
VAPH
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP

Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel

02225 84 \L
0222584 05

[-i,,iAiL
gerrit. pearce@vaph. be

K]IJLt.GIN

inÍormatie@vaph.be
www.vapn.0e

.T
F

F
a-

W

De heer Laurent Bursens
Administrateur-generaal
VAPH
Sterrenkundetaan 30
í2ÍO BRUSSEL

Ui,tl Kil.iMtRK

cr'i5 K[NM[RK
I 1m/RC/Mdlgpl I 2lAdvRCZ3-
10u8201 3

(SNTÁITPTRïOON
Gerrit Pearce

ïrLrr00N
(02)225 84 66

25 oktober 2012

Adviezen van het Raadgevend Comité tritgebracht tijdens zijn zitting d.d. 23-

1O-2O12 m.b.t. het ontwerp van omzendbrief inzake het uitbreidingsbeleid

2013 ( ' lnzet bi jkomende middelen 2013')

Geachte heer Bursens

Het Raadgevend Comité bij het Vtaams Agentschap voor Personen met een
Handicap heeft in zijn zitting van 23 oktober jl de ontwerprichttijnen
Uitbreidingsbeteid 2013 besproken en brengt hierover volgend advies uit:

Het Raadgevend Comité waardeert ten zeerste dat de Vtaamse Regering
ondanks de economische en financiëte crisis een bedrag van 30 miuoen
euro bijkomende middeten heeft vrijgemaakt om tegemoet te komen aan
de noden in de sector personen met een handicap.

Het Raadgevend Comité onderschrijft de voorstetten m.b.t. de
inctusiebevordering in het atgemeen wetziJnswerk en de kinderopvang
( punten 7.1.1. en 2.1.2.). Het comité vindt dit een goede beteidsoptie,
voor zover de VAPH-middelen beperkt in de tijd worden toegekend ats
incentives. Het Raadgevend Comité benadrukt dat de reguliere sectoren
uiteindetijk hun aanbod voor personen met een handicap moeten
uitbreiden en ondersteuning moeten garanderen vanuit de eigen
middeten. De VAPH-middeten kunnen een stimulans en een eerste
tijdetijke aanzet zijn. Het comité dringt aan op een goede opvolging:
waarvoor werden de tijdetijke middeten ingezet en wat'zijn de effectieve
resuttaten mbt de (bijkomende) inzet door deze regutiere diensten ten
behoeve van personen met een handicap. Een nulmeting bij de start is
aangewezen. Het comité stelt ook voor dat een traject over verschitlende
jaren wordt uitgezet: wanneer en hoetang zutten VAPH'middeten naar
wetke reguliere diensten worden toegeteid, zodat voor iedereen het
ruimere kader van dit beteid duidetijk is.

ln de rand hiervan wenst het comité terug te komen op de geptande inzet
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van de uitbreidingskredieten 7O12in de diensten Gezinszorg: het comité is
het niet eens met de voorwaarde dat betrokkenen zich eerst zouden
moeten aanrnelden bij een Dienst Ondersteuningsptan (DOP) atvorens een
beroep te kunnen doen op een begeteidingstraiect door een dienst
Gezinszorg. Wet moeten de diensten aantonen dat ze met de bijkomende
middeten meer personen met een handicap ondersteunen dan tot hiertoe
het geva[ was.

M.b.t. punt 2.1.1 (inctusiebevordering Atgemeen welzijnswerk) vraagt het
comité zich af of de scope van deze maatregel daadwerketijk enket de
autonome centra voor atgemeen wetzijnswerk (CAW's) omvat. Het comité
stêtt de vraag waarom de bij mutuatiteiten ingebouwde CAW's (ICAW's)
hierin niet worden meegenomen.

M.b.t. punt 2.2.3 {rechtstreeks toeganketijke hutpvertening): De
administratie heeft ter zitting aangegeven dat de zin 'U dient hierbij te
rekenen met de gemiddetde kostprijs van de zorgvorm' mag worden
weggetaten, aangezien dit niet meer van toepassing is i.h.k.v. de recente
ontwikketingen RTH, waarbij het de bedoeling is om de nieuwe
erkenningen onder de vorm van personeetspunten toe te kennen.

Het comité is van mening dat de zorggarantie ats doetstetting van
Perspectief 2020 ernstig in het gedrang komt, indien niet gegarandeerd
kan worden dat personen effectief ondersteuning kunnen krijgen door de
(door het VAPH erkende) diensten rechtstreeks toeganketijke hutp en door
de regutiere diensten. Tenzij aanzienlijk méér middeten (dan de voorziene
20% van de provinciate budgetten na aftrek van de middeten voor de
reatisatie van de VIPA-buffer) worden vrijgemaakt voor RTH, bestaat het
risico dat het RTH-aanbod zeer snel zat dichtslibben, waardoor personen
met een handicap zich toch zutlen aanmetden voor nRTH (met retatief
beperkte kans om hier effectief toegang toe te krijgen).

M.b.t. 2.2.4 (continuïteit ondersteuning jongvotwassenen bij de overgang
van minderjarigen- naar meerderjarigenzorg): Het comité vindt de
voorgestetde formutering onduidetijk en verwarrend. De twee
verschitlende finatiteiten moeten veel duidelijker omschreven worden:
a) het éénmatig garanderen van een oplossing voor de jongeren op de

'gestoten lijst' van 23-jarigen (waarvoor in de zomer van 2012 vier
mitjoen extra uitbreÍdingsmiddeten werden bekomen);

b) het principieet signaat aan RPC's datl?,/23-iarigen die nog worden
opgevangen in MPI's (desondanks) in aanmerking moeten kunnen
komen voor prioritaire bemiddeting. Er kan bezwaartijk sprake zijn van
'garanderen'. Wet moet duidetijk zijn dat het verbtijf in een
voorziening voor minderjarigen geen argument kan/mag zijn om een

.jong votwassene niet ats prioritair te beschouwen vobr ondersteuning
in de votwassenen-zorg.

Het comité wenst er de minister op te attenderen dat de voorgestetde
maatregeten te beperkt zijn en niet zutten voorkomen dat zich in de
komende jaren opnieuw dezetfde probtemen inzake continuiteit zutten
stelten.
Bovendien hebben de vertegenwoordigers van gebruikers, en ook andere
teden van het Raadgevend Comité het moeil.ijk met het feit dat er wel een
versnetde optossing wordt geboden voor iongeren die reeds voor hun
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meerderjarigheid in een voorziening werden opgevangen en niet voor
jongeren die gedurende hun minderjarigheid steeds door de ouders zetf
zijn opgevangen.

M.b.t. punt 2.2.5 (nRTH PAB en PVC): M.b.t. de voorgenomen inzet van
4A% van de provinciate budgetten (na aftrek van de middeten voor de
reatisatie van de V]PA-buffer) voor persoonwotgende convenanten, meent
een tid dat méér personen met een handicap bediend zouden kunnen
worden indien de middeten gedifferentieerd zouden kunnen worden
toegekend op basis van een zorgzwaarte-instrument (zoats dit met het PAB
gebáurt). Meerdere teden stetten vragen bij de gemiddetde dagprijs die bii
persoontijke convenanten gehanteerd wordt.

M.b.t. punt 2.3.1 (organisatie & beteid): Het comité stett voor de term
uitbreidingsmiddeten zeker in deze rubriek te vervangen door 'bijkomende
middeten', omdat het hier niet over uitbreiding gaat maar over
kwatiteitsverbetering. Het Raadgevend Comité stett voor dat bij de
verdeting van de betrokken middelen ter verbetering van de
personeelsomkadering rekening wordt gehouden met de zorgzwaarte van
de door de voorzieningen opgevangen ctiënten

M. b.t. punt 3 (koppeting woongarantie/ondersteuningsgarantie) : Het
comité acht het voorbarig om dit tuik reeds in de omzendbrief
Uitbreidingsbeteid 2013 op te nemen, aangezien de regelgeving houdende
concretere modatiteiten nog niet is uitgewerkt. Potentiëte
initiatiefnemers zouden, indien zij voortgaan op bepaatde interpretaties
van onderhavige onduidetijke tekst, later het gevoel kunnen krijgen op het
verkeerde been te zijn gezet. Veeleer zou moeten gefocust worden op de
essentie, die erin bestaat om in 2013 sporen te trekken voor de activering
van privémiddelen, en voor het compatibet maken van onderhavig concept
met Zorgregie. De aangelegenheid zou nog verder onderzocht en
uttgeweikt moeten worden in gezamentijk overteg tussen de administratie
en de sector.

lk dank u bij voorbaat om deze adviezen tevens te willen overmaken aan de
Vlaamse minister van Wetzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Met de meeste hoogachting

Marteen Durnez
Voorzitter van het Raadgevend Comité


