
Vlaamse
Regering

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de 
kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin voor de periode 2023-2026 en tot opheffing van het 
ministerieel besluit van 1 februari 2019 tot benoeming van de 
leden van de kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, artikel 10, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 
11 maart 2022, artikel 11, eerste lid, artikel 12, eerste lid, artikel 13, eerste lid, 
artikel 14, §1, gewijzigd bij het decreet van 11 maart 2022, artikel 14, §2, 
artikel 15, artikel 16 en artikel 17;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 6°;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 betreffende de 
Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 2, artikel 3, 
eerste lid, artikel 4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid en artikel 
12;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 3, vervangen bij 
het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2022, en artikel 10, gewijzigd 
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2022.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:
- Het voornemen tot de benoeming werd vooraf meegedeeld aan de Vlaamse 

Regering.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
- nadat ze daartoe werden uitgenodigd door de Vlaamse minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en 
Armoedebestrijding, hebben de organisaties, vermeld in artikel 14, §1, tweede 
lid, van het decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de Vlaamse Raad voor 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de hierna genoemde vertegenwoordigers en 
plaatsvervangers voorgedragen voor de periode 2023-2026;
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na een openbare oproep tot kandidaatstelling werden de hierna genoemde 
onafhankelijke deskundigen en plaatsvervangers aangewezen voor de periode 
2023-2026.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE 
VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

BESLUITEN:

Artikel 1. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot lid van de
intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1° de vier vertegenwoordigers van de werkgevers, telkens één van:

a) Boerenbond: Bert Meulemans;
b) UNIZO: Eline De Rycke;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Ingrid Lieten;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Daan Aeyels;

2° de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Elisabeth Geenen;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Jollen De Norre;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie: 

Caroline Van de Sande;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het 

beleid inzake welzijn, het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming 
en het beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake 
gezondheid en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn die 
gezamenlijk is voorgedragen door de koepels, vermeld in punten a), b) 
en c): Olivier Remy;

3° de acht vertegenwoordigers van voorzieningen of zelfstandige
zorgverstrekkers die actief zijn in het beleid inzake welzijn, het beleid 
inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake personen met 
een handicap, het beleid inzake gezondheid en het beleid inzake gezin en 
jongerenwelzijn:
a) één van Federatie van Vrije Beroepen: Hilde Deneyer;
b) één van SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Karin Van 

Mossevelde;
c) één van Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse 

Gemeenschap: Stefaan Berteloot;
d) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Tine 

Devriendt;
e) één van Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle;
f) één van Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Johan Staes;
g) één van Zorgnet-Icuro: Klaartje Theums;
h) één vertegenwoordiger van ASGB-Kartel en AADM, 

beroepsvertegenwoordigers van de artsen: Sofie Croenen;
4° de twee vertegenwoordigers van ziekenfondsen: telkens één van:

a) Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: Bart De Ruysscher;
b) Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: Wim Van Hecke;

5° de twee vertegenwoordigers van zorgkassen: telkens één van:
a) Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: Greta De Geest;
b) Zorgkas van de Socialistische mutualiteiten: Lieve Van Den Bossche;
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6° de vertegenwoordiger van Infino Vlaanderen, een private 
uitbetalingsactor: Marleen Vanhees;

7° de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid 
inzake welzijn, het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het 
beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake gezondheid en 
het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:
a) één van Gezinsbond: Jeroen Sleurs;
b) één van Vlaamse Ouderenraad: Justine Rooze;
c) één van Vlaams Patiëntenplatform: Else Tambuyzer;
d) een vertegenwoordiger van Katholieke Vereniging Gehandicapten, 

Vlaamse Federatie van Gehandicapten en Onafhankelijk Leven, 
gebruikersorganisaties: Lore Van Welden.

Art. 2. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot lid van de sectorale 
kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap van 
de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1° de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:

a) Boerenbond: Willem Rombaut;
b) UNIZO: Eline De Rycke;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Kristel De Roy;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Daan Aeyels;

2° de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Ayoubi Benali;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Martin Schoups;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie:

Caroline Van de Sande;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het 

beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake 
personen met een handicap die gezamenlijk is voorgedragen door de 
koepels, vermeld in punten a), b) en c): Evert Persoon;

3° de acht vertegenwoordigers van voorzieningen en zelfstandige
zorgverstrekkers die werkzaam zijn in het beleid inzake Vlaamse Sociale 
Bescherming en het beleid inzake personen met een handicap: telkens 
één van:
a) Federatie van Vrije Beroepen: Pierre Seeuws;
b) SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Tim Claerhout;
c) Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse 

Gemeenschap: Stefaan Berteloot;
d) Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Evi Beyl;
e) Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle;
f) Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Kristof D'Exelle;
g) Zorgnet-Icuro: Yves Wuyts;
h) Onafhankelijk Leven: Lore Van Welden;

4° vier vertegenwoordigers van zorgkassen: telkens één van:
a) Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen: Ann Baeyens;
b) Neutrale Zorgkas Vlaanderen: Veromque Van Moer;
c) Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen: Jan De Clercq;
d) Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten: Lieve Van Den Bossche;

5° de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid
inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake personen met 
een handicap:
a) één van Vlaamse Ouderenraad: Nils Vandenweghe;
b) één van Vlaams Patiëntenplatform: Marit Mellaerts;
c) een vertegenwoordiger van Caritas, Welzijnszorg en Netwerk tegen 

Armoede, armoedeorgamsaties: Hanne Van Regemortel;
d) een vertegenwoordiger van Katholieke Vereniging Gehandicapten, 

Vlaamse Federatie van Gehandicapten en Onafhankelijk Leven, 
gebruikersorganisaties: Sophie Willekens.
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Art. 3. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot lid van de sectorale 
kamer Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1° de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:

a) Boerenbond: Bert Meulemans;
b) UNIZO: Eline De Rycke;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Kristel De Roy;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Daan Aeyels;

2° de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Elisabeth Geenen;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Olivier Remy;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie; 

Caroline Van de Sande;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het 

beleid inzake gezondheid die gezamenlijk is voorgedragen door de 
koepels, vermeld in punten a), b) en c): Evert Persoon;

3° de zeven vertegenwoordigers van voorzieningen en zelfstandige 
zorgverstrekkers die actief zijn in het beleid inzake gezondheid:
a) één van Federatie van Vrije Beroepen: Peter Bruynooghe;
b) één van SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Marleen 

Roesbeke;
c) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Veerle 

Cortebeeck;
d) één van Vlaams Welzijnsverbond: Pieter Vanvolsem;
e) één van Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Siegfried Jaecques;
f) één van Zorgnet-Icuro: Hilde Denutte;
g) een vertegenwoordiger van de Belgische Vereniging van 

Artsensyndicaten, een beroepsvertegenwoordiger van de artsen: Tom 
Bovyn;

4° de vier vertegenwoordigers van ziekenfondsen: telkens één van:
a) Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: Ann Baeyens;
b) Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: Jurgen Constandt;
c) Nationaal verbond van Socialistische mutualiteiten: Lieve Van Den 

Bossche;
d) Landsbond van de Liberale Mutualiteiten: Thomas Joos;

5° de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid 
inzake gezondheid:
a) één door Vlaams Patiëntenplatform: Annet Wauters;
b) één door Vlaamse Ouderenraad: Justine Rooze;
c) een vertegenwoordiger van Caritas, Welzijnszorg en Netwerk tegen 

Armoede, armoedeorgamsaties: Robert Boemen;
d) een vertegenwoordiger van Katholieke Vereniging Gehandicapten, 

Vlaamse Federatie van Gehandicapten en Onafhankelijk Leven, 
gebruikersorganisaties: Sophie Beyers.

Art. 4. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot lid van de sectorale 
kamer Gezin en Jongerenwelzijn van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1° de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:

a) Boerenbond: Bert Meulemans;
b) UNIZO: Evelien Louwyck;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Kristel De Roy;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Daan Aeyels;
2° de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Ayoubi Benali;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Jolien De Norre;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie:

Tommy Jonckheere;
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d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het 
beleid inzake gezin en jongerenwelzijn die gezamenlijk is voorgedragen 
door de koepels, vermeld in punten a), b) en c): Nathalie Winters;

4° de zeven vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het 
beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:
a) één van Federatie van Sociale Ondernemingen: Evelien Grefhorst;
b) één van Vlaams Welzijnsverbond: Mieke Segers;
c) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Rika 

Verpoorten;
d) één van Umeko: Damelle Depreitere;
e) drie vertegenwoordigers van organisaties die de voorzieningen of de 

zelfstandige zorgverstrekkers vertegenwoordigen die actief zijn in het 
beleid inzake gezin en jongerenwelzijn, die worden aangeduid door de 
Vlaamse Regering: Marlies Beckers van Wiegwijs, Ftlip Standaert van 
Flelan en Jan Bots van Wingerdbloei;

5° twee vertegenwoordigers van KidsLife Vlaanderen en Parentia Vlaanderen, 
private uitbetalingsactoren: Ann Flostens en Mare Ertveldt;

6° de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid 
inzake gezin en jongerenwelzijn:
a) één van De Ambrassade: Sara De Potter;
b) één van Gezinsbond: Paolo De Francesco;
c) één van Nederlandstalige Vrouwenraad: Charlotte Floremans;
d) een vertegenwoordiger van Caritas, Welzijnszorg en Netwerk tegen 

Armoede, armoedeorgamsaties: Annabel Cardoen.

Art. 5. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot plaatsvervanger van
een lid van de intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1° de vier vertegenwoordigers van de werkgevers, telkens één van:

a) Boerenbond: Willem Rombaut;
b) UNIZO: Philippe Van Walleghem;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Kristel De Roy;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Sonja Teughels;

2° de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Ayoubi Benali;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Martin Schoups;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie:

Tommy Jonckheere;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het 

beleid inzake welzijn, het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming 
en het beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake 
gezondheid en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn die

e) gezamenlijk is voorgedragen door de koepels, vermeld in punten a), b) 
en c): Philippe Diepvents;

3° de acht vertegenwoordigers van voorzieningen of zelfstandige
zorgverstrekkers die actief zijn in het beleid inzake welzijn, het beleid 
inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake personen met 
een handicap, het beleid inzake gezondheid en het beleid inzake gezin en 
jongerenwelzijn:
a) één van Federatie van Vrije Beroepen: Stefaan Hanson;
b) één van SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Marleen 

Roesbeke;
c) één van Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse 

Gemeenschap: Ann Demeulemeester;
d) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Peter 

Cousaert;
e) één van Vlaams Welzijnsverbond: Aagje Frederickx;
f) één van Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Kristof D'Exelle;
g) één van Zorgnet-Icuro: Margot Cloet;
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h) één vertegenwoordiger van ASGB-Kartel en AADM,
beroepsvertegenwoordigers van de artsen: Michel Creemers;

4° de twee vertegenwoordigers van ziekenfondsen: telkens één van:
a) Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: Ann Baeyens;
b) Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: Jurgen Constandt;

5° de twee vertegenwoordigers van zorgkassen: telkens één van:
a) Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: Maarten Peeters;
b) Zorgkas van de Socialistische mutualiteiten: Paul Callewaert;

6° de vertegenwoordiger van Infino Vlaanderen, een private
uitbetalingsactor: Tine Janssens;

7° de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid 
inzake welzijn, het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het 
beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake gezondheid en 
het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:
a) één van Gezinsbond: Paolo De Francesco;
b) één van Vlaamse Ouderenraad: Nils Vandenweghe;
c) één van Vlaams Patiëntenplatform: Marit Mellaerts;
d) een vertegenwoordiger van Katholieke Vereniging Gehandicapten, 

Vlaamse Federatie van Gehandicapten en Onafhankelijk Leven, 
gebruikersorganisaties: Dave Ceule.

Art. 6. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot plaatsvervanger van 
een lid van de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen 
met een Handicap van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1° de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:

a) Boerenbond: Bert Meulemans;
b) UNIZO: Philippe Van Walleghem;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Ingrid Lieten;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Sonja Teughels;

2° de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Elisabeth Geenen;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Ben Debognies;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie:

Tommy Jonckheere;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het 

beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake 
personen met een handicap die gezamenlijk is voorgedragen door de 
koepels, vermeld in punten a), b) en c): Michael Vandenbroucke;

3° de acht vertegenwoordigers van voorzieningen en zelfstandige
zorgverstrekkers die werkzaam zijn in het beleid inzake Vlaamse Sociale 
Bescherming en het beleid inzake personen met een handicap: telkens 
één van:
a) Federatie van Vrije Beroepen: Jan De Neve;
b) SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Maarten Loncin;
c) Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse 

Gemeenschap: Marleen Vanhees;
d) Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Angelique Van der 

Straete;
e) Vlaams Welzijnsverbond: Diane Serneels;
f) Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Siegfried Jaecques;
g) Zorgnet-Icuro: Klaartje Theums;
h) Onafhankelijk Leven: Dave Ceule;

4° vier vertegenwoordigers van zorgkassen: telkens één van:
a) Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen: Koenraad Pauwelyn;
b) Neutrale Zorgkas Vlaanderen: Wim Van Beeck;
c) Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen: June Van Den Bossche;
d) Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten: Maaike Geryl;
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5° de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid 
inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake personen met 
een handicap:
a) één van Vlaamse Ouderenraad: Justine Rooze;
b) één van Vlaams Patiëntenplatform: Elme Bruneel;
c) een vertegenwoordiger van Caritas, Welzijnszorg en Netwerk tegen 

Armoede, armoedeorgamsaties: Dorien Van Haute;
d) een vertegenwoordiger van Katholieke Vereniging Gehandicapten, 

Vlaamse Federatie van Gehandicapten en Onafhankelijk Leven, 
gebruikersorganisaties: Herman Janssens.

Art. 7. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot plaatsvervanger van 
een lid van de sectorale kamer Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG benoemd: 
1° de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:

a) Boerenbond: Karei Colman;
b) UNIZO: Philippe Van Walleghem;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Ingrid Lieten;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Sonja Teughels;

2° de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Ayoubi Benali;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Jan Mortier;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie:

Tommy Jonckheere;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het 

beleid inzake gezondheid die gezamenlijk is voorgedragen door de 
koepels, vermeld in punten a), b) en c): Mark Selleslach;

3° de zeven vertegenwoordigers van voorzieningen en zelfstandige 
zorgverstrekkers die actief zijn in het beleid inzake gezondheid:
a) één van Federatie van Vrije Beroepen: Hilde Deneyer;
b) één van SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Katleen 

Franssen;
c) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Elke 

Verlmden;
d) één van Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle;
e) één van Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Kristof D'Exelle;
f) één van Zorgnet-Icuro: Jos Swartenbroeckx;
g) een vertegenwoordiger van de Belgische Vereniging van 

Artsensyndicaten, een beroepsvertegenwoordiger van de artsen: Dirk 
Himpe;

4° de vier vertegenwoordigers van ziekenfondsen: telkens één van:
a) Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: Carolien Luypaert;
b) Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: Wim Van Hecke;
c) Nationaal verbond van Socialistische mutualiteiten: Rik Thys;
d) Landsbond van de Liberale Mutualiteiten: Laura De Brandt;

5° de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid 
inzake gezondheid:
a) één door Vlaams Patiëntenplatform: Thomas Deloffer;
b) één door Vlaamse Ouderenraad: Nils Vandenweghe;
c) een vertegenwoordiger van Caritas, Welzijnszorg en Netwerk tegen 

Armoede, armoedeorgamsaties: Heidi Degerickx;
d) een vertegenwoordiger van Katholieke Vereniging Gehandicapten, 

Vlaamse Federatie van Gehandicapten en Onafhankelijk Leven, 
gebruikersorganisaties: Maarten Ruymen.

Art. 8. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot plaatsvervanger van 
een lid van de sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn van de Vlaamse Raad 
WVG benoemd:
1° de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:

Pagina 7 van 9



a) Boerenbond: Isaak Dieleman;
b) UNIZO: Eline De Rycke;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Ingrid Lieten;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Franky Haesevoets;

2° de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Elisabeth Geenen;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Tijl Reusen;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie: 

Caroline Van de Sande;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het 

beleid inzake gezin en jongerenwelzijn die gezamenlijk is 
voorgedragen door de koepels, vermeld in punten a), b) en c): Philippe 
Diepvents;

4° de zeven vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het 
beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:
a) één van Federatie van Sociale Ondernemingen: Mayke Poesen- 

Vandeputte;
b) één van Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle;
c) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Henk 

Keygnaert;
d) één van Umeko: Ann Rombaut;
e) drie vertegenwoordigers van organisaties die de voorzieningen of de 

zelfstandige zorgverstrekkers vertegenwoordigen die actief zijn in het 
beleid inzake gezin en jongerenwelzijn, die worden aangeduid door de 
Vlaamse Regering: Inge Huysmans van Wiegwijs, Ingrid De Meerleer 
van I-mens en Heidi Poelmans van De Slabbertjes

5° twee vertegenwoordigers van KidsLife Vlaanderen en Parentia Vlaanderen, 
private uitbetalingsactoren: Pol Pirard en Gabor Husson;

6° de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid 
inzake gezin en jongerenwelzijn:
a) één van De Ambrassade: Sam Deckers;
b) één van Gezinsbond: Tanja Nuelant;
c) één van Nederlandstalige Vrouwenraad: Yanm Deneweth;
d) een vertegenwoordiger van Caritas, Welzijnszorg en Netwerk tegen 

Armoede, armoedeorgamsaties: Laura Van Raemdonck.

Art. 9. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot lid van de 
intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG benoemd: Inge Vervotte.

Art. 10. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot lid van de 
sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een 
Handicap van de Vlaamse Raad WVG benoemd: Kurt Stabel.

Art. 11. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot lid van de 
sectorale kamer Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG benoemd: Sam Latet

Art. 12. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot lid van de 
sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn van de Vlaamse Raad WVG benoemd: 
Min Berghmans.

Art. 13. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot 
plaatsvervanger van de onafhankelijke deskundige in de intersectorale kamer van 
de Vlaamse Raad WVG benoemd: Emily Verthé.

Art. 14. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot 
plaatsvervanger van de onafhankelijke deskundige in de sectorale kamer Beleid 
Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap van de Vlaamse 
Raad WVG benoemd: Jeroen De Weerdt.
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Art. 15. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot 
plaatsvervanger van de onafhankelijke deskundige in de sectorale kamer 
Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG benoemd: Liesbet Ooghe.

Art. 16. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot 
plaatsvervanger van de onafhankelijke deskundige in de sectorale kamer Gezin 
en Jongerenwelzijn van de Vlaamse Raad WVG benoemd: Gorik Kaesemans

Art. 17. Het ministerieel besluit van 1 februari 2019 tot benoeming van de leden 
van de kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het 
laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 11 november 2022, wordt opgeheven.

Art. 18. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Brussel,

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,J
=¥—.......

Hilde CREVITS

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding,
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