
 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 

 

nr. 300 

van TINE VAN DER VLOET 

datum: 31 januari 2018 

 

 

aan JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)  -  Overleg met de gebruikers 

 

Op 9 januari 2018 stelde ik een mondelinge vraag (nr. 654) in de commissie Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin over verdwijnen van de raden van gebruikers onder het Vlaams 

Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH). 

 

De minister gaf toen het volgende mee: “Het comité oordeelde dat die niet langer 

noodzakelijk waren om de afstemming van de vragen op het aanbod te realiseren doordat 

de budgethouder zelf keuzes kan maken. Wel zal het VAPH regionaal – dat is toch 

belangrijk – minimaal drie keer per jaar een afstemmingsoverleg organiseren, waar onder 

andere wordt gerapporteerd over de evoluties in de sector die relevant zijn voor de regio. 

Hierbij zullen de vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen worden uitgenodigd.” 

 

1. Hoe zal het afstemmingsoverleg, dat het VAPH drie keer per jaar regionaal organiseert, 

samengesteld zijn? 

2. Zal het ook mogelijk zijn voor andere ervaringdeskundigen dan de vertegenwoordigers 

van de gebruikersverenigingen om aan te sluiten bij dit overleg? Op welke manier 

kunnen zij zich kenbaar maken? 

3. Wie zal het initiatief nemen om dit overleg te organiseren? Zal er met vaste data 

worden gewerkt en zijn deze al bekend? 

4. Kan de minister de werkwijze van dit regionaal overleg beschrijven? Betekent 

regionaal dat dit per provincie wordt georganiseerd of welke regio wordt er bedoeld? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

JO VANDEURZEN  

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

ANTWOORD 

op vraag nr. 300 van 31 januari 2018 

van TINE VAN DER VLOET 

 

 

 

1. Het afstemmingsoverleg wordt georganiseerd per zorgregio. Hiervoor kiezen we voor 

de zorgregio regionale stad zoals bepaald in het zorgregiodecreet. Voor het 

afstemmingsoverleg worden alle betrokken regionale stakeholders uitgenodigd. We 

denken hierbij aan de zorgaanbieders, al of niet vergund door het VAPH, de 

bijstandsorganisaties, de diensten ondersteuningsplan, de vertegenwoordigers van de 

gebruikersverenigingen, intersectorale partners,... Stakeholders kiezen zelf bij welk 

afstemmingsoverleg zij willen aansluiten. Indien zij in meerdere zorgregio’s wensen 

aan te sluiten, kan dat.  

 

2. Ervaringsdeskundigen kunnen als vertegenwoordiger van een gebruikersvereniging 

aansluiten bij het afstemmingsoverleg. Zij kunnen hun contactgegevens bezorgen aan 

het team regionale coördinatoren van het VAPH. De bedoeling van het 

afstemmingsoverleg is niet om individuele situaties te bespreken maar om het aanbod 

in een bepaalde regio maximaal af te stemmen op het geheel aan vragen die zich 

aandienen.  

 

3. De organisatie van het afstemmingsoverleg ligt bij het team regionale coördinatoren 

van het VAPH. De vergaderdata voor 2018 worden in februari verspreid naar de 

stakeholders. 

 

4. Er wordt per zorgregio in 2018 drie keer een afstemmingsoverleg georganiseerd. Het 

kiezen voor de indeling zorgregio regionale stad en het aansluiten bij het regionaal 

welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen betekent dat er afstemmingsoverleg plaatsvindt in 

16 regio’s in Vlaanderen en Brussel. Tijdens deze vergadering wordt informatie 

gegeven over de regelgeving, worden de kerncijfers gepresenteerd (gespecificeerd 

naar de regio) en wordt ook ruimte voorzien voor lokale intersectorale of 

handicapspecifieke initiatieven en hun voorstellen. Het is de bedoeling om op deze 

manier (potentiële) aanbieders in een regio te laten nadenken over hoe ze hun aanbod 

maximaal kunnen afstemmen op de vragen van personen met een handicap.  

 


