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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 24-052022
Geachte heer Van Casteren
Op de zitting van 24 mei 2022 (via videoconferentie) heeft het Raadgevend Comité bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen
geformuleerd.
1

Vroeg en nabij: inhoudelijke reflectie per cirkel/thema
DOC/RC/2022/24.05/33

Het comité heeft zijn eerste reflecties geformuleerd m.b.t. vijf van de zes strategische
cirkels/bijzondere thema’s1:
1. Strategische cirkel Lokale netwerken:
Het comité kan zich over het algemeen scharen achter het concept van
trajectondersteuning. De precieze organisatiewijze vergt nadere uitwerking.
2. Bijzonder thema Kinderopvang:
Het comité ondersteunt het concept ‘groeiplek’.
3. Strategische cirkel Erkennen en subsidiëren:
Het comité wenst zich heden nog niet uit te spreken over (een) concre(e)t(e)
financieringsmodel(len), maar wel een aantal richtinggevende uitgangspunten op
conceptueel vlak aan te reiken. Ongeacht de concrete financieringswijze(n) waarvoor
uiteindelijk zal worden geopteerd, dient financiering in de eerste plaats te worden
beschouwd als een middel om de beoogde doelstellingen te bereiken. Het comité pleit
derhalve voor outcomegerelateerde financiering in een context van geresponsabiliseerde
aanbieders. Ook moet blijvend worden gefocust op de kwaliteit van de geboden zorg en
ondersteuning, en op een maximale regie door de cliënt. Ten slotte dient te worden
gestreefd naar zo groot mogelijke administratieve eenvoud voor zowel gebruiker als
zorgverstrekker, over de huidige sectoren heen.

1

Opgenomen in het verslag van de zitting.
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4. Strategische cirkel Diagnostiek en inschaling:
Het comité staat achter kwaliteitsvolle diagnostiek, die voor iedere burger toegankelijk is.
Wat betreft het voorstel van organisatiemodel wenst het comité nadere concretisering af
te wachten, vooraleer zich hierover uit te spreken.
5. Strategische cirkel Bovenlokale netwerken:
Het comité wenst de nadere verfijning van de voorstellen af te wachten.
2

Begrotingsaanpassing 2022
DOC/RC/2022/24.05/34

Het comité heeft akte genomen van de begrotingsaanpassing 2022.
3

Nieuw beleid RTH: voorstel pilootfase
DOC/RC/2022/24.05/36

Het comité gaat akkoord met het voorstel van invulling en aanpak van de pilootfase RTH. Het
comité verzoekt de administratie om de stuurgroep op te starten en het BVR, de oproep en de
pilootfase nader uit te werken zoals voorgesteld in de nota.
Het comité vraagt wel aandacht voor de volgende elementen:
- de geselecteerde initiatiefnemers moeten van bij het begin op de hoogte worden gebracht
van de (kwalitatieve en kwantitatieve) elementen die zullen moeten aangeleverd worden
i.f.v. de evaluatie met het oog op de verlenging/definitieve toewijzing van het initiatief;
- de initiatiefnemers moeten tijdig op de hoogte worden gebracht omtrent het afronden dan
wel continueren van het initiatief na afloop van de evaluatie.
4

Stand van zaken nieuwe financiering
DOC/RC/2022/24.05/37

Het comité heeft akte genomen van de stand van zaken van het dossier.
5

OBVR Integratie Noodsituatie/Maatschappelijke Noodzaak
DOC/RC/2022/24.05/38

Het comité verleent een unaniem positief advies aan de voorliggende teksten van
ontwerpregelgeving.
6

OBVR deelbudgetten Prioriteitengroep 2
DOC/RC/2022/24.05/39

Het comité verleent een positief advies m.b.t. de voorliggende teksten van ontwerpregelgeving
met acht stemmen vóór, één tegen en vijf onthoudingen.
7

Monitoring PAB Q1 2022 en PVB Q1 2022
DOC/RC/2022/26.04/40

Het comité heeft akte genomen van de monitoringrapporten PAB en PVB Q1 2022.
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8

Voorstel aanstelling leden Heroverwegingscommissie (HOC)
DOC/RC/2022/24.05/41.2

Het comité verleent een positief advies met betrekking tot de benoeming van onderstaand
kandidaat-leden als effectieve commissieleden van de Heroverwegingscommissie:
Naam

Discipline

Bea Van Praet

Jurist

Roel Smeets

Sociale discipline

Guillaume Cauwelier

Ambtenaar

Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen en bekommernissen eveneens te willen overmaken aan de
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Met vriendelijke groeten
Voor de voorzitter, i.o.
Getekend door:Gerrit Pearce (Signature)
Getekend op:2022-07-01 11:21:25 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Gerrit Pearce (Secretaris RC)
Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité
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