel
althans - om te ijveren voor ondersteuning aan de gezinnen die
thuis de opvang boden. We slaagden erin om een compensatie
te voorzien voor mensen die een PVB of PAB hadden. We
slaagden er niet in om mensen die nog op de wachtlijst
stonden, of gebruik maakten van een multifunctioneel centrum
(MFC), extra te laten ondersteunen. 

De impact van corona en de lockdowns

Het is belangrijk dat de
draaglast niet groter wordt
dan de draagkracht, want dan
komen onze budgethouders in
de problemen. 

Voor mij persoonlijk was dat een heel grote klap: het besef dat
de overheid dit niet dringend vindt (‘want deze groep had ook
voor corona niets’). We realiseerden ons dat we het beleid en
Jan-met-de-pet maar niet konden doen inzien welke schade er is
bij die gezinnen en jongeren die niet meer in groep durfden of
konden vertoeven omwille van corona. 

Bij absoluut vzw komen we bij mensen thuis in het kader van
het persoonlijk assistentiebudget (PAB) of het persoonsvolgend
budget (PVB). Dat is onze kernopdracht. Omdat we bij heel wat
gezinnen langskomen en actief mee nadenken over de inzet van
het budget, zien we hoe gezinnen erin slagen om zich te
organiseren en actief deel te nemen aan de maatschappij. We
krijgen ook heel veel vragen via de infolijn en ook ons eigen
bestuur bestaat uit budgethouders. We staan dus heel dicht bij
de mensen en zien dagelijks vol bewondering en respect
hoeveel draagkracht onze leden hebben.

Als bijstandsorganisatie willen we aandacht besteden aan die
draagkracht, maar ook de draaglast bij onze leden. Het is
belangrijk dat de draaglast niet groter wordt dan de
draagkracht, want dan komen onze budgethouders in de
problemen. En we zijn er ons van bewust dat die draaglast groot
kan zijn.
                                         Het beschikken over een PAB of PVB is
                                           op zich immers geen oplossing om de
                                              draagkracht te vergroten. We zien dat
                                               de budgetten veel mogelijkheden 
                                                  bieden, maar zeker in het begin kan
                                                dat ook heel wat extra zorgen 
                                               opleveren. De opstart met een 
                                                    budget brengt heel wat stress met
                                                      zich mee: op tijd starten, heel veel  
                                                         informatie verwerken, 
                                                           contracten nalezen, zorgen dat
                                                                alles binnen het 
                                                                    budget past...



volg ons ook op

Welkom in deze speciale editie van de Gazet

van’t Budget. Eentje waarin draagkracht

centraal staat. We willen jullie inspireren

met verhalen van budgethouders, uit het

leven gegrepen. Om aan te tonen dat jullie

er niet alleen voor staan. Dat het oké is om

niet alle ballen in de lucht te kunnen

houden. Dat ook voor jullie een dag maar 

24 uur heeft. We hopen door de verhalen

van onze leden, van onze coaches en door

jullie kennis te laten maken met Magenta,

om jullie weer een stukje te laten groeien.
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Maar er is een grens. Zulke zaken blijven niet haalbaar. 

absoluut vzw wil oog hebben voor het welzijn van onze leden,
ook nu corona iets minder in beeld is. We stimuleren dat er
rekening wordt gehouden met de draagkracht bij het maken
van bepaalde keuzes, bijvoorbeeld bij de besteding van het
budget. Het netwerk van een budgethouder speelt daarin een
grote rol.

Daarnaast willen we budgethouders laten leren van elkaar en
niet enkel van ons. En elkaar laten inspireren. Wij kunnen als
bijstandsorganisatie voor herkenbaarheid zorgen, wij kunnen
verhalen delen. Dit is wat we in deze Gazet van ‘t Budget doen.

Heel wat vaardigheden gingen verloren omdat men zo lang
zonder ondersteuning thuis zat, ouders met burn-out of, zoals
mama Frauke Cosaert (ook verder in deze Gazet) tijdens de
parlementaire hoorzitting zei: “Zelfs een burn-out is ons niet
gegund, want we moeten blijven zorgen voor onze dochter”. 

Het is ook daar en toen dat wij als bijstandsorganisatie nog
meer dan anders de draagkracht van onze leden zagen. Ze
gingen tot het uiterste en nog verder. De ene bouwde een eigen
café in zijn tuin om zo de traditionele ‘fietstocht met een
cafébezoek als beloning’ niet te moeten opgeven. De andere
kreeg hulp van tot dan toe onbekende buren om boodschappen
mee te nemen of samen te gaan wandelen of fietsen. Nog
anderen deden een huzarenwerk door overdag op hun kind
met een handicap te passen en dan ’s avonds of ’s morgens
vroeg ook nog ander werk te doen. 
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chaotisch was en dat Marie daar niet van genoot. Iemand
maakte ons er ook attent op dat het belangrijk is om momenten
voor onze jongens te reserveren. Want terwijl we Marie nog
heel ons leven bij ons zullen hebben, vliegen zij ooit het nest uit.
Dat was een goede eye-opener.”

“Door Marie op internaat te laten gaan, hebben we onze
jongens een groot cadeau gegeven. Zij hebben nu meer
ademruimte en kunnen meer hun eigen leven leiden. We
proberen ook elk jaar één week met Marie op reis te gaan en
dan anderhalve week alleen met de jongens. Dan zijn we écht
op reis en kunnen we daar ten volle van genieten. Dat geeft de
onze draagkracht altijd een boost.”

Extra duw tijdens corona

“Marie leunt erg op mij. Moest ze kunnen, zou ze in mij kruipen.
(lacht) Door haar verblijf in de Lovie was er wat afstand
gecreëerd en was ze zelfstandiger, maar toen kwam corona en
was ze negen weken lang continu thuis. Ze hangt nu heel fel aan
mij en ik voel dat mijn draagkracht een stevige duw heeft  

“Twee jaar geleden kwam mijn boek ‘Zorgenmeisje’ uit. Het
vertelt het verhaal van de eerste 18 levensjaren van Marie en
het pad dat wij bewandeld hebben, met alle ups en downs. Het
is een optimistisch en positief boek dat ik schreef voor
lotgenoten en hun netwerk, maar ook voor hulpverleners. Marie
heeft een matige mentale beperking en autisme: er bestaat
genoeg lectuur over die onderwerpen, maar niet over wat het
met jou doet als je opeens een zorggezin krijgt.”

Levenslang zorgen

“Wij zijn mantelzorgers die levenslang voor hun kind zorgen.
Hoe meer we ons gezin vergeleken met gezinnen rondom ons,
hoe meer we merkten hoe zwaar het bij ons was. Als kinderen
groter en zelfstandiger worden, herwin je als ouder normaal
gezien grotendeels je vrijheid. Marie zal altijd blijven hangen op
het niveau van een vijfjarig meisje, en wij als gezin dus ook. We
zorgen nu al 20 jaar en ik hoop dat ik dat levenslang even
gemotiveerd en geëngageerd kan doen, maar eigenlijk ben ik
wel bang voor onze draagkracht. Hoe lang we het nog gaan
volhouden.”

“Je kan onze draagkracht zien als een bordje dat steeds kleiner
wordt, terwijl de draaglast die erop ligt even groot blijft.
Waarschijnlijk heeft dat ook te maken met verouderen. Soms
snakken we echt naar rust en zorgeloosheid. Want al verblijft
Marie tijdens de week in zorgvoorziening De Lovie, we zijn zo
verweven met elkaar dat ik mentaal altijd voor haar aan het
zorgen ben. Om wat meer ademruimte te creëren, is het sinds
vorig jaar de bedoeling dat Marie één weekend per maand in De
Lovie verblijft. Rationeel is dat waarschijnlijk een goede
beslissing, maar ik voel me er nog heel oncomfortabel bij en
ook van Marie vergt het veel."

Draagkracht binnen het gezin

“Toen Marie jonger was, hadden we het ideaal: we zijn één gezin
en doen alles samen. Maar eigenlijk zijn we twee gezinnen die
op verschillende snelheden leven. We merkten dat ons gezin te

gekregen: mijn batterij is nog steeds niet volledig opgeladen en
ik heb niet veel nodig om ze compleet te laten leeglopen.”

“Ik merk ook dat we sinds corona als mantelzorgers nog meer
een strijd moeten voeren om erkenning te krijgen. Het
onderwijs en ziekenhuizen worden vaak vermeld, maar ook in
zorgvoorzieningen is iedereen overbevraagd en zijn er veel
burn-outs. Ook dat kan vreten aan mijn draagkracht, dat ik me
grote zorgen maak over het toekomstige zorglandschap."

"Doordat er steeds complexere profielen in de voorzieningen
terechtkomen met een slechte thuissituatie, wordt er nog meer
druk gelegd op de gezinnen die hun zorgenkind wel een warme
thuis kunnen bieden. Onze draagkracht wordt als een citroen
uitgeperst. ‘Bij jullie lukt het wel, dus doe maar verder’, lijkt de
politiek te denken. Maar als wij hier thuis crashen, dan weet ik
niet meer wat te doen. Wij kunnen ons geen zorg-burn-out
permitteren.”

Marie is mijn antenne. Merkt ze dat ik aan het wankelen
ben? Dan duwt ze nog meer op mij. Dat is voor mij een
signaal dat het te veel wordt en dan ga ik op de rem
staan.



“Tijdens corona heeft mijn
draagkracht een stevige
duw gekregen. Mijn
batterij is nog steeds niet
volledig opgeladen.”

Kracht winnen uit erkenning

“Als we merken dat de draaglast de overhand neemt, proberen
we wat minder bordjes in de lucht te houden. Marie is op dat
vlak mijn antenne. Merkt ze dat ik aan het wankelen ben? Dan
duwt ze nog meer op mij. Dat is voor mij een signaal dat het te
veel wordt en dan ga ik op de rem staan. Marie is gelukkig een
hele optimistische en lieve knuffelmadame, dus zij geeft ons zelf
ook de nodige courage om recht te blijven. Ook het feit dat ik
kan en mag gaan werken geeft mij extra draagkracht: mijn focus
volledig kunnen verleggen op de dingen die ik graag doe en
waar ik energie uit haal.”

“We winnen ook kracht uit kleine dingen, zoals lotgenoten
ontmoeten. Een WhatsApp-groepje van ouders in dezelfde
situatie kan al vleugels geven: we vloeken om dezelfde dingen,
maar liggen ook kreupel om dezelfde onnozelheden. Dat
onderlinge contact geeft veel empowerment. En wat onze
draagkracht het meest oppept? Erkenning krijgen! Het niet
wegrelativeren of positief proberen te bekijken. Laat ons
gewoon af en toe zeggen dat het lastig is, geef ons een
schouderklopje en we kunnen weer verder.”

(H)erkenning voor andere zorggezinnen

“Ik hoop dat mijn boek ook andere gezinnen extra draagkracht
kan geven. De verhalen zijn voor zorggezinnen heel herkenbaar
en daarom ook confronterend, maar tegelijk kan het een grote
portie moed geven om te zien dat wij hen zijn voorgegaan. Dat
het een pad is met ups en downs, maar dat er veel zijpaden te
bewandelen zijn. Ik merk ook dat veel gezinnen het boek delen
in hun netwerk, net om die erkenning te krijgen. Soms is het
moeilijk om je situatie zelf te verwoorden. Het boek kan de
omgeving helpen om de situatie te begrijpen en stil te staan bij
bepaalde uitspraken of verwachtingen.”

“Een zorgverhaal is echt koorddansen tussen gelukkig zijn en
intens verdrietig. Hadden we ons gezin vroeger anders
voorgesteld? Waarschijnlijk wel. Maar we zouden het niet
anders willen, want we kunnen Marie niet missen. Ze blijft ons
elke dag inspireren en we leren nog elke dag bij. Die kleine
verwonderingen geven ons vleugels en zorgen dat we vooruit
blijven gaan.”

Het boek 'Zorgenmeisje'
van Frauke Cosaert vind
je voor €25,99 bij
Standaard Boekhandel.
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Je bent niet sterk

door nooit te vallen,

de kracht waarmee je opstaat telt

vanaf de grond

ontstaat de held.

d r a a g k r a c h t



ZELFSTANDIGHEID
EN VRIJHEID GEVEN
MIJN DRAAGKRACHT
EEN BOOST 
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BUDGETHOUDER MELISSA AAN HET WOORD

Melissa Faes is alleenstaande mama van
een dochter van 14. Naast fulltime
huismama, is ze saxofoniste en vrijwilliger
bij De Sociale Kruidenier. Melissa werd
geboren met Retinitis Pigmentosa, een
genetische oogziekte. Als alleenstaande
mama met een visuele beperking heeft ze
sinds 2015 een Persoonsvolgend Budget:
“Mijn budget zorgt zeker voor meer
draagkracht. Vooral dankzij de
zelfstandigheid en vrijheid die het geeft,
zowel voor mij als voor mijn dochter.”
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“Mijn Persoonsvolgend Budget gaat vooral naar thuishulp en
vervoer, véél vervoer. (lacht) Ik heb een contract bij drie
vervoersfirma’s die me altijd overal naartoe kunnen brengen.
De thuishulp zijn drie dames die hier dagelijks zo’n twee tot vier
uur helpen. Ik omschrijf hen altijd als ‘mijn ogen’: eigenlijk doen
ze alles wat ik niet kan, omdat ik het simpelweg niet kan zien.
Dat gaat van helpen bij het betalen van rekeningen tot naar de
winkel gaan of iets koken wat ik zelf moeilijker kan. Als mijn
dochter graag eens een stukje vlees heeft, bijvoorbeeld. Maar
evengoed gaan we samen fietsen met de tandem of trekken we
even de natuur in.”

Geeft het Persoonsvolgend Budget jou meer draagkracht?
“Het budget zorgt absoluut voor meer draagkracht. Vooral door
de zelfstandigheid en de vrijheid die het geeft, zowel voor
mezelf als voor mijn dochter. Dankzij het vervoer kunnen we
altijd overal alleen naartoe. Willen we een uitstapje maken naar
een winkel? Dan regelen we snel een taxi, zonder dat we ons
hoeven te verantwoorden of iemand ten laste zijn. Ik kan nu ook
heel makkelijk bij mijn vriend of bij vriendinnen langsgaan, ze
hoeven niet meer altijd naar mij te komen. Dat ik dat kan doen
is zo’n verrijking.”

Is er veel veranderd voor jou sinds je van het budget
gebruik kunt maken?
“Dat er nu elke dag thuishulp is, is echt een enorme
verademing. Zeker toen mijn dochter nog jonger was,
vergemakkelijkte het ons leven: er moest altijd iemand zijn om
haar van school te halen, mee haar boekentas na te kijken… De
thuishulp ondersteunde mij daarin. Voordien kwam de
thuishulp twee à drie keer per week, afhankelijk van wat mijn
privébudget toeliet. Mijn mama hielp me toen vooral met
vervoer en de buurvrouw hielp mijn dochter ‘s ochtends om de
drukke baan over te steken. Nu hoef ik minder vaak een beroep
te doen op anderen. Ook de taxidiensten helpen daarbij.”

“Het mooie is dat ik nu ook iets kan terugdoen voor mijn mama
en partner, die beide als mantelzorger zijn ingeschreven. Zij
helpen mij en ik weet dat ze dat met plezier doen, maar het
voelt goed dat zij nu ook eens met mij kunnen meerijden of dat
ik hen eens ergens kan gaan ophalen. Zo blijft het wat gelijk
verdeeld.”

Brengt het budget soms ook extra draaglast mee?
“Ik heb dat nooit zo ervaren. Voor mij was het altijd duidelijk
waar het budget naartoe moest gaan. Ik was goed voorbereid
en wist wat ik moest doen. Ik ben natuurlijk blij dat ik Inge heb,
die als coach hielp bij de opstart en om de zoveel tijd langskomt
om de kostenstaat te checken. Als er iets is waar ik niet goed
aan uit kan, dan bel ik naar de infolijn of stuur ik Inge een
mailtje en krijg ik meteen antwoord. Enkel de boekhouding en
de papierwinkel is moeilijker met een visuele beperking, maar
ook daar krijg ik voldoende ondersteuning bij.”

“Vorig jaar was er even een stressmomentje, toen ik een
steekproef kreeg: ze kwamen checken of mijn boekhouding
klopte, of alle contracten getekend waren, de uitgaven klopten…
Daar heeft Inge me toen bij geholpen. Verder ben ik nog niet

 veel tegengekomen. Ik ben zelf nogal mondig, dus het moet al
ver komen voor ik een hulplijn inschakel. Het is vooral fijn om te
weten dat ik altijd een back-up heb. En ik vind het ook wel
gezellig om Inge over de vloer te krijgen en een babbeltje te
slaan. Het werkt goed op deze manier.”

Wat helpt jou - naast je PVB - om jouw draagkracht op peil
te houden?
“Volgens mij heeft draagkracht vooral te maken met je netwerk.
Ik heb allemaal lieve mensen rondom mij, die mijn situatie
begrijpen en willen inspringen waar het kan: coaches, thuishulp,
dichte familie en vrienden… Ik leun niet op hen - want ik maak
zelf de beslissingen - maar het gaat er vooral om dat je een
back-up hebt. Omdat mijn netwerk groot en variabel is, valt de
‘zorg’ nooit op één iemands schouders. Daarom heb ik ook
gekozen voor thuishulp: ik noem hen mijn drie musketiers, die
altijd voor elkaar inspringen als het nodig is.”

“Daarnaast haal ik er veel kracht uit om mijn ervaringen te delen
met anderen, om het voor nieuw opstartende budgethouders
of ouders gemakkelijker te maken. Die kleine dingen die ik kan
meedelen vanuit mijn eigen ervaring - als budgethouder of als
persoon met een beperking - dat geeft me een mentale boost.
Hetzelfde voor het vrijwilligerswerk bij De Sociale Kruidenier,
een ontmoetingsplaats voor mensen in armoede. Het kleine
beetje dat ik doe voor hen, er zijn en luisteren, geeft een fijn
gevoel en zeker ook extra draagkracht.”

“Ik ben graag zelfstandig en vrij. Binnen mijn beperking zoek ik
hoe het het beste werkt voor iedereen, in alle richtingen. Ook
voor mijn dochter. Ik begrijp dat er nog veel mensen aan het
wachten zijn op een budget en dat het een hel kan zijn om dat
nog niet te hebben. Maar ik prijs mij alvast elke dag gelukkig en
kan alleen maar hopen dat anderen er ook snel gebruik van
kunnen maken.”
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Ik merk dat de opstartfase
een moeilijk moment is: 
de administratie, de
budgetberekeningen, de
regeltjes en vaak ook lange
wachtlijsten.

Hoe kijkt absoluut vzw naar het thema ‘draagkracht’?
Welke hindernissen brengt een budget mee en welke rol
kunnen coaches spelen als het op draagkracht aankomt?
We spraken met Arjan (opstartcoach voor de provincie
Antwerpen en Vlaams-Brabant) en Lien (coördinator van
absoluut vzw). “Voor coaches is draagkracht een
bijzonder moeilijk thema om aan te raken, omdat het
vaak heel gevoelig ligt.”

Wat betekent draagkracht voor jullie?
Arjan: “Voor mij betekent draagkracht wat je budgethouders in
hun situatie kunnen dragen en dat ze zich mentaal goed genoeg
voelen om met hun zorgen om te gaan.”
Lien: “Ik omschrijf draagkracht als de vaardigheden die je hebt
om gelukkig te blijven en recht te blijven in het leven.
Draagkracht is een moeilijk thema, vooral omdat het zo
ongelofelijk individueel is. De ene houdt zich staande nadat een
partner overlijdt, terwijl de andere bij wijze van spreken omvalt
bij een kleine tegenslag. Je hebt daar een groot verschil in. En
wie zijn wij om te beoordelen hoe het met iemands draagkracht
gesteld is? Er zijn geen objectieve criteria voor. Voor onze
coaches is het bijzonder moeilijk om dat thema aan te raken,
omdat het vaak heel gevoelig ligt.”

Hoe peil je als (opstart)coach dan naar die draagkracht?
Arjan: “Vaak zit het verstopt in wat mensen vertellen. Meestal
komt het niet in een eerste gesprek aan bod, want mensen
hangen niet meteen alles aan je neus. Ik probeer het dan via
een omwegje te weten te komen in een tweede of derde
gesprek. Stel dat iemand enkel zichzelf wilt inschrijven als
assistent en er niemand anders wilt bijhalen. Dan pols ik door te
vragen: en wat als jij ziek bent? Of: is het jou soms eens niet een
beetje te veel? Wie gaat het dan overnemen? Op die manier kan 
je wel wat verhalen lospeuteren en peilen naar die draagkracht.
Ik kom vaak bij mensen die in eerste instantie zeggen dat alles
oké is, maar waar je bij elk gesprek meer merkt dat het eigenlijk
niet zo oké is.”

Wat doe je als je merkt dat iemands draagkracht sterk op
de proef gesteld wordt?
Arjan: “Dan probeer ik voorzichtig een extra dienst voor te
stellen, zoals poetshulp of gezinshulp. Zo is er altijd een back-up
wanneer ze zelf even uitvallen, wat al wat ademruimte geeft
zonder grote stappen te zetten. Sommigen staan daarvoor
open, bij anderen heeft dat meer tijd nodig.”
Lien: “Het voordeel is dat wij altijd het budget kunnen gebruiken
als kapstok, waardoor we niet letterlijk moeten vragen: hoe is
het gesteld met jouw draagkracht? Door praktische dingen voor
te stellen, hoeven we niet alles te benoemen en voelt het voor
budgethouders minder aan als zichzelf blootgeven.”
Arjan: “Het is een tweestrijd. Hoewel je in de
ondersteuningsplannen vaak leest dat een budget nodig is
omdat de situatie te zwaar is, laat niet iedereen graag externe
hulp toe en willen ze enkel iemand uit hun eigen omgeving
inschrijven. Ik help hen daar dan natuurlijk bij, maar leg ook alle
andere opties uit. Al interesseert het hen niet op dat moment,
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het geeft stof tot nadenken en misschien vinden ze het in een
latere fase wel interessant. Ik communiceer dat dan telkens
naar hun coach, zodat die de opties nog eens kan aanhalen
eens er een vertrouwensband is opgebouwd.”

Op welke momenten merk je dat de draagkracht van
budgethouders het meest op de proef gesteld wordt?
Arjan: “Ik merk dat de opstartfase een moeilijk moment is. In
eerste instantie is er opluchting: ‘yes, ik krijg een budget’. Maar
dan komt de administratie, de budgetberekeningen, de regeltjes
en vaak ook lange wachtlijsten.”
Lien: “De opstart is inderdaad een hele zure appel. Eigenlijk zegt
de overheid: ‘je zorgen zijn voorbij, want je hebt een budget’.
Daarna komen wij langs en worden budgethouders overspoeld
met opties en keuzes. Wil je met cash of met vouchers betalen?
Is jouw ondersteuningsplan nog relevant? Heb je al een
assistent gezocht? Je merkt dat mensen dan vaak teleurgesteld
zijn: ze hebben wel een budget, maar er is concreet nog niets
opgelost. Daarom is het ook goed dat het opstarttraject tot een
jaar kan duren. Eens de administratieve opstart achter de rug is,
is er al een deel van de druk weg en kunnen ze weer wat
ademen. Daarna weten ze vaak beter waar ze nood aan
hebben.”

Het voordeel is dat wij altijd het budget kunnen
gebruiken als kapstok, waardoor we niet letterlijk
moeten vragen: hoe is het gesteld met jouw
draagkracht?

Een PAB of PVB helpt om de draagkracht te verhogen. Wat
zijn daarnaast nog belangrijke factoren om de draagkracht
op peil te houden?
Arjan: “Een netwerk hebben. Iemand om op terug te vallen.
Weten dat je er niet alleen voor staat en dat niet alles op jouw
schouders terechtkomt.”
Lien: “Tijd hebben voor zichzelf is ook heel belangrijk.
Daarnaast zien we dat er nood is aan het ontmoeten van
anderen en leren van elkaar. Zien hoe iemand anders in een
gelijkaardige situatie handelt, zegt vaak veel meer dan een
coach die langskomt. We merken ook dat toegang hebben tot
snelle, duidelijke en goede informatie heel belangrijk is. Wij
proberen al onze info dus op mensentaal te formuleren, tolken
in te schakelen waar nodig, vakjargon te vermijden in
gesprekken en brochures…”
Arjan: “Als absoluut vzw kunnen we ook bepaalde dingen
overnemen om de draaglast te verminderen, denk maar aan
een vacature plaatsen of het inplannen van interviews met
potentiële assistenten. We kunnen niet alles overnemen, want
de uiteindelijke beslissing ligt bij de budgethouder, maar we
kunnen wel helpen.”

Wanneer zie je meestal dat de draagkracht opnieuw een
boost krijgt?
Arjan: “Aan het einde van het opstarttraject, wanneer alles
geregeld is, de papierwinkel in orde is en een routine
ontwikkeld is. Dan begint de last te zakken en de kracht te
stijgen. In de eerste gesprekken probeer ik budgethouders
gerust te stellen door te benadrukken: ik weet dat het moeilijk
kan zijn in het begin, maar het betert eens alles loopt.”
Lien:  “Bij sommigen is de rust na twee maanden teruggekeerd,
bij anderen is dat na een jaar nog niet het geval. Ik merk wel dat
de draagkracht stijgt op het moment dat ze goed omringd zijn
en ze via hun budget de nodige ondersteuning hebben kunnen
krijgen. Als er dan iets tegenvalt, zullen ze niet direct omvallen
maar eerder denken: dat is jammer, maar ik kan het op die of
die manier oplossen.”

En wat met de draagkracht van de coaches?
Arjan: Het is een periode heel druk en heel veel geweest, zeker
tijdens corona en de nasleep daarvan. In die periode beseften
we dat het echt wel zwaar kan zijn. We zijn nu aan het bekijken
hoe we dat gaan aanpakken.”
Lien: “Wat we doen, willen we heel goed doen. We willen niet
per se méér doen, maar vooral kwaliteit leveren. Daarom is het
voor ons zo belangrijk om stil te staan bij die draagkracht, ook
voor ons personeel. We moedigen leuke teammomenten aan -
wandelend vergaderen of samen gaan lunchen ‘s middags - en
namen al een belangrijke stap door het onderwerp
bespreekbaar te maken. Alleen als onze coaches zich goed
voelen, kunnen ze anderen blijven ondersteunen.”

12 | Gazet van 't Budget



Sterk zijn wil niet zeggen

dat je alles zelf moet dragen

Het is juist heel krachtig

om hulp te durven vragen

d r a a g k r a c h t
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Tip van Noor Seghers

Heb je al eens aan 

loopbaancheques gedacht?

“Heb je vragen over de combinatie zorgen en werken?

Dat is een loopbaanvraag. Weinig mensen weten dat

iedereen om de 6 jaar recht heeft op twee

loopbaancheques waarmee je 7 individuele sessies

loopbaancoaching kunt krijgen. Op die manier kan je op

een financieel voordelige manier stilstaan bij je eigen

situatie en de vragen waar je mee zit. Een aanrader!” 

Neem een kijkje op vdab.be/loopbaancheques 

voor meer info. Je vindt een overzicht van

loopbaancoaches die bij ons een opleiding gevolgd

hebben op loopbaanmetzorg.be.

Wat doet Magenta precies?
“We geven workshops in Vlaanderen en Brussel, gericht op
ouders van jonge kinderen van 0 tot 14 jaar. Sinds kort hebben
we ook een aanbod voor ouders van jongeren van 15 tot 25
jaar. De workshops duren zo'n 2,5 uur en balans zoeken staat
centraal. Enerzijds geven wij input door een thema in te leiden
of rond een specifieke vraag te werken. Anderzijds is er  veel
ervaringsuitwisseling tussen gezinnen in vergelijkbare situaties.
Mensen inspireren elkaar met verhalen en worden getriggerd
door de oefeningen en de vragen die we stellen. Alles is heel
laagdrempelig en vrijblijvend: je volgt een reeks van vier
workshops en pikt op wat er voor jou past. De bedoeling van de
workshops is vooral om inspiratie te bieden.”

Wat is de grote kracht van Magenta volgens jou?
“De kans om andere ouders in vergelijkbare situaties te
ontmoeten en te voelen dat er veel mogelijkheden zijn. Bij
Magenta hebben we geen kookboek waarin staat: als je dit of
dat doet, komt het allemaal in orde. We bieden wel handvatten
aan die je zelf kunt inkleuren. We gaan bijvoorbeeld samen op
zoek naar hoe je kunt besparen op huishoudelijke taken. Wat
kan je dumpen? Wat kan je minder vaak doen? Dan komen er
allerlei voorbeelden en verhalen naar boven, waardoor je
getriggerd wordt om na te denken wat voor jouw situatie van
toepassing is. We geven dus niet alleen tips, het gaat eerder om
een mechanisme in je hoofd: een andere manier van kijken en
denken.”
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Hoe kunnen de workshops de draagkracht van
zorggezinnen een boost geven?
“Veel ouders hebben het gevoel dat ze de greep op hun leven
kwijt zijn. Tijdens de workshops worden ze zich ervan bewust
dat er toch dingen zijn waar ze vat op hebben of die ze goed
doen. Heel veel onrust bij ouders heeft immers te maken met
twijfel: doe ik het beste voor mijn kinderen? Dat slorpt veel
energie op. Bij Magenta vinden ze vaak bevestiging dat ze wél
goed bezig zijn, wat nieuwe moed geeft om verder te gaan. Een
ander cruciaal punt is zorg delen met andere mensen of
diensten. De klik maken dat het goed is om daarvoor te kiezen.
Niet alleen om het zelf vol te houden, maar ook omdat het
nieuwe kansen biedt voor je kind: ze komen met anderen in
contact, het prikkelt hen, het helpt hen ontwikkelen… Vanaf het
moment dat ouders zorg delen niet meer als een falen bekijken
maar als een andere manier van zorgen, zien ze dikwijls
opnieuw opening en perspectief.”

Mantelzorgers die twijfelen om persoonlijk assistent te
worden kunnen ook bij Magenta terecht. Wat doen jullie
voor hen?
“De beslissing om persoonlijk assistent te worden, moet je goed
afwegen en van verschillende kanten bekijken. Via het project
‘To be or not to be’ ontwikkelden we een toolbox waarbij we via
vragenlijsten nagaan hoe het gesteld is met jouw draagkracht:
sta je al in het rood of niet? Daarnaast zoomen we in op de
vraag: is dit de job van jouw leven? Voor sommigen is
persoonlijk assistent worden draagkrachtversterkend, voor
anderen totaal niet. Bovendien verschilt het niet alleen van
persoon tot persoon, maar ook van tijd tot tijd: het is niet omdat
je nu een bepaalde keuze maakt, dat je over enkele jaren geen
andere keuze kunt maken. Net zoals in de workshops hebben
we geen mening of oordeel, maar zetten we je aan het denken
door vragen te stellen en oefeningen aan te bieden.”

Hoe vind je als ouder in een zorggezin een goede zorg-
werk-levenbalans? Via workshops probeert Magenta een
antwoord te bieden op die vraag en handvatten aan te
reiken. Noor Seghers startte Magenta 10 jaar geleden op
vanuit haar persoonlijke ervaring. “De bedoeling van de
workshops is vooral om richting te geven en openingen 
te zoeken.”

Je vindt het volledige aanbod van Magenta op de website
magentaproject.be. Ga je liever thuis aan de slag? Dat kan
via de gratis e-learning.



Tijdens de zwaarste stormen

word je het meest

op de proef gesteld.

Pas als ze voorbij zijn

weet je hoe sterk je was.

d r a a g k r a c h t



Sterk zijn betekent soms

dat je op moet geven.

Het betekent soms een traan.

Sterk zijn betekent soms

dat je niet naar meer moet streven.

d r a a g k r a c h t

Het betekent soms

dat je moet laten gaan.



Heb je regelmatig coaching? Dan heb je allicht nu al een afspraak vastliggen tussen

januari en maart 2022.

Heb je geen coaching, maar toch hulp nodig bij het indienen van de laatste kosten van

2022? Dan moet je voor 15 november gebeld hebben met absoluut vzw om nog een

afspraak te maken. Later kunnen we wegens de drukte niet altijd ondersteuning

garanderen.

Stuur je steeds facturen door? Dan moeten die absoluut vzw bereikt hebben ten laatste

op 28 februari.

Dien je zelf je kostenstaten in, doe dit dan zeker voor 31/03. 

31/3 STRENGE DEADLINE OM KOSTEN 2022 IN TE DIENEN!

Het VAPH is zeer streng en aanvaardt geen enkele kost meer van het jaar 2022 na

31/03/2023!

Voor jou als lid van absoluut vzw: 

Weet dat je zelf verantwoordelijk bent voor het indienen van kosten, zelfs als je coaching

hebt. Kijk dus alles heel goed na. Controleer of je van elke dienst per maand een factuur hebt

en dat deze ook op mijnVAPH staat want kosten te laat indienen betekent dat je ze zelf moet

vergoeden. Dit is een beslissing van het VAPH, niet van absoluut vzw. 

PAB/PVB

HERNIEUW JE LIDMAATSCHAP!
Binnenkort krijg je een brief in de bus om je lidmaatschap te hernieuwen. Wie

€50 betaalt blijft zo lid van onze absoluut-familie. Sinds 2022 veranderde de subsidiering voor bijstandsorganisaties door het

VAPH. Voor budgethouders maakt dit niet zoveel uit, de ledenprijs blijft €50 en

budgethouders kunnen nog steeds van meerdere bijstandsorganisaties lid zijn.

Wel zullen budgethouders die ook bij een andere bijstandsorganisatie lid zijn

moeten beslissen welke bijstandsorganisatie de ‘hoofdbijstandsorganisatie’

wordt, die organisatie krijgt dan iets meer subsidie en kan ook als enige een

volmacht aanmaken via mijnvaph.LET OP: als je dit via voucher betaalt, gaat dit automatisch van je rekening de

eerste week van januari. Dit betekent dat, als je géén lid meer wil zijn, je dit

voor 15/12 aan ons moet laten weten, ook daarover meer info in de brief. 

PAB/PVB
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KOSTEN INDIENEN VIA KOSTENSTAATFORMULIER 

Let er op dat VAPH eist dat ingediende kosten
via een kostenstaatformulier (dus niet via
mijnvaph.be) steeds ondertekend moeten
worden door de budgethouder. VAPH weigert
niet of fout ondertekende formulieren!

PAB/PVB



    PVB

PRIORITEITENGROEP 2: DEELBUDGETTEN KOMEN ERAAN!

De overheid belooft al lang een inspanning voor de mensen die al jarenlang wachten in

prioriteitengroep 2. Deze inspanning komt er nu. Er wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd.

Men kiest ervoor te werken met ‘deelbudgetten’. 

Wat we al weten is dat de 1099 langstwachtenden van PG2 alvast 50% van het budget

waarop ze wachten krijgen. Hierrond komt dan een onderzoek om te kijken of we in de

maatschappij goedkopere zorg en ondersteuning kunnen organiseren, of we de

ondersteuningspuzzel anders kunnen leggen en of we mensen effectief al deels kunnen

ontlasten met 50% van het budget.

Mensen die tot de doelgroep behoren – wachtdatum van 2016 en 2017 zeker - zijn niet

verplicht om dit te aanvaarden. Op zich verliezen ze helemaal niets, want ze blijven

gewoon op de wachtlijst staan omdat ze ook de andere helft van hun budget moeten

krijgen. Je moet het bekijken als: eigenlijk ging er niets zijn en nu krijg ik al de helft

tijdens het wachten. 

 
De budgetten worden 1 december verwacht.
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PAB/PVB

Ondersteuning inschakelen via de
deeleconomie, i.s.m. Helpper - dinsdag 18
oktober om 10u
werken in mijnvaph.be - woensdag 19
oktober om 10u
starten met PVB - maandag 24 oktober om
14u
werken in mijnvaph.be - donderdag 17
november om 13u30
starten met PVB - dinsdag 29 november om
10u
werken in mijnvaph.be met focus op
jaarafsluiting - dinsdag 13/12 om 13u
starten met PVB - woensdag 21 december om
9u30
werken in mijnvaph.be met focus op
jaarafsluiting - vrijdag 6 januari om 10u
starten met PAB - maandag 9 januari om 20u
starten met PVB - vrijdag 27 januari om 10u

VORMINGEN & WEBINARS

Meer info en inschrijven via
www.absoluutvzw.be.

MINIMUMLOON VOOR PERSOONLIJKE ASSISTENTEN 
Als budgethouder ben je verplichtminstens het minimumloon tebetalen aan persoonlijkeassistenten of begeleiding die viaarbeidsovereenkomsten zijntewerkgesteld. Deze minimawerden onlangs aangepast, dusbest even controleren of je nog inorde bent. Voor meer info kan jesteeds terecht bij onze infolijn! 

PAB/PVB

http://mijnvaph.be/
http://mijnvaph.be/
http://mijnvaph.be/
http://mijnvaph.be/


Wanneer het leven 
je niet toelacht

de toekomst 
onverwacht
donker als de nacht

vertrouw dan op jouw
draagkracht
veerkracht
eigen kracht

Sterker dan je dacht
heeft die je
altijd nog
thuisgebracht.

dinsdag 1 november
woensdag 2 november
vrijdag 11 november 

Door brug- en feestdagen 
zijn we er niet op:

De absoluut-kerstvakantie 
loopt van 24 december 
tot en met 2 januari.


