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28 septemberZO12
Comitéuitgebrachttijdens de zitting d.d. 25-09Adviesvan het Raadgevend
2012 mbt het voorsteltot wijzigingvan het besluitThuisbegeleiding

GeachteheerBursens
voor Personenmet een
Comitébij het VtaamsAgentschap
Het Raadgevend
het voorstetvanwijzigingvan
september
25
van
zitting
de
tijdens
nahOicaplheeft
volgendadviesuit:
brengt
en
besproken
inzakelhuisbegeteiding
het bestuit
Comitéonderschrijfthet adviesvan de permanentewerkgroep
Het Raadgevend
Zorg& Assistentie,geformuteerdop 21 september2012(zie stuk
3).
atsbijtage,i'c. agendapunt
INF/RC/2012125.09t45.6
en
vraagtspecifiekeaandachtvoor volgendebekommernissen
Het Raadgevend
knelpunten:
-

dat een
comité vindt het niet aangewezen
Artiket 1: Het Raadgevend
Dergetijke
werkvorm.
specifieke
definitie van GESwordt gegevenvoor één
getden.
definitie zouveeleerover atle werkvormenheenmoeten
Bovendienwordt opgemerktdat dezedefinitie niet conformis met
GES.
vande doetgroep
eerdereomschrijvingen

-

wordt voorgestetdom het aantat
Artiket 8: Voorgroepsbegeteidingen
atseenheidte nemen;i.p.v. het aantalctiënten.Dit staat
begeteiders
financiering.Het
haaksop de ontwikketingennaareen persoonsvotgende,
percentage
van een
groepsbegeteiding
een
Comitéstett voor
Rdadgevend
van
(cfr.
voorstel
het
individuetebegeteidingte telten, bijvoorbeetd0,6
om I mobietebegeteidinggetijk te stettenmet 1 prestatiebestuit-RTH
eenheiden een ambulantebegeleidingmet 0,8 prestatie'eenheid).

-

in het
lopende standpunten
Artiket10:M.b.t. de personeelspunten
van de voorzieningen
Comitéuiteen. Devertegenwoordigers
Raadgevend
gelet
de
evotutienaareen
op
zijn,
leden
gesteund
andere
door
daarin
principevan
het
voor
uitdrukkelijk
meerftexibetepersoneetsinzet,
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van de werknemersorganisaties
personeetspunten.
Devertegenwoordigers
systeemvan
makenvoorbehoudvoor een meerveratgemeend
personeetspunten
en vrezendat dit systeemwat personeetskwatificaties
biedt. Zij wensende evatuatie
betreft, onvoldoendekwaliteitsgaranties
van het DIo-systeemaf te wachtenvoorateerer in anderewerkvormen
naarpersoneelspunten.
wordt overgeschakeld
comitém.b.t. de vertagingvande
We[unaniemis het Raadgevend
(nt. van0,24naar0,22personeetspunten).
per begeteiding
personeelsnorm
Het comité meentdat een dergetijkeverlagingniet kan en ziet hierin ook
een gevaarlijkprecedentvoor verminderingvan beschikbare
pgrsoneetsmiddelen
in anderesubsectoren.
vanartikel 19van het
afschaffing
Artiketí3: M.b.t. de voorgenomen
huidigebestuit,vraagthet comité aandachtvoor de eventuetegevotgen
er moet
voor personendie niet votdoenaande verblijfsvoorwaarden;
wordenvermedenom dezecategoriethansuit te stuitenvan
ondersteuning.
ArtÍket 14: Dit artikel moet wordenaangepastaangezienhet niet de
(vottedig)doorde diensten
bedoelingis dat trajectbegeteiding
de DOP'sstaanimmers
wordt overgenomen:
Ondersteuningsptan
hoofdzaketijkin voor vraagverduidetijking.
Artikets3 en í0: Er wordt aandachtgevraagdvoor specifiekedienstendie
van personenmet
provincie-overstijgend
werken(bvb.ondersteuning
is voordeze
vandeskundigheid
handicap).Bundeling
zintuigLijke
specifieke,kwantitatief kteinere,doelgroepenabsotuutnoodzaketijk.Maar
regiohun
hierdoormoetenze in een grote provincie-overstijgende
is
een correctie
diensten
Voor
deze
specifieke
realiseren.
begeteidingen
per
zekerats het aantatbegeteidingen
aangewezen,
op de personeetsnorm
WE toch zou wordenopgetrokken.

lk danku bij voorbaatom dezeadviezentevenste wittenovermakenaande
en Gezin.
VlaamseministervanWetzijn,Votkgezondheid
Met de meestehoogachting
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Bijlage
Uittreksel uit het verslagvan de PermanenteWerkgroepZorg en
Assistentied.d. 21 september2012
ng.pdf)
7-w.21-o24-BVR-thuisbegteidi
3 BVR Th u i sbege lei di n g (Doc-201

de tekst vooraf niet heeft
Dewerkgroepbetreuit dat de bestaandewerkgroeprondthuisbegeteiding
kunnenbespreken.
wordt artiketper artiketbesproken.
Het ontwerpbesluit
staat.Deze
Artiket1: Dewerkgroepis het niet eensmet de definitieGESdie in het ontwerp-BvR
wordt als te ruim ervaien.Menvraagtzichaf of eendergetijkedefinitieniet beter in het decreetzou
stett tnenzichvragenbij het feit dat er enkelvoordezedoelgroepen deze
staan.Daarnaast
zorgvorfneen definitie wordt vooropgestetd.
betreft louter tekstuetewijzigingen,geenjuridisch'inhoudetijke
Artiket 2: Deaanpassing
aanpassingen.
Artiket3: Dezebepatingdient onderartiket4 paragraaf4 te wordengezet,zodateen provinciedie
geenGESwenstuit te bouwen,ookdie ruimteheeft.
óe werkgroepgeeft daarnaasthet adviesom de doetgroepNAHniet te vergeten,aangeziendezeook
rechtheeft op begeteiding.
met een
Tweedetid: Dewerkgroepgeeft het adviesom de bepatingdat eendienstvoor personen
gedragsen
mentatehandicapook moetinstaanvoor minderjarigepersonenmet bijkomende
opente trekkennaaralte doetgroepen.
emotionelestoornissen
zijn atsin dÍt
bekijkt het VAFHop vraagvande werkgroepwat de juridischeconsequenties
Daarnaast
handicap".
wordendoor,,verstandetijke
bestuitde term ,,mentatehandicap"zouvervangen
door ,,master".
Artiket4: ,,ticentiaat"wordt vervangen
Artiket 5: geenopmerkingen
vande residentiëte
naar30 juni om conformde regetgeving
Artiket6: Dedatumwordt aangepast
inhoudetijkvanaard
jaarverstag
gevraagd,
meer
zat
niet
maardit
sectorte zijn. Erwordt nogwel een
sector.
getden
de
residentiele
voor
te
ook
dient
zijn. Deweikgroepmerkt óp dat dergetijkebepating
Het VAPHneemtdit verderoP.
Artiket7: geenopmerkingen
Artiket8: Dewerkgroepis het erovereensdat er eenwijzigingkomtinzakede regetingbetreffende
groepsbegeteiding.
Het huidigevoorstelwordt echteratste drastischervaren,zekerindienmen
rekeninghoudt met de votgendeartiketsin dit bestuit.
Artiket9: geenopmerkingen
per
krijgenin dit bestuitstechts0,22pá'rsoneelspunten
Artiket10: Dethuisbege"leidingsdiensten
dat
de
de
bedoeting
Het
is
te
bereiken.
een
efficiëntiewinst
Hiermeewenstmen
begeteiding.
zutlenreatiserenmet dezelfdemiddeten.Dewerkgroepgeeft aandat
diánstenríeer begeteidingen
wekt
dat de huidigecapaciteitwordt verminderdi.p.v. dat de erkende
dJindruk
formulering
de
Het VAPHbekijkt of dit duidelijkerkanwordengeformuteerd.
woidt
opgetrokken.
capaciteit
per begeteiding,
zoalsbij de DOP'swerd bepaatd,het
Menmerkt op dat 0,24personeelspunten
met de wijzigingeni.v.m.
absotuteminimumis, zekeratser rekeningwordt gehouden
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ca. 113mastersin hun
groepsbegeteidingen.
Daarbijkomt dat de thuisbegeteidingsdiensten
werken.
personeetskader
hebben,terwijl de DOP'suitsluitendmet bachetors
minderwsrdengepresteerdis te kort op de
be subsidiêringverminderenindien er 1S begeteidingen
bat. Rekeninghoudendmet het feit dat dit voor eenvoorzieningmet een grote capaciteittoch een
wordt gewerkt,met
grotedruk [egt, stelt menzich de vraagof er niet beter met een percentage
eventueeteen vast maximumdat hogermoet [iggendan 100.
vertaagdvan ca. €21 per begeteidingtot €17. Menvraagt
Bijkomendwordende werkingsmiddeten
van de
is
ziin af of dit een bewusteverlaging en waarorner een verschilis met de werkingsmiddelen
en
dat
weggevatten
is
werkingsmiddelen
was
op
de
toepassing
van
dat
DOP's.Het indexmechanisme
na.
kijkt
dit
De
administratie
bedoeling.
Lijktniet de
naarefficiëntiewinsten niet bij de DOP"s
Waaromstreeft men enkel bij de thuisbegeteidingsdiensten
en de anderedienstendie ambutanteen mobietebegeteidingorganiseren.Er is noodaan een kader
rondambulanteen mobietebegeteiding,los van de zorgvorm.ftlendient dit ten grondeinhoudetijkte
bestuderen.Er is eveneenseen onderscheidtusseninhoudetijkebegeteidingen praktische
ondersteuning.
Erwordt op veel
zijn behoortijkvan hunmetkmet dit ontwerpbestuit.
DethuisbegeÉidingsdlerlsten
precedent.
gevaartijk
een
vindt
dit
De
werkgroep
vlakkeningegrepenzonderoverlegmet de sector.
geboden
van
de
kwatiteit
de
over
tevreden
in
het
algemeen
zijn
Degebruilierivan thuisbegeteiding
geen
en
dit is ook
zicht
gekoppetd
ze
echter
hebben
is,
hieraan
die
Op de subsldiërlng
ondérsteuning.
gul
met
in
vergelijking
hee[
echter
lijken
welzijnssector
in
de
De
bedragen
niet
echi.
hunzorg
bijvoorbeetdde cutturelesector.
per maanduit te betateni.p.v. op kwartaatbasisArtiket 12:Er is eentendensom de voorschotten
Het volumevan de ambulantedienstenwordt ook steedsgroter.
op het ogenbtikdat de
Artikel 13: Dewerkgroepgeeft aandat artiket í9 pasmagwordenopgeheven
regelgevingvan RTHvan kracht is.
WÉ niet irinetgigverbtijft, kanniet meerbegeleidworden,omdathij niet tot doelgroepvotgenshet
oprichtingsdecieetvan het VAPHbehoort.De administratiebekijkt of "de doetgroep"betekentdat
moet votdaanzijn.
ook aande nationaliteitsvoorwaarden
over.
Artiket14: DeDOP'snêmenniet de opdrachtvan trajectbegeleiding
ookdoor
begeleidingen
Artiket15:Menvraagtde administratieom na te gaanof subsidieerbare
personeelsociatemaribelkunnengepresteerdworden

