
Minister Sven Gatz neemt 
schroevendraaier in ontvangst naar 
aanleiding van petitie www.15000.be  

 
 
 
Brussel, 1 oktober 2015. Vijf 
organisaties uit de sociaal-culturele 
sector voor mensen met een 
handicap (Vijftact, Konekt/Vonx, 
Pasform, KVG Vorming en Zicht op 
Cultuur) hebben vanmorgen een 
schroevendraaier overhandigd aan 
de bevoegde Minister, Sven Gatz. 
Hun boodschap aan Gatz en de 
Vlaamse Regering: stop de 
geplande besparingen in onze 
sector en schroef ze terug. 
 
 

De schroevendraaier kaderde in de #terugschroeven campagne, die de afgelopen week te zien 
was  in het straatbeeld van 13 Vlaamse steden en op sociale media. Met die publieksactie wilden 
de organisatoren aandacht vragen voor de petitie www.15000.be, die tot hiertoe 10000 
handtekeningen telt en nog steeds verder loopt.   
 
Minister Sven Gatz nam de schroevendraaier persoonlijk in ontvangst en maakte tijd voor een 
open gesprek in een positieve sfeer. De Minister toonde enerzijds respect voor het werk van de 
sociaal-culturele sector van en voor mensen met een beperking en had begrip voor de situatie van 
de verschillende organisaties die door de besparingen getroffen worden. Anderzijds wees hij erop 
dat de mogelijkheden op korte termijn beperkt zijn omwille van andere issues die in de Vlaamse 
Regering een belangrijke rol spelen. Op langere termijn toonde hij zich zeker bereid om naar een 
oplossing te zoeken. 
 
De vijf organisatoren van de petitie www.15000.be waren tevreden over het gesprek en over het 
voornemen van Minister Gatz om mensen met een handicap zeker niet uit het oog te verliezen. 
Toch gaan de organisatoren nog verder met de petitie om ook het Vlaams Parlement daarvan te 
kunnen overtuigen. In die zin blijven ze verder inzetten op bekendmaking van het belang van 
sociaal-cultureel werk van en voor mensen met een handicap. De sector legt een brug tussen 
mensen met een beperking en de samenleving. En dat is broodnodig, want dagelijks ondervinden 
mensen dat Vlaanderen, ondanks vele goede bedoelingen, nog niet de warme en inclusieve 
samenleving is, waar we zo naar streven.  De petitie tekenen kan online via www.15000.be 

 


