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 14 maart 2014 

Adviezen van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 25-

02-2014. 

 

Geachte mevrouw Moykens 

 

Het Raadgevend Comité bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap heeft tijdens zijn zitting van 25 februari 2014 de hiernavolgende 

adviezen en bekommernissen geformuleerd. 

 

1. Toelichting BVR 21-02-2014 Integrale Jeugdhulp 

(DOC/RC/2014/25.02/06) 

Het comité wenst de volgende bekommernissen te formuleren: 

- Het comité acht het belangrijk dat de ervaringen van de VAPH-sector 

m.b.t. IJH in de komende maanden meegenomen kunnen worden i.f.v. 

voorstellen voor eventuele bijsturingen. Dit zou dan vanuit het werkveld 

o.m. aan bod moeten kunnen komen in de permanente werkgroep IJH.  

Daarbij wordt bvb. gedacht aan eventuele hiaten m.b.t. de bijlage bij het 

BVR houdende lijst van personen of voorzieningen die jeugdhulpverlening 

aanbieden en geen jeugdhulpaanbieder zijn, die gemachtigd zijn als 

aanmelder bij de toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen. 

 

- Het comité beklemtoont het belang van informatieverstrekking aan de 

betrokken actoren, zodat het hen duidelijk is tot wie ze zich kunnen 

wenden ingeval van problemen. Het comité vraagt tevens dat de 

betrokken actoren in dergelijke gevallen met de nodige welwillendheid 

zouden worden benaderd. 

 

- Het comité is tevens bezorgd omtrent de wijze waarop de zorgzwaarte-

inschaling van minderjarigen zal worden georganiseerd. Het is van belang 

dat hiervoor een geëigend instrumentarium en een adequate procedure 

wordt gehanteerd. 

 

- Verwijzend naar een VIA-akkoord met de sociale partners waarin werd 

overeengekomen om bij wijziging van regelgeving meteen ook de impact 
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op werkdruk van het personeel te screenen en te monitoren, suggereert 

het comité om actiever op dit vlak te worden en dit in de komende 

maanden te agenderen op het comité (i.c. n.a.v. de regelgevingen die 

meer flexibiliteit mogelijk maken). 

 

- Het comité toont zich uiterst bekommerd om de deskundigheid in verband 

met de Indicatiestelling (cf. arts. 17 en 19 van het BVR IJH), en vraagt dat 

de leidend ambtenaar van Jongerenwelzijn tijdig reeds de 

(diploma)vereisten en procedures zou vastleggen i.f.v. de opstart van de 

Toegangspoort op 1 maart. 
 

- Volgens het comité zou het voorzien in een tijdelijke detachering vanuit 

de cel Zorgregie van het VAPH bij (de teams) Jeugdhulpregie een 

belangrijke meerwaarde betekenen. 

 

2. Advisering van de door de ROG’s ingediende Zorgplannen 

Uitbreidingsbeleid 2014 

(DOC/RC/2014/25.02/07): 

Het Raadgevend Comité onderschrijft het voorstel van de administratie om de 

ingediende adviezen te volgen, inclusief het voorlopig voorbehoud m.b.t. het 

dossier ‘De Sperwer’ waarvoor voorafgaandelijk door Zorginspectie dient te 

worden nagegaan in hoeverre de (in duur beperkte) tijdelijke opvang op 

kwalitatieve wijze kan worden gegarandeerd alvorens gebruik kan worden 

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

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

(get.) 

 

Ingrid Borré 

Wnd. voorzitter van het Raadgevend Comité 


