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KAN EEN WET VERZEKEREN DAT 
EEN SOCIAAL GERECHTIGDE OP 
HET JUISTE MOMENT DE JUISTE 
ONDERSTEUNING HEEFT?

DOOR GUY VAN DE VELDE
Attaché, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
(sinds 1 januari 2016 adjunct van de directeur bij de Vlaamse Gemeenschap)

1. SITUERING

Toen mij werd gevraagd of ik bereid was om een bijdrage te leveren voor het collo-
quium over het Handvest van de Sociaal Verzekerde, dat plaats vond op 23 oktober 
2015, was er geen twijfel.

Na 35 jaar beroepsactiviteit bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid1, 
waaronder inzonderheid periodes vielen waarin ik ervaringen kon opdoen in de sec-
toren van de arbeidsongevallen en beroepsziekten, de financiering van de rustoorden 
en de rust- en verzorgingstehuizen en de personen met een handicap, kon ik moei-
lijk inbrengen dat er geen basis aanwezig was om te proberen iets zinvol te vertellen 
rond het Handvest van de Sociaal Verzekerde.

Van meet af aan was het voor mij duidelijk dat het een ietwat bijzondere bijdrage 
zou worden.

Ik voelde mij inderdaad niet geroepen om het Handvest van de Sociaal Verzekerde 
vanuit een tamelijk juridisch kader te benaderen (ik was er namelijk van overtuigd 
dat andere sprekers dat op een voortreffelijke manier zouden doen).

De vraag die mij bezig hield, was waarom er zo’n wet ‘Handvest van de Sociaal Ver-
zekerde’ was en of die wet er dan ook in geslaagd is om de doelstelling te bereiken.

(1) Ik bespaar de lezer de verschillende benamingen die de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de 
historische setting heeft gekend sinds ik er op 1 januari 1981 de beroepsactiviteit heb aangevat, omdat dit hier 
niet relevant is.
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Het relaas laat zich lezen als een geïmproviseerde persoonlijke getuigenis. Want is 
het niet zo dat het Handvest van de Sociaal Verzekerde er tevens is gekomen om te 
proberen om een vertrouwensbreuk met de sociaal verzekerden te herstellen? En 
draait het dan niet allemaal om de ervaringen van sociaal verzekerden? Sluit het 
proberen op te pikken van die ervaringen dan niet het best aan bij dat waar het 
Handvest van de Sociaal Verzekerde pretendeert te willen voor staan?

De lezer die van oordeel is dat het Handvest van de Sociaal Verzekerde niets te maken 
heeft met mensen, maar enkel met hoe instellingen in het domein van de sociale zeker-
heid en sociale bescherming behoren te functioneren, mogen nu al afhaken: zij hebben 
geen boodschap aan het verdere betoog. Het is namelijk een betoog waarbij het precies 
allemaal draait om mensen en waarbij instellingen geacht worden om voor processen 
en werkmethodes te gaan die volwaardig de mens centraal stellen in het verhaal.

2. VRAGEN 

Hoezo, staat de mens, met zijn emoties, vragen en verwachtingen, momenteel dan 
niet centraal? Is het niet pretentieus van de auteur om dat in vraag te stellen?

Laat mij toe om toch enige twijfels te hebben of de mens nu al (of nog?) wél centraal 
staat.
Beelden zeggen meer dan tekst. Dus nodig ik de lezer uit om eerst even een stukje 
van de dvd “Iedereen beschermd tegen armoede?”2 mee te volgen.

Wij zien een mevrouw aan het woord die bij een sociaal werker van een openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) langsgaat.

Dit is haar verhaal:

“Als je naar een OCMW gaat,
ik fiets daar naartoe,
ik zet mijn fiets daar neer en ik word al heel zwaar.
Ik ga naar binnen, ik onderga daar iets.
Ik onderging dat altijd.
Dan kwam ik buiten
en dan ging ik altijd met weinig adem weer naar huis.
Terwijl ze mij eigenlijk iets gegeven hadden.
Eigenlijk was het weer in orde gebracht,
het was weer in orde voor een maand.
Er was het één en ander besproken.

(2) De lezer kan de dvd bestellen bij welzijnszorg vzw.
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Dan kwam ik thuis en had ik een heel verschrikkelijk gevoel van eenzaamheid
en vernedering, alleen maar omdat ik mijn boterham had gekregen.”

Zou het kunnen dat hier wel iets meer aan de hand is dan hard te stellen dat er 
gewoon geen echte oplossing voor die mevrouw is?

Zou het kunnen dat er toch ook iets mis is aan onze manier van werken?

Zou het kunnen dat wij het vaak te ingewikkeld maken?

Terwijl het voor de Sociaal Verzekerde (en daar hoort paradoxaal ook u als lezer en 
ik als auteur bij) altijd eenvoudig is?

Is het niet zo dat ons eindoordeel als sociaal verzekerden is:
 § ik ben geholpen;
 § ik ben gedeeltelijk geholpen;
 § ik ben helemaal niet geholpen?

Hoe komt het dat wij de capaciteiten die wij zeker hebben om het eenvoudig uit te 
leggen, niet gebruiken?

Zeggen wij niet al te vaak dat het niet mogelijk is om het eenvoudig uit te leggen 
omdat het nu eenmaal complex is? Dat er eerst vereenvoudiging nodig is? Is dit geen 
al te goedkoop excuus?

Zou het kunnen dat wij ons ook wegsteken achter het Handvest van de Sociaal 
Verzekerde (“wij hebben ons toch aan dat Handvest gehouden, wat komt de sociaal 
verzekerde dan nog klagen”)?

Hoe komt het dat er nog zoveel foute beslissingen worden genomen en dit terwijl 
vele landen ons benijden vanwege de performante wijze waarop wij gegevensuitwis-
selingen organiseren via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid?

Zou het kunnen dat wij toch te weinig oog hebben voor kwaliteitsbewaking?

Hoe is het mogelijk dat mensen voor eenzelfde periode een werkloosheidsuitkering 
en een ziekte-uitkering hebben?

Hebben wij verleerd om met elkaar te praten?

Lijkt het er soms niet op dat we de weg zijn kwijtgeraakt?
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Laten wij plaats maken voor de getuigenis van Conny:

“Ik ben Conny.
Ik heb twee invalide kinderen en één gewoon kind.
Mijn tweede dochter woont al alleen.
Ik heb 26 jaar gepoetst.
Ik ben een alleenstaande ouder met mijn kinderen.
En door twee keer een schouderoperatie ben ik moeten stoppen met werken omdat ik niet 
meer kan heffen en tillen.
Mijn werk is te zwaar en ze kunnen mij geen ander werk geven, dus moet ik herscholen.
Via de medisch adviseur kan ik herscholen.
Zij beslist wat wij mogen en niet mogen.
Zij maakt het dossier op en stuurt het door naar het RIZIV, maar het duurt wel een lange 
tijd voor het RIZIV akkoord geeft.
Mijn herscholing is dat ik graduaat boekhouden ga volgen, omdat ik daar heel erg in 
geïnteresseerd ben en dat ik gemotiveerd ben om dat zeker af te maken en daarna werk 
te vinden.
Als je een akkoord hebt met het RIZIV, wordt alles bekostigd door het RIZIV, ook je 
vervoerskosten, boeken, opleiding.
Bij de VDAB, het traject dat weet ik niet juist.
Maar ik denk dat ze ook alles terugbetalen, maar dat het langer duurt.
De informatie die je vraagt, bijvoorbeeld RVA, VDAB, vakbond, is allemaal verschil-
lende informatie.
Er zou een punt moeten komen waarbij je van één iemand de juiste informatie krijgt.
En niet van die instantie dit en die instantie dat.
Allemaal één punt, en dat wij de juiste informatie krijgen; 
en dat het gemakkelijker is om die informatie te krijgen.”

Zou het kunnen dat er iets mis is met onze processen?

Hoor ik niet opnieuw die stemmen toen ik in juni 2015 op bezoek was bij de werk-
groep werk van het Vlaams patiëntenplatform? Stemmen die schreeuwden dat toch 
wel wat mensen met een chronische ziekte actief zouden willen zijn en hier ook nog 
wat capaciteiten voor hebben, maar botsten tegen … Ja, zeg jij het?

Hoe kunnen wij drempels wegwerken?

Waarom klinkt het woord ‘uitsluiten’ zo vaak en zo hard?

Wij zijn er toch niet om uit te sluiten, maar om de sociaal verzekerde te begelei-
den naar de beste ondersteuning? Als bijvoorbeeld zou blijken dat iemand niet op 
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zijn plaats is in de sector van de werkloosheidsuitkeringen, dan kan het toch niet 
volstaan om die persoon formeel “uit te sluiten” van de werkloosheidsuitkeringen, 
zonder mee de stok door te geven naar de instelling van sociale zekerheid of sociale 
bijstand die wél kan helpen? Of zie ik het verkeerd?

Een sociale prestatie kan niet koudweg een bedrag aan geld zijn van een verzeke-
ringspolis. Een sociale prestatie komt altijd in een concrete situatie van de sociaal 
verzekerden terecht. Zou het kunnen dat we dat wat aan het vergeten zijn?

3. HET KAN OOK ANDERS: VAN EEN DROOM NAAR EEN AANGEPASTE OMGEVING

Ik heb het geluk gehad om enkele jaren intensief te mogen samen werken met het 
team van ervaringsdeskundigen in armoede bij de Programmatorische Overheids-
dienst (POD) Maatschappelijke Integratie3.

Deze verrijkende samenwerking heeft onder meer ‘een droom’ doen ontstaan van 
hoe het anders zou kunnen. Zoals het vaak het geval is, kunnen dromen een mooie 
aanzet zijn om stapsgewijs te bouwen aan de verwezenlijking. Dromen doen ons 
ook beseffen dat de vragen die ik hierboven heb geformuleerd, niet zomaar enkele 
marginale elementen zijn, gesteund op enkele niet-betekenisvolle (of niet-represen-
tatieve) getuigenissen.

Voor de droom verplaatsen wij ons naar een fictieve gemeente, die we voor de aar-
digheid Ritrop zullen noemen.

Wij volgen het gesprek tussen Jan en Sebastian. Sebastian is een sociaal werker van 
de gemeente.

“(Sebastian:)
Dag Jan.

(Jan:)
Dag Sebastian.

(Sebastian:)
Neem plaats. Laat ons eens kijken wat we voor jou kunnen doen.
Zeg, hoe is het overigens met je zoon Patrick? Ik heb gehoord dat hij een tijdje terug 
een zwaar verkeersongeval heeft gehad. Hoe lang is dat nu ook alweer geleden?

(3) Voor meer informatie over de ervaringsdeskundigen in armoede, verwijs ik de lezer naar de website van POD 
Maatschappelijke Integratie (http://www.mi-is.be/be-nl/armoedebeleid/ervaringsdeskundigen-in-de-armoede)
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(Jan:)
’t Is precies voor Patrick dat ik eens langskom.
Ja, hij is met zijn moto zwaar aangereden geweest door een vrachtwagen.
’t Zal nu bijna 3 maanden geleden zijn.
Hij ligt nog altijd in het universitair ziekenhuis.
Hij heeft lang in coma gelegen.
De artsen zeggen dat het nog wel goed zal komen, met geduld.
Hij zal wel niet meer halftijds kunnen gaan werken, zoals hij vroeger deed.
Toch wel erg hé, hoe je leven van vandaag op morgen zo sterk kan veranderen!
Kijk, we hebben gisteren een brief gekregen van de Hulpkas voor Ziekte- en Invali-
diteitsverzekering. Er zou iets niet in orde zijn met zijn ziekenfonds.
Wij verstaan dat niet zo goed. Kan jij eens kijken?

(Sebastian:)
Zeker!
Ach, ik zie het al.
Het ziekenfonds heeft geen informatie binnen gekregen of Patrick nog werknemer is.
’k Zal eens naar zijn volledig dossier kijken.
(typt rijksregisternummer in op het klavier van zijn computer)
Oei, dat ziet er niet echt goed uit!
Maar je moet je niet ongerust maken, hoor, wij brengen het wel in orde, als het voor 
jou OK is.
Kijk, de vakbond is de inkomensgarantie-uitkering, als aanvulling op het inkomen 
van de halftijdse job van Patrick, blijven betalen.
Dat had in juli 2015 anders moeten geweest zijn: zijn ziekenfonds had toen ziekte- 
uitkering moeten betalen.
Ik zal dit aan de vakbond en het ziekenfonds melden.
Misschien kan hij ook wel nog een stukje aanvulling krijgen bij de inkomensver-
vangende tegemoetkoming. En hij heeft nu ook wel heel wat moeilijkheden voor de 
activiteiten van het dagelijks leven.
’k Zal ook die aanvragen in orde brengen.

(Jan:)
Nog een geluk dat jullie er zijn.
De verzekeraar van de vrachtwagen zit ook nog in discussie met de verzekeraar van mijn 
zoon.
Dus daar moeten we ook niet meteen centjes van verwachten.
We zijn wel wat bang als die ziekenhuisfactuur er zal aan komen…
Want zo breed hebben wij ook nu ook weer niet.
En wat moet het dan worden als Patrick het ziekenhuis zal kunnen verlaten?
Hij kan niet terug naar waar hij vroeger woonde, want dat huis is daarvoor niet geschikt.
Hij kan ook zijn eigen zaken niet beheren.
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(Sebastian:)
Heb je al een idee wie zijn zaken zou kunnen gaan beheren?

(Jan:)
Dat zal wel iets zijn voor mijn vrouw.

(Sebastian:)
’k Zal een seintje geven aan de vrederechter, die regelt dat.
Weet je wie de verzekeraars zijn?

(Jan:)
Ik kan de namen en adressen van die verzekeraars hier morgen in de brievenbus 
deponeren.

(Sebastian:)
Prima, dan geef ik die inlichtingen ook door aan het ziekenfonds en de dienst van 
de personen met een beperking.

(Jan:)
We zouden iets moeten kunnen vinden om te huren dicht bij het werk van Patrick.
’t Zou iets moeten kunnen zijn met alles op het gelijkvloers en met aangepaste keu-
keninrichting.

(Sebastian:)
Dat was toch bij De Troch dat Patrick werkte, hé, in de Visserijstraat in Hoist als ik 
mij niet vergis?

(Jan:)
Dat je dat nog weet!

(Sebastian:)
Daar zijn dichtbij wel wat sociale woningen. Misschien kan dat iets zijn voor Pa-
trick?

(Jan:)
Dat zou niet slecht zijn.

(Sebastian:)
Als je het goed vindt, zal ik ook bij de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Allen samen’ 
eens informeren of er mogelijkheden zijn.
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(Jan:)
Doe maar.

(Sebastian:)
’k Ga je meteen nog wat vraagjes stellen en de antwoorden daarbij hier op de com-
puter intypen, maar ik geef je nu alvast een overzichtje mee van wat we allemaal 
hebben afgesproken.
Past het jou om binnen 2 weken nog eens langs te komen, dan kunnen we samen 
eens overlopen waar we al staan.

(Jan:)
Dat moet wel kunnen lukken.

(twee weken later)
(Jan:)
Voilà Sebastian, hier ben ik weer, zoals afgesproken.

(Sebastian:)
Bedankt om nog wat tijd te hebben vrijgemaakt.
Laat ons eens kijken wat er inmiddels is gebeurd.
Het ziekenfonds heeft meteen de ziekte-uitkering van Patrick vastgelegd.
Het komt erop neer dat er maandelijks een bedrag op de rekening zal komen van 
rond de 450 EUR.
Het ziekenfonds rekent met de vakbond af wat daar te veel werd betaald.
Zoals ik al dacht, valt de ziekte-uitkering nogal laag uit.
Daardoor krijgt Patrick nog 440 EUR per maand van de dienst van de personen 
met een beperking.
Deze dienst zal ook 521 EUR per maand betalen om de extra kosten op te vangen.

(Jan:)
Da’s mooi, maar zullen we hiermee de ziekenhuisfactuur kunnen betalen?

(Sebastian:)
Dat zou nog wel eens kunnen meevallen.
Misschien zal het wel de verzekeraar van de vrachtwagen zijn die de factuur mag 
betalen.
Doordat Patrick geld krijgt van de dienst van de personen met een beperking, zijn 
er nog wat andere voordelen.
Zo zal hij minder betalen voor zijn arts en voor geneesmiddelen.
Ook de factuur voor elektriciteit en gas gaat omlaag.
Er is ook vrijstelling van de saneringsbijdrage voor water.
En korting voor de belastingen.
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Als het voor jou OK is, kunnen we ook eens laten nagaan of er voor Patrick ook een 
goedkoper tarief voor telefoon en internet kan worden toegepast.

(Jan:)
Geen probleem, vraag het maar.

(Sebastian:)
Ik heb inmiddels ook goed nieuws van de sociale huisvestingmaatschappij ‘Allen 
samen’.
Zij hebben enkele huurwoningen die beschikbaar kunnen zijn tegen dat Patrick het 
ziekenhuis zal mogen verlaten.
De huisvestingmaatschappij weet dat Patrick erkend is bij de dienst van de gehandi-
capten en zal dan ook minder huishuur aanrekenen.

(Jan:)
Da’s dan toch weer al een zorg minder.

(Sebastian:)
Van de vrederechter heb ik nog geen nieuws gekregen, maar dat was ook wel een 
beetje te verwachten. Twee weken is wat kort, hé…
Ik stel voor dat ik jou binnen twee weken eens opbel.
Allicht weet ik dan al meer over het tarief voor telefoon en internet en zal dat met de 
vrederechter ook al wel in orde zijn, denk ik.

(Jan:)
Afgesproken!”

Wat leert die ‘droom’ ons?  Met andere woorden: wat maakt dat de droom als een 
succesverhaal overkomt?

Ik probeer de key-issues op een rijtje te zetten:
 § een persoon kan op veel plaatsen terecht met een brede waaier aan vragen. In de 

droom ging een persoon langs bij een sociale werker van een gemeente, maar die 
persoon had evengoed kunnen langs gaan bij ziekenfonds, vakbond, sociale huis-
vesting, dienst van de gehandicapten…  Er is dus geen ‘wrong door’ meer: waar 
een persoon ook aanklopt, hij wordt met de brede waaier aan vragen geholpen, 
zonder van hot naar her te worden gestuurd of doorverwezen (wat ook niet hele-
maal uitsluit dat als er diepgaander moet worden gegaan, er ook afspraken met de 
onderliggende gespecialiseerde diensten kunnen worden gemaakt);

 § dit kan doordat verschillende diensten in een netwerk zijn verbonden en bereid 
zijn om basisinformatie (die eenduidig is, dus iedereen spreekt dezelfde taal) te 
delen, zodat iedereen de volledige regie over het geheel kan hebben;
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 § dit kan omdat alle diensten beseffen dat als er geen goede oplossingen op tafel 
komen voor de veelheid aan vragen, iedereen erop achteruitgaat, zelfs die uit-
zonderlijke diensten die het ‘heel goed menen’ en van oordeel zijn dat zij op een 
vooruitstrevende wijze omgaan met de vragen van de klanten. Omgekeerd gefor-
muleerd, kan dit omdat de diensten beseffen dat ze enkel door degelijk samen 
te werken pas echt afdoende antwoorden op complexere achtergronden kunnen 
aanreiken (‘samen kunnen wij verschillende problemen aan’);

 § dit kan omdat alle diensten zich houden aan de afspraken van wie bevoegd is 
waarvoor (elke dienst blijft dus inhoudelijk binnen zijn bevoegdheidsterrein en 
blijft hiervoor ook verantwoordelijk). Er is enkel een ‘bovenlaag’ voor het ‘single 
contact’ en waar de relevante gegevens over de klant (de achtergrond, profielken-
merken, de vragen, …) worden geregistreerd opdat alle onderliggende diensten 
degelijk gewapend zouden zijn om in een coherent geheel naar de passende op-
lossingen toe te werken.

4. CONCLUSIE

Niet zozeer een wet zal er kunnen voor zorgen dat een sociaal gerechtigde op het 
juiste moment de juiste ondersteuning krijgt, maar wel de bereidheid van de ver-
schillende diensten om de klant centraal te stellen en door samenwerking ertoe te 
komen dat mensen echte antwoorden krijgen op hun vragen.

In die zin kan het bestaan van een Handvest van de Sociaal Verzekerde moeilijk anders 
worden beoordeeld dan een blaam aan de verschillende diensten van sociale zekerheid 
en sociale bescherming omdat zij er niet op eigen kracht – dus zonder een wet – ble-
ken in te slagen om het vertrouwen van de sociaal verzekerden veilig te stellen.

Betekent dit dat het Handvest van de Sociaal Verzekerde dan maar beter zou worden 
afgevoerd?

Dat hoeft niet per se.

Maar een wet is enkel zinvol, als die begrepen wordt als een van de hefbomen om 
op een moderne en aangepaste wijze te kunnen gaan voor een eerder op maat aan-
bieden van globale antwoorden op de vragen en behoeftes van de sociaal verzekerde 
(de juiste ondersteuningen op het juiste tijdstip).

Het is tijd voor verandering.  Laten wij er vandaag nog aan beginnen (of mee doorgaan).




