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COVID-19: overstap naar situatie 3 naar aanleiding van de
maatregelen van het Overlegcomité

Geachte mevrouw of heer,
Door de exponentiële stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 en het aantal ziekenhuisopnames,
zijn de federale en regionale overheden overgegaan tot een nieuwe lockdown. De situatie is over heel
Vlaanderen ernstig. Steeds meer zorgaanbieders worden geconfronteerd met besmettingen met COVID-19
bij personeel en gebruikers. We stappen dus voor de sector personen met een handicap over naar situatie 3
binnen de kaderrichtlijnen:
●
●
●

schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en verblijf in multifunctionele centra
mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning
collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen
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Dat betekent dat ook de dagcentra open blijven, zij het dat hun werking strikt wordt gescheiden van de
residentiële werking. Zoals in de kaderrichtlijnen aangegeven wordt, wordt er gewerkt met kleine, best vaste
groepen, met strikte naleving van de preventieve en hygiënische maatregelen. Om de ondersteuning veilig
te kunnen organiseren, moet een risicoanalyse gemaakt worden die rekening houdt met de beschikbare
infrastructuur en het beschikbare personeel. Wanneer wegens te lage personeelsbezetting of onvoldoende
infrastructuur wordt overgestapt op deeltijdse opvang of indien nodig zelfs tijdelijke sluiting, moet worden
nagegaan of er bij de individuele gebruikers nood is aan een alternatief ondersteuningsaanbod, en moeten
deze alternatieven aangeboden worden.
Bij beperking van het aanbod moet er altijd een voorafgaand overleg zijn met de gebruikersraad/het
collectief overlegorgaan.
Voor begeleid werken en groenezorginitiatieven gelden dezelfde regels als voor de dagbesteding: als er geen
social distancing kan gehandhaafd worden, moet de deelname aan die initiatieven opgeschort worden.
Groepsactiviteiten van de organisaties voor vrijetijdszorg voor -12-jarigen kunnen behouden blijven zolang ze
georganiseerd worden in overeenstemming met de geldende federale maatregelen. De groepsactiviteiten
van de organisaties voor vrijetijdszorg voor +12-jarigen moeten onmiddellijk gestaakt worden. De organisatie
probeert wel maximaal te voorzien in verdere begeleiding via begeleidingsmethodieken op afstand:
telefonisch, chat, videobegeleiding ...
Wat de multifunctionele centra betreft, kan de geplande werking onder de herfstvakantie doorgaan, mits
maximaal in te zetten op preventieve en hygiënische maatregelen.
Ook mobiele en ambulante begeleiding kan blijven doorgaan, maar indien mogelijk wordt overgegaan tot
begeleiding op afstand. In ieder geval moet de begeleiding zo maximaal mogelijk verdergezet worden.
Deze verstrenging heeft uiteraard ook weer gevolgen voor de mogelijkheden van budgetbesteding en voor
de financiering van zorgaanbieders. Er zal in compenserende maatregelen voorzien worden. De concrete
modaliteiten worden momenteel uitgewerkt in samenspraak met de bijstandsorganisaties, de
koepelorganisaties, de verenigingen voor personen met een handicap en het kabinet. De doelstelling is om
financiële garanties te bieden aan de zorgaanbieders, onder de expliciete voorwaarde dat er garanties
geboden worden voor (alternatieve) ondersteuning aan personen met een handicap en hun gezin. We zullen
daarover op korte termijn communiceren.
De periode die er aankomt, zal eens te meer het uiterste vergen van iedereen: personen met een handicap
en hun gezin, zorgaanbieders, overheid. Het zullen moeilijke tijden worden, en er zal hoe dan ook een effect
zijn op de werking. Ik wil er uitdrukkelijk voor pleiten dat er bij de zorgaanbieders maximaal wordt gewerkt
vanuit wederzijds respect en vertrouwen, en dat zorgaanbieders en gebruikers samen afspraken maken om
de situatie het hoofd te bieden. Jullie engagement is groot. Wat er van ieder van jullie gevraagd wordt, is
veel, dat weten we. Maar samen lukt het om ook nu maximaal en veilig voor alle betrokkenen, (alternatieve)
ondersteuning te blijven bieden. Wij van onze kant doen er alles aan om jullie daarin te ondersteunen waar
mogelijk.
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Wij vragen u uitdrukkelijk om deze informatie zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van de collectieve
overlegorganen (gebruikersraden).

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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