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Advies van het Raadgevend Comité uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 28-05-

20Í 3 inzake incentives voor het algemeen welzijnswerk i.f.v. de versterking

van het begeleidingsaanbod t.a.v. personen met een handicap

Geachte heer Bursens

Het Raadgevend Comité bij het Vtaams Agentschap voor personen met een
handicap heeft tijdens de zitting van 28 mei het ontwerp van omzendbrief
betreffende de verruiming van het begeleid zetfstandig wonen voor personen met

een handicap besproken (zie stuk DOC/RC/2013/28.05/14), en brengt volgend
advies uit.

Het Raadgevend Comité gaat principieet akkoord met het door het departement
WVG ingediende voorstel inzake de inzet van 500.000 euro uitbreidingsmiddeten
aan de sector atgemeen wetzijnswerk. Het comité is wet van oordeet dat deze
middeten niet exclusÍef mogen worden ingezet voor de capaciteitsuitbreiding van
een bestaande werkvorm voor een doetgroep die nu at wordt begeteid door de
CAW's, hoe zinvol en noodzaketijk ook.
Het Raadgevend Comité benadrukt dat de middeten vanuit VAPH tot doet hebben
de handicapspecifieke deskundigheid van de medewerkers in de CAW's te
bevorderen. De bqeteidingscapaciteit uitbreiden voor een specifieke doetgroep
zoals voorgestetd in het ontwerp van omzendbrief is daarvan stechts één etement.
Er moeten zeker ook middelen worden ingezet voor concrete projecten die
expliciet de deskundigheidsbevordering en -overdracht tot doel hebben. Het

comité venvijst in dit verband naar de werkwijze die gevblgd is bij de inzet van de

VAPH-middelen in de sector van de gezinshulp.
Het Comité waardeert de inspanningen die nu reeds gedaan zijn om te komen tot

een nutmeting en de voorstellen voor monitoring en opvotging.
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!k dank u bij voorbaat om dit advies tevens te witten overmaken aan de Vtaamse
minister van Wetzijn, Votksgezondheid en Gezin en aan de afdeling Welljn en
Samenteving van het departement WVG via de secretaris-generaal.

ldet de meeste hoogachting

Voorzitter van het Raadgevend Comité
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