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Adviezen en bêkommernissenvan het RaadgevendComite uitgebrachttijdens
zijn zitting d.d. 26-03-2013.

Geaehte heer Bursens

Het Raadgevend
comité bij het vtaamsAgentschap
voor personenmet een
Handicap,heeft tijdensde zittingvan26 maart2013,naasthet adviesinzakede
inzetvan de middetenvoorinctusievekinderopvang
dat u via eenafzondertijk
schrijvend.d. 27-03-2013
werd bezorgd,volgendeadviezenuitgebracht:
1.

M.b.t. de door RoG'singediendevoorstellenvan zorgplanneninzakede
tweedefaseUitbreidingsbeleid
20I 3 (Rechtstreeks
toegankelijkeHulp;
Projecten koppelingwoongarantie/ondersteuningsgarantie)
(DOCIRCI2O
13| 26.AUO7l:

Het comitéheeft geeninhoudetijkebezwarentegende doorde ROG'singediende
zorgplannen
(RTHen projectenwoongarantie/ondersteuningsgarantie),
en wenst
de nadereoperationatisering
niet tegente houden;maarformuteertwel een
aantalbetangrijke bekommernissen
:
a) Deversnipperingvan de voorgestetdetoewijzingenRTH{m.n. in WestVlaanderen)doet vragenrijzen over de effectiviteit en de efficiëntie van
de atdusingezettemiddelen.
b) Aandachtmoetwordenbesteedaande transparantie
vande
bestgitvorming
in de ROG'sen aande terugkoppeting/corhmunicatie
naar
de betrokkenen(cf. m.n. naarde indienersvan de projecten
Woongarantie/ondersteuningsgarantie).
c) Inzakede projectenwoongarantie/Ondersteuningsgarantie
rijst de vraag
op wetkewijze wordt getoetstof de gesetecteerde
projectenin de tijn
tiggenvan Perspectief2020.Omovereenstemming
met de objectievenvan
het Perspectiefplan
2020te waarborgenmoet een goedopvotgingssysteem
voor dezeprojectenwordenuitgewerkt.

11aprit2013 . pagina2

2.

M.b.t. het statuut van de artsen in voorzieningen
(DOC/RC/20
í 3/26.03/08):

en de aanwezigeonafhanketijke
de werkgeversgeteding,
Degebruikersgeteding,
pragmatische
voorstetom voor
van het comité ondersteunenhet
deskundigen
artsende cumulatievan prestatiestot 38 uren per week toe te staanmet
om artsen(en
verloning,gelet op de moeitijkheidvoorvoorzieningen
aangepaste
(waarbij
aante trekkenaande getdendereglementering
m.n. psychiaters)
Door
deze
per
vastgestetd).
is
week
vottijdsebetrekkingop sl.echts24 uren
in de
maatregelkan tegemoetgekomenwordenaan de grote ondersteuningsnood
en is het tegetijkmogetijkdat artsenzichwitten/kunnen
voorzieningen
specialiserennaarbepaatdedoetgroepen.De urenzoudenin éénzetfdehetzij in
verschittendevoorzieningenkunnenwordengepresteerd.De maatregelzou
binnende sector
neerkomenop het toestaanvan de cumulatiemogetiikheid
personenmet een handicap(een cumutatiedie tussenverschillendesectorennu
reedsmogetijkis).
wijst op de ernstigeimpact die het doorvoerenvan deze
Dewerknemersgeteding
bij andere
inzakeloonspanning
maatregelzou kunnenhebbenop de gevoetigheden
I f unctiesin de welzijnssectcr(kinesitherapeuten,
beroepsgroepen
kunnen
verwachtingen
de maatregelzouimmersonhaatbare
togopedisten....):
van
de
redetijkheid
de
eventuele
creëreninzakevertoning,nogafgezienvan
vragendie atdusaan de oppervtaktezoudenkomen.
3.

Àt.b.t. de opvolgingvan het ProjectplanPerspectief2020
(DOC/RC/z0
I Z| 26.O6| 22-DEF)

project'Voortraiect':
Inzakehet Strategisch
dat de timingm.b.t. 'evatuatievande DOP's'met inbegrip
op
wijst
er
Het comité
tegen
Comitéen bijsturingvan de regetgeving
van adviseringdoor het Raadgevend
is.
1 juti 2013onhaatbaar
:
Inzakehet Strategischproiect'VernieuwdeToegangspoort'
Jeugdhulpin de
Integrate
Toegangspoort
Het comité adviseertom de start van de
1
op
september2013,
maar
pitootregioniet op 16september2013te laten ingaan,
meete nemen.Getetop het uitste[vande
teneindehet beginvan het schootjaar
de
inwerkingtredingvan de pitoot, acht het comité het bovendienaangewezen
(vastgetegd
op
Jeugdhutp
Integrate
Toegangspoort
voor de
decretateingangsdatum
1 januari 2AMl op een latere datum te brengen.
:
project'SociaalOndernemerschap'
Inzakehet Strategisch
grondile
evaluatievan de
een
van
noodzaak
de
hamert
op
Dewerknemersgeteding
naar
de
omschakeling
en
MFC,salvorenshet systeemvan de MFC'suit te breiden
personeetspunten
vereist
personeelspunten
door te voeren.Deomzettingnaarde
besprekingover de gevotgenvoor de personeetskaders,
fundamentete
immerseen
personeelsinzet
als cruciaalwordenbeschouwd.
waarbij garantiesinzake
dat het pionieren
Comitébenadrukken
van het Raadgevend
Deanderegetedingen
niet magwordenafgeremd:door bijkomendedifferentiatie inzakehet aanbod
(o.a. t.b.v. meerderjarigectië'nten)en toenemendeopbouwvan ervaringkan
over het MFC-concept.
meerverduidetijkingwordengeschapen
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Hetvottattigecomitéis vanoordeeldat de intentievande administratieom de
van2013ktaarte stomen
nogvóór het zomerreces
ontwerpregetgeving
is.
onrealistisch
Inzakehet Strategischproject 'Werkenaan de tewerkstettingin de sector':
moet dit project ook de wijze van creatie
Met namevoor de werknemersgeteding
inhouden(zieookde
volgenszorgzwaarte
vaneen nieuwepersoneetsomkadering
bedenkingbij SP'lnvoeringvaneensysteemvanPVF'infra).
Inzakehet Strategischproject 'lnvoerenvan een systeemvan PVF':
na de evatuatievan het
Het comitéis bezorgdoverhet gebrekaanterugkoppeting
D;O-project,waardoorer onduidetijkheidbestaatover het gevolgdat zal worden
gegevenaande evatuatievan het Dl0-project.Het comitéacht het evenwelniet
om prematuurstappenin dezeof generichtingte zettenaangewezen
Het comité pteit voor het opsteltenvan een transitieptanmet een gefaseerde
financiering.
invoeringvande persoonsvotgende
informatieover de persoonsvolgende
merkt
op
dat
Dewerknemersgel.eding
binnenhet Paritair
financieringessentieelis voorde sectorateonderhandelingen
De
Comitéi.f.v. de omzettingnaarde nieuw'epersoneelsomkadering.
vraagtderhatveom over de nodigetijd te beschikkenom de
werknemersgeteding
grondigte kunnenbespreken.
aangetegenheid
lk danku bij voorbaatom dezeadviezentevenste willen overmakenaande
en Gezin.
VtaamseministervanWetzijn,Votksgezondheid
Met de meestehoogachting

MarteenDurnez
Comité
Voorzittervan het Raadgevend

