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Adviezen en bêkommernissen van het Raadgevend Comite uitgebracht tijdens
zi jn zi t t ing d.d. 26-03-2013.

Geaehte heer Bursens

Het Raadgevend comité bij het vtaams Agentschap voor personen met een
Handicap, heeft tijdens de zitting van 26 maart 2013, naast het advies inzake de
inzet van de middeten voor inctusieve kinderopvang dat u via een afzondertijk
schrijven d.d. 27-03-2013 werd bezorgd, volgende adviezen uitgebracht:

1. M.b.t. de door RoG's ingediende voorstellen van zorgplannen inzake de
tweede fase Uitbreidingsbeleid 20 I 3 (Rechtstreeks toegankelijke Hulp;
Projecten koppeling woongarantie/ondersteuningsgarantie)
(DOCIRCI2O 1 3 | 26.AU O7 l:

Het comité heeft geen inhoudetijke bezwaren tegen de door de ROG's ingediende
zorgplannen (RTH en projecten woongarantie/ondersteuningsgarantie), en wenst
de nadere operationatisering niet tegen te houden; maar formuteert wel een
aantal betangri jke bekommernissen :

a) De versnippering van de voorgestetde toewijzingen RTH {m.n. in West-
Vlaanderen) doet vragen rijzen over de effectiviteit en de efficiëntie van
de atdus ingezette middelen.

b) Aandacht moet worden besteed aan de transparantie van de
bestgitvorming in de ROG's en aan de terugkoppeting/corhmunicatie naar
de betrokkenen (cf. m.n. naar de indieners van de projecten
Woongarantie/ondersteuningsgarantie).

c) Inzake de projecten woongarantie/Ondersteuningsgarantie rijst de vraag
op wetke wijze wordt getoetst of de gesetecteerde projecten in de tijn
tiggen van Perspectief 2020. Om overeenstemming met de objectieven van
het Perspectiefplan 2020 te waarborgen moet een goed opvotgingssysteem
voor deze projecten worden uitgewerkt.



11 aprit 2013 . pagina 2

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

De gebruikersgeteding, de werkgeversgeteding, en de aanwezige onafhanketijke

deskundigen van het comité ondersteunen het pragmatische voorstet om voor

artsen de cumulatie van prestaties tot 38 uren per week toe te staan met

aangepaste verloning, gelet op de moeitijkheid voor voorzieningen om artsen (en

m.n. psychiaters) aan te trekken aan de getdende reglementering (waarbij

vottijdse betrekking op sl.echts 24 uren per week is vastgestetd). Door deze
maatregel kan tegemoet gekomen worden aan de grote ondersteuningsnood in de

voorzieningen en is het tegetijk mogetijk dat artsen zich witten/kunnen
specialiseren naar bepaatde doetgroepen. De uren zouden in éénzetfde hetzij in

verschittende voorzieningen kunnen worden gepresteerd. De maatregel zou

neerkomen op het toestaan van de cumulatiemogetiikheid binnen de sector
personen met een handicap( een cumutatie die tussen verschillende sectoren nu

reeds mogetijk is).
De werknemersgeteding wijst op de ernstige impact die het doorvoeren van deze

maatregel zou kunnen hebben op de gevoetigheden inzake loonspanning bij andere

beroepsgroepen I f uncties in de welzi jnssectcr (kinesitherapeuten,
togopedisten....): de maatregel zou immers onhaatbare verwachtingen kunnen

creëren inzake vertoning, nog afgezien van de eventuele redetijkheid van de

vragen die atdus aan de oppervtakte zouden komen.

3. Àt.b.t. de opvolging van het Projectplan Perspectief 2020
( DOC/RC/z0 I Z | 26.O 6 | 22-DE F)

Inzake het Strategisch project'Voortraiect':
Het comité wijst er op dat de timing m.b.t. 'evatuatie van de DOP's' met inbegrip

van advisering door het Raadgevend Comité en bijsturing van de regetgeving tegen

1 juti 2013 onhaatbaar is.

Inzake het Strategisch proiect'Vernieuwde Toegangspoort' :
Het comité adviseert om de start van de Toegangspoort Integrate Jeugdhulp in de
pitootregio niet op 16 september 2013 te laten ingaan, maar op 1 september 2013,

teneinde het begin van het schootjaar mee te nemen. Getet op het uitste[ van de

inwerkingtreding van de pitoot, acht het comité het bovendien aangewezen de

decretate ingangsdatum voor de Toegangspoort Integrate Jeugdhutp (vastgetegd op

1 januari 2AMl op een latere datum te brengen.

Inzake het Strategisch project'Sociaal Ondernemerschap' :
De werknemersgeteding hamert op de noodzaak van een grondile evaluatie van de

MFC,s alvorens het systeem van de MFC's uit te breiden en de omschakeling naar
personeelspunten door te voeren. De omzetting naar de personeetspunten vereist

immers een fundamentete bespreking over de gevotgen voor de personeetskaders,

waarbij garanties inzake personeelsinzet als cruciaal worden beschouwd.
De andere getedingen van het Raadgevend Comité benadrukken dat het pionieren

niet mag worden afgeremd: door bijkomende differentiatie inzake het aanbod
(o.a. t.b.v. meerderjarige ctië'nten) en toenemende opbouw van ervaring kan

meer verduidetijking worden geschapen over het MFC-concept.
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Het vottattige comité is van oordeel dat de intentie van de administratie om de
ontwerpregetgeving nog vóór het zomerreces van 2013 ktaar te stomen
onrealistisch is.

Inzake het Strategisch project 'Werken aan de tewerkstetting in de sector':
Met name voor de werknemersgeteding moet dit project ook de wijze van creatie
van een nieuwe personeetsomkadering volgens zorgzwaarte inhouden (zie ook de
bedenking bij SP 'lnvoering van een systeem van PVF' infra).

Inzake het Strategisch project 'lnvoeren van een systeem van PVF':
Het comité is bezorgd over het gebrek aan terugkoppeting na de evatuatie van het
D;O-project, waardoor er onduidetijkheid bestaat over het gevolg dat zal worden
gegeven aan de evatuatie van het Dl0-project. Het comité acht het evenwel niet
aangewezen om prematuur stappen in deze of gene richting te zetten-
Het comité pteit voor het opstelten van een transitieptan met een gefaseerde

invoering van de persoonsvotgende financiering.
De werknemersgel.eding merkt op dat informatie over de persoonsvolgende
financiering essentieel is voor de sectorate onderhandelingen binnen het Paritair
Comité i.f.v. de omzetting naar de nieuw'e personeelsomkadering. De
werknemersgeteding vraagt derhatve om over de nodige tijd te beschikken om de
aangetegenheid grondig te kunnen bespreken.

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

Met de meeste hoogachting

Marteen Durnez
Voorzitter van het Raadgevend Comité


