
 

 pagina 1 van 2 

RAADGEVEND COMITÉ bij het 
VAPH 

De heer James Van Casteren 
Administrateur-generaal 
VAPH 
Koning Albert II-laan 37 
1030 BRUSSEL 

 

28 mei 2019 

 

Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen 

 1100/RC/JPVB/gp/19/AdvRC28-05  

 Contactpersoon E-mail Telefoon 

Gerrit Pearce gerrit.pearce@vaph.be (02)225 84 66 

Adviezen en bekommernissen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting 
d.d. 28-05-2019. 

 Geachte heer Van Casteren 

Op de zitting van 28 mei 2019 hebben de aanwezige leden van het Raadgevend Comité bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap de hiernavolgende adviezen en bekommernissen 
geformuleerd. 

1. Beleidsaanbevelingen: goedkeuring 
DOC/RC/2019/28.05/23 

De door het comité geformuleerde beleidsaanbevelingen n.a.v. de meerjarenanalyse worden aan de hand 
van een specifiek schrijven overgemaakt aan de leidend ambtenaar. 
 
2. Zorg en ondersteuning voor schoolverlaters met een handicap 

DOC/RC/2019/28.05/24 en 25 
Het Raadgevend Comité deelt de bekommernissen en onderschrijft de principes vervat in de nota 
‘Jongvolwassen schoolverlaters met een handicap’, zoals voorgelegd aan de Gemengde Beleidsraad 
Onderwijs/Welzijn, met het oog op de concrete uitwerking ervan tijdens de komende regeerperiode. Het 
comité vraagt om de focus te houden op alle schoolverlaters met een erkende handicap en een 
ondersteuningsnood. 
 
3. Kwaliteitsgarantie: stand van zaken 

DOC/RC/2019/28.05/26 
Het comité onderschrijft de doelstellingen en aanpak van het ‘project Kwaliteitsgarantie’ van de 
administratie; het adviseert om het nader uit te werken beleidsprincipe ‘kwaliteit van bestaan’ (cf. 
werkpakket 7) als uitgangspunt te nemen voor de concretisering van alle overige deelaspecten (i.e. 
werkpakketten) van het project.  

4. Adviesstelsel: voordracht vervanging Permanente Werkgroep Hulpmiddelen 
DOC/RC/2019/23.04/28 

Het Raadgevend Comité adviseert de leidend ambtenaar om conform art. 25§1 van zijn huishoudelijk 
reglement mevrouw Sofie Willems aan te stellen als vertegenwoordiger van de verwijzers in de 



permanente werkgroep Hulpmiddelen ter vervanging van mevrouw Claire Tollenaere met ingang van 1 
september 2019. 

Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen eveneens te willen overmaken aan de Vlaamse minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Jean-Pierre Van Baelen 
Voorzitter van het Raadgevend Comité 


