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Adviezen van het Raadgevend Comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 23-01-2018.

Geachte heer Van Casteren
Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft tijdens zijn
zitting van 23 januari 2018 de hiernavolgende adviezen en bekommernissen geformuleerd.
1. Ondernemingsplan VAPH 2018
DOC/RC/2018/23.01/01
Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. het Ondernemingsplan 2018, dat wel nog wordt
aangepast ingevolge de vervanging van het ‘proefproject PVF meerderjarige personen met een handicap
voor inzet in erkende woonzorgcentra’ door een voorafgaand theoretisch onderzoek (zie P. 1.1.2, p. 2 en
P. 1.2.3, p. 5).
Een algemene bekommernis van het comité geldt m.b.t. het project ‘Communiceren veranderingstraject
PVF’ (P 1.2.1): het comité pleit niet alleen voor zo heldere mogelijke persoonlijke communicaties aan
gebruikers, maar ook voor adequate communicatie t.a.v. stakeholders van de eigen (o.a. D.O.P.’s) en van
belendende sectoren. In het bijzonder vraagt het comité de administratie om aandacht te hebben voor een
goede communicatie m.b.t. de maatregelen inzake ondersteuningsplannen PVB (mee) opgesteld en
ingediend door DMW’s , gelet op het belang hiervan voor de gebruikers (zie P. 1.3.1, p. 7).
Een andere algemene bekommernis behelst de nodige voorzichtigheid die de administratie aan de dag zou
moeten leggen voor de aanpassing van interne processen aan nieuwe maatregelen (bvb. ingevolge de
correctiefases) met impact op de gebruikers, waarbij het communicatie-aspect eveneens een rol speelt.
M.b.t. de mogelijke verruiming van het principe van zorgcontinuïteit naar andere groepen (P 1.4.1, p. 9),
wordt alvast gewezen op de ontoereikendheid van de huidige maatregelen m.b.t. jongeren die nood
hebben aan dagbesteding na het wegvallen van school.
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2. Maatregelen en criteria bij het onrechtmatig gebruik van het PVB
DOC/RC/2018/23.01/02
Het comité verleent een unaniem positief advies m.b.t. de voorliggende nota.
Het comité uit wel een bekommernis i.f.v. een uniforme toepassing van de voorziene maatregelen zodat
ongelijke behandeling wordt vermeden, en i.f.v. differentiatie naargelang de mate van het oneigenlijk
gebruik.
3. Adviesstelsel: voordracht vervanging permanente werkgroep Hulpmiddelen
DOC/RC/2018/23.01/03
Conform art. 25§1 van het huishoudelijk reglement adviseert het Raadgevend Comité de administrateurgeneraal om in de permanente werkgroep Hulpmiddelen mevrouw Delphine le Maire aan te stellen als
deskundige ter vervanging van de heer Hannes De Durpel met ingang van 1 januari 2018.
Ik dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.
Met vriendelijke groeten

Jean-Pierre Van Baelen
Voorzitter van het Raadgevend Comité

