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28 september ZO12

Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens de zitting d.d. 25-09-

2012 mbt het voorstel tot wijziging van het besluit Thuisbegeleiding

Geachte heer Bursens

Het Raadgevend Comité bij het Vtaams Agentschap voor Personen met een
nahOicapl heeft tijdens de zitting van 25 september het voorstet van wijziging van
het bestuit inzakelhuisbegeteiding besproken en brengt volgend advies uit:

Het Raadgevend Comité onderschrijft het advies van de permanente werkgroep

Zorg & Assistentie, geformuteerd op 21 september 2012 (zie stuk
INF/RC/2012125.09t45.6 ats bijtage, i'c. agendapunt 3).

Het Raadgevend vraagt specifieke aandacht voor volgende bekommernissen en

knelpunten:

- Artiket 1: Het Raadgevend comité vindt het niet aangewezen dat een
definitie van GES wordt gegeven voor één specifieke werkvorm. Dergetijke

definitie zou veeleer over atle werkvormen heen moeten getden.

Bovendien wordt opgemerkt dat deze definitie niet conform is met

eerdere omschrijvingen van de doetgroep GES.

- Artiket 8: Voor groepsbegeteidingen wordt voorgestetd om het aantat
begeteiders ats eenheid te nemen; i.p.v. het aantal ctiënten. Dit staat

haaks op de ontwikketingen naar een persoonsvotgende, financiering. Het

Rdadgevend Comité stett voor groepsbegeteiding een percentage van een

individuete begeteiding te telten, bijvoorbeetd 0,6 (cfr. het voorstel van

bestuit-RTH om I mobiete begeteiding getijk te stetten met 1 prestatie-

eenheid en een ambulante begeleiding met 0,8 prestatie'eenheid).

- Artiket 10: M.b.t. de personeelspunten lopen de standpunten in het

Raadgevend Comité uiteen. De vertegenwoordigers van de voorzieningen
daarin gesteund door andere leden zijn, gelet op de evotutie naar een

meer ftexibete personeetsinzet, uitdrukkelijk voor het principe van
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personeetspunten. De vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
maken voorbehoud voor een meer veratgemeend systeem van
personeetspunten en vrezen dat dit systeem wat personeetskwatificaties
betreft, onvoldoende kwaliteitsgaranties biedt. Zij wensen de evatuatie
van het DIo-systeem af te wachten voorateer er in andere werkvormen
wordt overgeschakeld naar personeelspunten.
We[ unaniem is het Raadgevend comité m.b.t. de vertaging van de
personeelsnorm per begeteiding (nt. van 0,24 naar 0,22 personeetspunten).
Het comité meent dat een dergetijke verlaging niet kan en ziet hierin ook
een gevaarlijk precedent voor vermindering van beschikbare
pgrsoneetsmiddelen in andere subsectoren.

Artiket í3: M.b.t. de voorgenomen afschaffing van artikel 19 van het
huidige bestuit, vraagt het comité aandacht voor de eventuete gevotgen
voor personen die niet votdoen aan de verblijfsvoorwaarden; er moet
worden vermeden om deze categorie thans uit te stuiten van
ondersteuning.

ArtÍket 14: Dit artikel moet worden aangepast aangezien het niet de
bedoeling is dat trajectbegeteiding (vottedig) door de diensten
Ondersteuningsptan wordt overgenomen: de DOP's staan immers
hoofdzaketijk in voor vraagverduidetijking.

Artikets 3 en í0: Er wordt aandacht gevraagd voor specifieke diensten die
provincie-overstijgend werken (bvb. ondersteuning van personen met
zintuigLijke handicap). Bundeling van deskundigheid is voor deze
specifieke, kwantitatief kteinere, doelgroepen absotuut noodzaketijk. Maar
hierdoor moeten ze in een grote provincie-overstijgende regio hun
begeteidingen realiseren. Voor deze specifieke diensten is een correctie
op de personeetsnorm aangewezen, zeker ats het aantat begeteidingen per
WE toch zou worden opgetrokken.

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

Met de meeste hoogachting
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Bijlage

Uittreksel uit het verslag van de Permanente Werkgroep Zorg en
Assistentie d.d. 21 september 2012

3 BV R Th u i sbege lei di n g (Doc-201 7-w .21 -o24-BVR-thuisbegteidi ng. pdf )
De werkgroep betreuit dat de bestaande werkgroep rond thuisbegeteiding de tekst vooraf niet heeft
kunnen bespreken.

Het ontwerpbesluit wordt artiket per artiket besproken.

Artiket 1: De werkgroep is het niet eens met de definitie GES die in het ontwerp-BvR staat. Deze
wordt als te ruim ervaien. Men vraagt zich af of een dergetijke definitie niet beter in het decreet zou
staan. Daarnaast stett tnen zich vragen bij het feit dat er enkel voor deze doelgroep en deze
zorgvorfn een definitie wordt vooropgestetd.

Artiket 2: De aanpassing betreft louter tekstuete wijzigingen, geen juridisch'inhoudetijke
aanpassingen.

Artiket 3: Deze bepating dient onder artiket 4 paragraaf 4 te worden gezet, zodat een provincie die
geen GES wenst uit te bouwen, ook die ruimte heeft.
óe werkgroep geeft daarnaast het advies om de doetgroep NAH niet te vergeten, aangezien deze ook
recht heeft op begeteiding.
Tweede tid: De werkgroep geeft het advies om de bepating dat een dienst voor personen met een
mentate handicap ook moet instaan voor minderjarige personen met bijkomende gedrags- en
emotionele stoornissen open te trekken naar alte doetgroepen.
Daarnaast bekijkt het VAFH op vraag van de werkgroep wat de juridische consequenties zijn ats in dÍt

bestuit de term ,,mentate handicap" zou vervangen worden door ,,verstandetijke handicap".

Artiket 4: ,,ticentiaat" wordt vervangen door ,,master".

Artiket 5: geen opmerkingen

Artiket 6: De datum wordt aangepast naar 30 juni om conform de regetgeving van de residentiëte
sector te zijn. Er wordt nog wel een jaarverstag gevraagd, maar dit zat niet meer inhoudetijk van aard
zijn. De weikgroep merkt óp dat dergetijke bepating ook dient te getden voor de residentiele sector.
Het VAPH neemt dit verder oP.

Artiket 7: geen opmerkingen

Artiket 8: De werkgroep is het erover eens dat er een wijziging komt inzake de regeting betreffende
groepsbegeteiding. Het huidige voorstel wordt echter ats te drastisch ervaren, zeker indien men
rekening houdt met de votgende artikets in dit bestuit.

Artiket 9: geen opmerkingen

Artiket 10: De thuisbege"leidingsdiensten krijgen in dit bestuit stechts 0,22 pá'rsoneelspunten per
begeteiding. Hiermee wenst men een efficiëntiewinst te bereiken. Het is de bedoeting dat de
diánsten ríeer begeteidingen zutlen reatiseren met dezelfde middeten. De werkgroep geeft aan dat
de formulering dJindruk wekt dat de huidige capaciteit wordt verminderd i.p.v. dat de erkende
capaciteit woidt opgetrokken. Het VAPH bekijkt of dit duidelijker kan worden geformuteerd.

Men merkt op dat 0,24 personeelspunten per begeteiding, zoals bij de DOP's werd bepaatd, het
absotute minimum is, zeker ats er rekening wordt gehouden met de wijzigingen i.v.m.
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groepsbegeteidingen. Daarbij komt dat de thuisbegeteidingsdiensten ca. 113 masters in hun
personeetskader hebben, terwijl de DOP's uitsluitend met bachetors werken.
be subsidiêring verminderen indien er 1S begeteidingen minder wsrden gepresteerd is te kort op de
bat. Rekening houdend met het feit dat dit voor een voorziening met een grote capaciteit toch een
grote druk [egt, stelt men zich de vraag of er niet beter met een percentage wordt gewerkt, met
eventueet een vast maximum dat hoger moet [iggen dan 100.
Bijkomend worden de werkingsmiddeten vertaagd van ca. €21 per begeteiding tot €17. Men vraagt
ziin af of dit een bewuste verlaging is en waarorn er een verschil is met de werkingsmiddelen van de
DOP's. Het indexmechanisme dat van toepassing was op de werkingsmiddelen is weggevatten en dat
Lijkt niet de bedoeling. De administratie kijkt dit na.

Waarom streeft men enkel bij de thuisbegeteidingsdiensten naar efficiëntiewinst en niet bij de DOP"s
en de andere diensten die ambutante en mobiete begeteiding organiseren. Er is nood aan een kader
rond ambulante en mobiete begeteiding, los van de zorgvorm. ftlen dient dit ten gronde inhoudetijk te
bestuderen. Er is eveneens een onderscheid tussen inhoudetijke begeteiding en praktische
ondersteuning.
De thuisbegeÉidingsdlerlsten zijn behoortijk van hun metk met dit ontwerpbestuit. Er wordt op veel
vlakken ingegrepen zonder overleg met de sector. De werkgroep vindt dit een gevaartijk precedent.
De gebruilieri van thuisbegeteiding zijn in het algemeen tevreden over de kwatiteit van de geboden
ondérsteuning. Op de subsldiërlng die hieraan gekoppetd is, hebben ze echter geen zicht en dit is ook
hun zorg niet echi. De bedragen in de welzijnssector lijken echter hee[ gul in vergelijking met
bijvoorbeetd de cutturele sector.

Artiket 12: Er is een tendens om de voorschotten per maand uit te betaten i.p.v. op kwartaatbasis-
Het volume van de ambulante diensten wordt ook steeds groter.

Artikel 13: De werkgroep geeft aan dat artiket í9 pas mag worden opgeheven op het ogenbtik dat de
regelgeving van RTH van kracht is.
WÉ niet irinetgigverbtijft, kan niet meer begeleid worden, omdat hij niet tot doelgroep votgens het
oprichtingsdecieet van het VAPH behoort. De administratie bekijkt of "de doetgroep" betekent dat
ook aan de nationaliteitsvoorwaarden moet votdaan zijn.

Artiket 14: De DOP's nêmen niet de opdracht van trajectbegeleiding over.

Artiket 15: Men vraagt de administratie om na te gaan of subsidieerbare begeleidingen ook door
personeel sociate maribel kunnen gepresteerd worden


