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Bij gebruik van gegevens en informatie uit dit jaarverslag wordt een correcte bronvermelding op 6 

prijs gesteld. 7 

 8 

Goedkeuring raad: 28 april 2016 9 
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Voorwoord 43 

Beste lezer 44 

Dit is het jaarverslag 2015 van de Strategische Adviesraad voor het 45 

Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid. Veel dossiers 46 

lagen op de tafel van onze adviesraad. Zonder afbreuk te doen aan 47 

heel wat interessante thema’s die de revue passeerden, staken er toch 48 

twee onderwerpen bovenuit. Zo legde de Vlaamse Regering in 2015 49 

de eerste stenen van de Vlaamse sociale bescherming en schreef de 50 

SAR WGG een visienota over “nieuw professionalisme in zorg en 51 

ondersteuning”.    52 

Met onze adviesraad willen we vooral op de (middel)lange termijn 53 

werken. We adviseren op strategisch niveau, hanteren hierbij een 54 

helikopterperspectief en geven mee richting aan het beleid. Na onze 55 

visienota’s over "Maatschappelijk verantwoorde zorg" en "Integrale zorg en ondersteuning" 56 

werd afgelopen jaar een nieuwe visietekst toegevoegd aan het referentie- en denkkader waaruit 57 

de adviesraad kan putten in het adviseren en inspireren van het beleid. Voor het beleid is dit  58 

denkkader op zich trouwens al een stevig fundament waarop een performant Vlaams welzijns-, 59 

gezondheids- en gezinsbeleid kan gebouwd worden.  60 

We streven naar een paradigmashift van probleemgerichte naar doelgerichte zorg en 61 

ondersteuning en dus ook van een aanbodgestuurd naar een persoons- en behoeftegericht 62 

model. Zo werken we aan het verhogen van de kwaliteit van leven van de persoon met een 63 

zorgbehoefte. In onze nieuwste visienota schetsen we een kader dat aangeeft wat we hierbij in 64 

de toekomst verwachten van professionals in functie van integrale zorg en ondersteuning. 65 

Het tweede grote dossier waarover de raad zich uitsprak was de Vlaamse sociale bescherming. 66 

Ook hier moet kwaliteit van leven, ook in een zorgcontext, de ultieme ambitie zijn van het 67 

integrale zorg- en ondersteuningssysteem. De Vlaamse sociale bescherming moet inderdaad in 68 

deze zin worden ingezet. De raad stelt vast dat de Vlaamse sociale bescherming een 69 

verzameling van maatregelen geworden is. Het geheel is ten gevolge van de zesde 70 

staatshervorming en de bijhorende bevoegdheidsoverdracht sterk gegroeid. Hoewel er vandaag 71 

vragen gesteld kunnen worden bij de samenhang tussen de verschillende onderdelen, biedt het 72 

samenvoegen van deze maatregelen in één systeem wel kansen om op lange termijn meer 73 

geïntegreerd te gaan werken. Bij deze opbouw wil de SAR WGG betrokken worden om 74 

maatschappelijk gedragen en weloverwogen keuzes te maken die bijdragen tot integrale zorg 75 

en ondersteuning, kwaliteit van leven en meer solidariteit. 76 

Ik wens u een aangename en inspirerende lezing van dit jaarverslag en wij staan open voor uw 77 

reacties en suggesties. 78 

prof. dr. Jan De Maeseneer 79 

voorzitter SAR WGG 80 
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Deel 1 Activiteiten 81 
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Hoofdstuk 1 Vergaderingen 85 

1 Overzicht overleg 86 

De SAR WGG organiseerde in 2015 23 vergaderingen: 87 

 De raad kwam 13 keer samen in een raadsvergadering. 88 

 De vaste werkgroep van de raad vergaderde 8 keer, daarnaast werden er ook 89 

2 hoorzittingen georganiseerd. 90 

 Er werd 2 keer overlegd met minister Vandeurzen. Een eerste overleg vond plaats tijdens 91 

een extra raadsvergadering op 12 november 2015. Hier werd van gedachten gewisseld over 92 

de beleidsbrief en over het ontwerp van decreet over de Vlaamse sociale bescherming. Op 93 

de vergadering van de beleidsraad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) op 2 maart 94 

2015 werd met de voorzitter en de secretaris van de SAR WGG het werkprogramma 95 

besproken. 96 

 97 

Figuur 1 Vergaderingen SAR WGG in 2015 98 

 99 

Op de 13 raadsvergaderingen waren gemiddeld 19 van de 27 leden aanwezig. Meer informatie 100 

over de data van overleg vind je in Bijlagen bij dit jaarverslag. 101 

raadsvergadering: 
13 

werkgroep: 8 

hoorzitting: 2 
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2 Vertegenwoordiging van de SAR WGG 102 

2.1 Overlegplatform wetenschappelijk onderzoek Welzijn, 103 

Volksgezondheid en Gezin 104 

In uitvoering van het protocol over de informatie-uitwisseling tussen de beleidsraad WVG en de 105 

SAR WGG wordt de secretaris van de SAR WGG uitgenodigd op de vergaderingen van het 106 

Overlegplatform Wetenschappelijk Onderzoek voor het Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en 107 

Gezin (WO WGG). 108 

2.2 Stuurgroep Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en 109 

Gezin 110 

De secretaris van de SAR WGG is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Steunpunt 111 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De secretaris heeft er een raadgevende stem. 112 

3 Overleg met Vlaamse beleidsmakers 113 

3.1 Protocol over informatie-uitwisseling 114 

De raad en Vlaams minister Vandeurzen ondertekenden op 8 september 2011 een protocol 115 

voor informatie-uitwisseling. Dit protocol bepaalt onder andere tot welke gegevens van het 116 

beleidsdomein WVG (het secretariaat van) de SAR WGG toegang heeft om zijn opdracht beter 117 

te vervullen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over de regelgevingsagenda en over 118 

studieopdrachten. In het protocol worden ook een aantal afspraken opgenomen met betrekking 119 

tot de wijze waarop het ontvangen en toelichten van adviesvragen en het afwerken en bezorgen 120 

van adviezen best verloopt. Tot slot wordt de raad ook betrokken bij de opmaak van het 121 

programma voor wetenschappelijk onderzoek in het beleidsdomein. 122 

3.2 Overleg met Vlaams minister van Welzijn, 123 

Gezondheid en Gezin 124 

 Op 2 maart 2015 hebben de voorzitter en de secretaris een gesprek gehad met de 125 

beleidsraad WVG over het werkprogramma van de SAR WGG. 126 

 Minister Vandeurzen informeerde de raad op 12 november 2015 over de beleidsbrief WVG 127 

en over het ontwerpdecreet over de Vlaamse sociale bescherming. Daarop volgde een 128 

gedachtewisseling tussen de raadsleden en de minister. 129 
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Hoofdstuk 2 Adviezen 130 

1 Adviezen in cijfers 131 

De SAR WGG gaf in 2015 18 adviezen. 16 adviezen waren op vraag van de Vlaamse Regering 132 

(reactief) en 2 adviezen kwamen er op eigen initiatief (proactief) (zie figuur 2). 133 

  134 

Figuur 2 Adviesvragen en uitgebrachte adviezen van de SAR WGG in 2015 135 

De SAR WGG ziet zijn adviserende rol in de eerste plaats op het vlak van de strategische 136 

activiteiten, zoals het bepalen van het zorg- en ondersteuningsbeleid, het mobiliseren van 137 

middelen of het opmaken van regelgeving. De raad pleit ervoor niet alleen te adviseren op het 138 

moment van de besluitvorming, maar zeker ook in de fase van de agendasetting en 139 

beleidsvoorbereiding. Het uitbrengen van proactieve adviezen vult de wil om agendabepalend 140 

te zijn deels in. 141 

De SAR WGG streeft in zijn advisering naar consensus. In 17 van de 18 adviezen werd een 142 

consensus bereikt. De raad kan evenwel ook adviezen uitbrengen die bij meerderheid werden 143 

goedgekeurd. Eén advies werd bij meerderheid beslist. Dit maakt dat 94% van de adviezen in 144 

2015 in consensus goedgekeurd werden (zie figuur 3). 145 
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 146 
Figuur 3 Aantal adviezen SAR WGG 2015 in consensus 147 

Het merendeel van de adviezen (10 van de 18) handelden over thema’s uit het Beleidsdomein 148 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). 2 adviezen hadden betrekking op het 149 

Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB), 1 advies op het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, 150 

Sport en Media (CJSM), 3 adviezen op het Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB), 1 advies 151 

op het Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en 1 advies op het Beleidsdomein 152 

Werk en Sociale Economie (WSE) (zie figuur 4). 153 

 154 

Figuur 4 Adviezen SAR WGG 2015 per beleidsdomein 155 

  156 
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2 Adviezen per beleidsdomein 157 

2.1 Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin 158 

Advies fusie zorginspectie en departement WVG  159 

8/01/2015 160 

De raad heeft geen opmerkingen over dit voorontwerp van decreet tot wijziging van sectorale 161 

decreten naar aanleiding van de fusie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 162 

en het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie.  163 

De Vlaamse overheid heeft in het verleden bewust gekozen om de inspectiefunctie te scheiden 164 

van de vergunnings-, erkennings- en subsidiëringsfunctie. Dit zou leiden tot objectiviteit, on-165 

partijdigheid en onafhankelijkheid. De raad onderschrijft de doelstellingen die met het principe 166 

van de functiescheiding worden beoogd.  167 

Contactpersoon 168 

Gunter Naets, tel. 02 209 01 30, gnaets@serv.be 169 

advies fusie zorginspectie en departement WVG 170 

 Advies veiligheid en gezondheid op het werk 171 

27/03/2015 172 

De SAR WGG benoemt enkele aandachtspunten voor het beleid rond veiligheid, gezondheid en 173 

welzijn op het werk. Zo adviseert de raad om het promotioneel kader betreffende veiligheid en 174 

gezondheid op het werk vanuit een brede definitie van gezondheid en welzijn op te bouwen. 175 

Ook aandacht voor psychosociale problematieken van werknemers is daarbij van belang. 176 

Het zorgen voor de gezondheid en het welzijn van werknemers is ook belangrijk in het kader 177 

van de economische performantie en in functie van een goed werkvermogen of duurzame 178 

inzetbaarheid van werknemers. 179 

Contactpersoon 180 

Annick De Donder, tel. 02 209 01 76, addonder@serv.be 181 

advies veiligheid en gezondheid op het werk 182 

Advies tripartite overlegstructuur beleidsdomein WVG  183 

1/06/2015 184 

De Vlaamse Regering schuift een voorstel naar voor om 185 

een tripartite overlegstructuur voor het Beleidsdomein 186 

Welzijn, Gezondheid en Gezin (WVG) uit te bouwen. De 187 

SAR WGG stelt vast dat het voorstel afwijkt van het 188 

advies dat de adviesraad hierover gaf in 2014. De raad 189 

ziet wel kansen in het model, maar  schuift enkele 190 

belangrijke aanpassingen naar voor. 191 

mailto:gnaets@serv.be
http://www.serv.be/node/9575
http://www.serv.be/node/9575
http://avaritia/sites/SERV-comm/101/wm/2016%20(over%202015)/addonder@serv.be
http://www.serv.be/node/9713
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De raad heeft twee belangrijke opmerkingen bij het model: 192 

 Met het oog op het realiseren van integrale zorg en ondersteuning moet dit overlegmodel 193 
alle bevoegdheden van Vlaanderen inzake welzijn, volksgezondheid en gezin capteren. De 194 
raad stelt vast dat vandaag vooral de nieuwe bevoegdheden voorwerp van bespreking in 195 
dit overleg zijn. De raad vraagt om de uitbouw van de overlegstructuur voortdurend af te 196 
toetsen aan de transversale integratie. Hierbij verwijzen we naar eerdere adviezen van de 197 
SAR WGG. 198 

 Er moet duidelijkheid verschaft worden over de opdrachten en de finaliteit van het 199 
overlegcomité enerzijds en de SAR WGG anderzijds. 200 

Daarnaast vraagt de raad duidelijkheid over enkele operationele afspraken binnen het 201 

overlegmodel met het oog op efficiëntie en effectiviteit. De SAR WGG doet hiervoor enkele 202 

concrete suggesties. 203 

De raad vraagt tot slot ook aandacht voor een evenwichtige vertegenwoordiging in het 204 

overlegorgaan. De raad heeft er ook vroeger op gewezen om alle stakeholders op basis van 205 

gelijkwaardigheid te betrekken waarin relevantie, representativiteit, deskundigheid en 206 

verantwoordelijkheid belangrijke elementen zijn. De raad heeft hierbij de aandacht gevestigd op 207 

de belangrijke betrokkenheid van gebruikers en aanbieders. 208 

Contactpersoon 209 

Gunter Naets, tel. 02 209 01 30, gnaets@serv.be 210 

advies tripartite overlegstructuur beleidsdomein WVG  211 

Advies samenwerkingsakkoord hulp- en dienstverlening gedetineerden 212 

12/06/2015 213 

De SAR WGG geeft advies bij het voorontwerp van decreet dat instemt met het 214 

samenwerkingsakkoord tussen de federale en de Vlaamse overheid over de hulp- en 215 

dienstverlening aan gedetineerden.  216 

In het advies vraagt de raad aandacht voor een uniforme manier om gegevens in een 217 

elektronisch patiëntendossier te registreren, voor informatie-uitwisseling en cliëntoverleg en 218 

voor de continuïteit van de hulp- en dienstverlening, ook na detentie. De raad grijpt dit advies 219 

eveneens aan om te wijzen op de precaire rechtspositie van gedetineerden op vlak van 220 

gezondheidszorg. Tot slot wordt gevraagd om via een evaluatie na te gaan in hoeverre de 221 

samenwerkingsakkoorden ook in de praktijk bijdragen tot een kwaliteitsvolle hulp- en 222 

dienstverlening aan gedetineerden. 223 

Contactpersoon 224 

Annick De Donder, tel. 02 209 01 76, addonder@serv.be 225 

advies samenwerkingsakkoord hulp- en dienstverlening gedetineerden 226 

Advies conceptnota buitenschoolse kinderopvang 227 

1/10/2015 228 

De SAR WGG is tevreden dat de Vlaamse Regering - na de voorschoolse kinderopvang - de 229 

aandacht nu richt op de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Het is goed dat er 230 

werk wordt gemaakt van het stroomlijnen en afstemmen van de opvang en vrije tijdsbesteding 231 

mailto:gnaets@serv.be
http://www.serv.be/node/9783
http://avaritia/sites/SERV-comm/101/wm/2016%20(over%202015)/addonder@serv.be
http://www.serv.be/node/9878
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van kinderen op lokaal niveau. De raad merkt wel op dat de conceptnota vaag is en veel dingen 232 

onbenoemd en open laat. De kanttekeningen en bemerkingen bij de nota vindt u terug in het 233 

advies. 234 

Contactpersoon 235 

Barbara Krekels, tel. 02 209 01 33, bkrekels@serv.be 236 

advies conceptnota buitenschoolse kinderopvang 237 

Advies conceptnota Vlaamse sociale bescherming 238 

2/10/2015 239 
De SAR WGG wijst op de behoefte van een duidelijk 240 
kader voor de bevoegdheden over welzijn, gezondheid en 241 
gezin die met de zesde staatshervorming worden 242 
overgeheveld naar Vlaanderen. Het kader zoals 243 
uitgeschreven in de conceptnota ‘Vlaamse sociale 244 
bescherming’ is verdienstelijk. Verschillende 245 
ondersteunings- en financieringsmechanismen worden er 246 
samengebracht met het oog op onderlinge afstemming en 247 
efficiënt beheer. Hierbij valt op dat de Vlaamse overheid 248 
spreekt over een volksverzekering waaronder negen 249 

onderdelen worden samengebracht. Wel vindt de raad dat men de beleidsvoorstellen beter had 250 
kunnen uitbouwen. De SAR WGG geeft in een uitgebreid advies suggesties en opmerkingen bij 251 
deze conceptnota. 252 

Contactpersoon 253 

Gunter Naets, tel. 02 209 01 30, gnaets@serv.be 254 

advies conceptnota VSB 255 

Advies internationale akkoorden 256 

26/10/2015 257 

De raad besliste geen advies te geven over de voorontwerpen van decreet houdende 258 

instemming met overeenkomsten betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België 259 

en respectievelijk Israël, Tunesië en Turkije. 260 

Contactpersoon 261 

Gunter Naets, tel. 02 209 01 30, gnaets@serv.be 262 

advies internationale akkoorden 263 

Advies decreet Vlaamse sociale bescherming 264 

1/12/2015 265 

Met een nieuw voorontwerp van decreet over de Vlaamse sociale bescherming (VSB) wordt 266 

verder gewerkt aan de uitvoering van het systeem. De SAR WGG benadrukt het belang om de 267 

Vlaamse sociale bescherming uit te werken vanuit een visie op integrale zorg en ondersteuning, 268 

waarbij zorg én welzijn voldoende aandacht krijgen. Het is noodzakelijk dat beleidsstructuren en 269 

http://www.serv.be/node/10011
mailto:gnaets@serv.be
http://www.serv.be/node/9906
mailto:gnaets@serv.be
http://www.serv.be/node/10137
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agentschappen zich afstemmen op deze integrale benadering. De SAR WGG bracht eerder dit 270 

jaar al een omvattend advies uit over de Vlaamse sociale bescherming. 271 

Contactpersoon 272 

Gunter Naets, tel. 02 209 01 30, gnaets@serv.be 273 

advies decreet VSB 274 

Advies mozaïekdecreet WVG 2015 275 

4/12/2015 276 

Het Mozaïekdecreet doet aanpassingen en toevoegingen in andere decreten binnen het 277 

beleidsdomein WVG. De raad geeft opmerkingen over de bepalingen in het decreet die gaan 278 

over het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het preventief gezondheidsbeleid, de 279 

overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, de integrale jeugdhulp en de 280 

voorschoolse kinderopvang. 281 

Contactpersoon 282 

Gunter Naets, tel. 02 209 01 30, gnaets@serv.be 283 

advies mozaïekdecreet WVG 2015 284 

Visienota Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning als opgave voor de 285 

toekomst 286 

21/12/2015 287 
In de visienota Nieuw professionalisme in zorg en 288 
ondersteuning als opgave voor de toekomst beschrijft de 289 
SAR WGG wat we in de toekomst verwachten van 290 
professionals om integrale zorg en ondersteuning en 291 
vermaatschappelijking van zorg mee te realiseren. Deze 292 
visienota is een eerste spin-off van een langlopend 293 
adviestraject (2015-2016) binnen de SAR WGG waarin 294 
we ook zullen aangeven wat we verwachten van de 295 
arbeidsmarkt, het onderwijs en het beleid om 296 
professionals te ondersteunen en ruimte te geven voor 297 

het bieden van integrale zorg en ondersteuning. 298 

Contactpersoon 299 

Barbara Krekels, tel. 02 209 01 33, bkrekels@serv.be 300 

visienota Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning als opgave voor de toekomst 301 

2.2 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 302 

Advies subsidiering lokale besturen 303 

9/03/2015 304 

De Vlaamse Regering zal zeven sectorale subsidiestromen aan lokale besturen integreren in 305 

het gemeentefonds. De raad formuleert hierbij enkele bedenkingen. 306 

mailto:gnaets@serv.be
http://www.serv.be/node/10229
mailto:gnaets@serv.be
http://www.serv.be/node/10188
http://www.serv.be/node/10254
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Contactpersoon 307 

Barbara Krekels, tel. 02 209 01 33, bkrekels@serv.be 308 

advies subsidiering lokale besturen 309 

Advies vernieuwde taakstelling en financiering provincies 310 

10/09/2015 311 

De SAR WGG heeft bezorgdheden bij de afslanking van de provincies die vanaf 2017 geen 312 

persoonsgebonden taken meer kunnen uitoefenen. De raad vraagt aandacht voor de impact 313 

hiervan op de zorg- en welzijnssector. Daarnaast adviseert de SAR WGG een grondige 314 

discussie over de organisatie- en beleidsstructuren binnen zorg en welzijn. Hierbij is het 315 

vastleggen van een mesoniveau als platform waar organisaties elkaar ontmoeten zeer 316 

belangrijk. 317 

Contactpersoon 318 

Annick De Donder, tel. 02 209 01 76, addonder@serv.be 319 

advies vernieuwde taakstelling en financiering provincies 320 

Advies conceptnota Visie 2050 321 

20/11/2015 322 

De SAR WGG vindt het goed dat de Vlaamse Regering 323 

nadenkt over een leidraad voor het langetermijnbeleid in 324 

Vlaanderen. De voorgestelde Visie 2050 voldoet echter 325 

niet aan de verwachtingen. De raad formuleert een aantal 326 

suggesties en adviseert om ‘kwaliteit van leven’ als 327 

uitgangspunt te nemen voor elke visieontwikkeling in 328 

Vlaanderen. 329 

 330 

Contactpersoon 331 

Annick De Donder, tel. 02 209 01 76, addonder@serv.be 332 

advies conceptnota Visie 2050 333 

3.3 Beleidsdomein Financiën en Begroting 334 

Advies programmadecreet begrotingsaanpassing 2015 335 

24/04/2015 336 

In het programmadecreet voert de Vlaamse Regering enkele wijzigingen door in de regeling 337 

voor de subsidie en financiering van de infrastructuur in het Beleidsdomein Welzijn, 338 

Volksgezondheid en Gezin. De SAR WGG heeft in zijn advies hierover enkele opmerkingen 339 

gemaakt. De adviesperiode was echter te kort om het debat over de financiering van 340 

infrastructuur in het Beleidsdomein WVG ten gronde te voeren. Dit met evenwel gebeuren en 341 

de raad zal hierover dan ook in de toekomst adviseren. 342 

http://www.serv.be/node/9750
http://avaritia/sites/SERV-comm/101/wm/2016%20(over%202015)/addonder@serv.be
http://www.serv.be/node/10119
http://avaritia/sites/SERV-comm/101/wm/2016%20(over%202015)/addonder@serv.be
http://www.serv.be/node/10106
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Contactpersoon 343 

Gunter Naets, tel. 02 209 01 30, gnaets@serv.be 344 

advies programmadecreet begrotingsaanpassing 2015 345 

Advies programmadecreet begroting 2016 346 

20/10/2015 347 

Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 348 

begroting 2016. De raad maakt enkele opmerkingen op de niet- indexering op 349 

werkingsmiddelen, de wijzigingen aan het decreet over VIPA, de reconversiemogelijkheden en 350 

de uitbreiding van de animatiesubsidiëring naar commerciële woonzorgvoorzieningen.  351 

Contactpersoon 352 

Gunter Naets, tel. 02 209 01 30, gnaets@serv.be 353 

advies programmadecreet begroting 2016 354 

3.4 Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie 355 

Advies lage emissiezones 356 

22/01/2015 357 

Luchtvervuiling schaadt de gezondheid. Lage emissiezones zijn een goede eerste stap in de 358 

strijd tegen luchtverontreiniging, maar zijn op zichzelf een onvoldoende maatregel. Het invoeren 359 

van lage emissiezones moet samen gaan met de uitvoering van andere maatregelen uit het 360 

luchtkwaliteitsplan van de Vlaamse regering. Een duurzaam mobiliteitsbeleid en een ruimtelijke 361 

ordering die woon- en leefomgevingen scheidt van druk verkeer zijn minstens zo belangrijk. 362 

De raad sprak zich niet uit over de uitvoeringsbepalingen van het decreet, maar vraagt wel 363 

aandacht voor een rechtvaardige sociale verdeling van de impact van de maatregel en meent 364 

dat het belangrijk is de effectiviteit van de maatregel goed te monitoren. 365 

Contactpersoon 366 

Barbara Krekels, tel. 02 209 01 33, bkrekels@serv.be 367 

advies lage emissiezones 368 

3.5 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 369 

Advies voorontwerp jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 370 

25/06/2015 371 

In het ontwerp van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 wordt voor een 372 

integrale benadering gekozen, met daarin alle beleidsdomeinen waar jongeren en kinderen mee 373 

in aanraking (kunnen) komen. De SAR WGG vraagt in zijn advies op dit plan dat de Vlaamse 374 

Regering hierin de nodige prioriteiten aanwijst en duidelijk maakt hoe ze deze gaat 375 

mailto:gnaets@serv.be
http://www.serv.be/node/9782
mailto:gnaets@serv.be
http://www.serv.be/node/10145
http://www.serv.be/node/9631
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operationaliseren. Het specifieke perspectief van de jeugd- en kinderrechten ontbreekt nog te 376 

veel. 377 

Contactpersoon 378 

Annick De Donder, tel. 02 209 01 76, addonder@serv.be 379 

advies voorontwerp jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 380 

3.6 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 381 

Advies Evenredige Arbeidsdeelname 382 

14/09/2015 383 

De raad stelde enkele vragen ter verduidelijking bij de conceptnota over Evenredige 384 

Arbeidsdeelname (EAD). De raad vroeg meer precies hoe mensen met een arbeidshandicap 385 

met de nieuwe aanpak beter aan de slag kunnen gaan/blijven op de reguliere arbeidsmarkt. 386 

Contactpersoon 387 

Gunter Naets, tel. 02 209 01 30, gnaets@serv.be 388 

advies EAD 389 

 390 

http://avaritia/sites/SERV-comm/101/wm/2016%20(over%202015)/addonder@serv.be
http://www.serv.be/node/9877
mailto:gnaets@serv.be
http://www.serv.be/node/10448
http://www.serv.be/node/10448


  

 
SAR WGG 2015 

 

 

 

   

17 

 

Hoofdstuk 3 Overzicht publicaties 391 

1 Adviezen 392 

Advies fusie zorginspectie en departement WVG – 8 januari 2015  393 

Advies lage emissiezones – 22 januari 2015  394 

Advies subsidiering lokale besturen – 9 maart 2015  395 

Advies veiligheid en gezondheid op het werk – 27 maart 2015  396 

Advies programmadecreet begrotingsaanpassing 2015 – 27 april 2015  397 

Advies tripartite overlegstructuur beleidsdomein WVG – 1 juni 2015  398 

Advies samenwerkingsakkoord hulp- en dienstverlening gedetineerden – 12 juni 2015  399 

Advies voorontwerp jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 – 25 juni 2015  400 

Advies vernieuwde taakstelling en financiering provincies – 10 september 2015  401 

Advies Evenredige Arbeidsdeelname – 14 september 2015  402 

Advies conceptnota buitenschoolse kinderopvang – 1 oktober 2015  403 

Advies conceptnota VSB – 2 oktober 2015  404 

Advies programmadecreet begroting 2016 – 20 oktober 2015  405 

Advies internationale akkoorden – 26 oktober 2015  406 

Advies conceptnota Visie 2050 – 20 november 2015  407 

Advies decreet VSB – 1 december 2015  408 

Advies mozaïekdecreet WVG 2015 – 4 december 2015  409 

Visienota Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning als opgave voor de toekomst – 410 

21 december 2015  411 

2 Andere publicaties 412 

Jaarverslag SAR WGG 2014 – 6 mei 2015 413 

http://www.serv.be/node/9575
http://www.serv.be/node/9575
http://www.serv.be/node/9750
http://www.serv.be/node/9713
http://www.serv.be/node/9782
http://www.serv.be/node/9783
http://www.serv.be/node/9878
http://www.serv.be/node/9877
http://www.serv.be/node/10119
http://www.serv.be/node/10448
http://www.serv.be/node/10011
http://www.serv.be/node/9906
http://www.serv.be/node/10145
http://www.serv.be/node/10137
http://www.serv.be/node/10106
http://www.serv.be/node/10229
http://www.serv.be/node/10188
http://www.serv.be/node/10254
http://www.serv.be/node/9575
http://www.serv.be/node/9575
http://www.serv.be/node/9836
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Deel 2 Organisatie 414 

 415 
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Hoofdstuk 1 416 

Wetgeving 417 

De Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) 418 

adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau. Dit wil zeggen dat de SAR WGG 419 

adviezen uitbrengt over de algemene beleidslijnen, decreten maar ook belangrijke besluiten. Dit 420 

kan op vraag van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging. 421 

In artikel 4, §1 van het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de 422 

Strategische Adviesraad voor Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een 423 

adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de SAR 424 

WGG volgende opdrachten gegeven met betrekking tot het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en 425 

gezinsbeleid: 426 

“1° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid; 427 

2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie; 428 

3° de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren; 429 

4° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet, 430 

waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht; 431 

5° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet; 432 

6° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van besluit van de 433 

Vlaamse Regering, waaraan de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht; 434 

7° reflecties leveren over de bij het Vlaams Parlement ingediende beleidsnota’s; 435 

8° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van 436 

samenwerkingsakkoord die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de Staat of met andere 437 

gemeenschappen en gewesten; 438 

9° uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen 439 

en regelgeving die voorbereid wordt op het niveau van de Europese Unie, alsook over 440 

internationale verdragen die voorbereid worden; 441 

10° beleidsvoorstellen formuleren en de effectiviteit en efficiëntie daarvan in kaart brengen.” 442 

De Vlaamse Regering is verplicht om de raad advies te vragen over: 443 

“1° de voorontwerpen van decreet, vermeld in art. 4, §1, 4° van het decreet van 7 december 444 

2007; 445 

2° de ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel 4,§1, 6° van het 446 

decreet van 7 december 2007, die van strategisch belang zijn.” 447 
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Hoofdstuk 2 448 

Opdracht, missie en werking 449 

1 Opdracht 450 

De Strategische Adviesraad Welzijns-, Gezondheids-, en Gezinsbeleid in Vlaanderen (SAR 451 

WGG) adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau over het Vlaamse welzijns-, 452 

gezondheids- en gezinsbeleid. De raad formuleert beleidsvoorstellen en schrijft mee aan de 453 

algemene beleidsvisie over het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid in Vlaanderen. 454 

2 Missie en visie 455 

De SAR WGG wil uitgroeien tot hét adviesorgaan van de Vlaamse overheid over het Vlaamse 456 

welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. Hierbij wil de raad zijn advisering niet beperken tot de 457 

bij decreet verplichte adviesvragen, met name de reactieve adviezen over ontwerpdecreten en 458 

ontwerpbesluiten van strategisch belang die de Vlaamse Regering principieel heeft 459 

goedgekeurd, maar wenst hij in zijn rol als adviesverlener het brede gamma van adviezen te 460 

gebruiken. De raad ziet zijn opdracht en speelruimte breder en wenst dan ook op andere 461 

momenten van het beleidvormingsproces gehoord te worden, dan wel van zich te laten horen. 462 

In zijn adviesrol richt de raad zich prioritair op de hoofdlijnen van het beleid en volgt en 463 

interpreteert hij de maatschappelijke ontwikkelingen en doelen in dit beleidsdomein. De SAR 464 

WGG wil het Vlaamse beleid adviseren vanuit een grondhouding die inzet op relevantie, equity, 465 

kwaliteit, effectiviteit, doelmatigheid, participatie, duurzaamheid en innovatie. De SAR WGG wil 466 

telkens het onderwerp, het thema of de problematiek dat hij in zijn advies behandelt toetsen aan 467 

deze criteria. De relevantie zal hierbij als eerste toetssteen gebruikt worden, terwijl de 468 

gezinsdimensie als element van de participatie zal beoordeeld worden. 469 

Adviezen moeten met expertise onderbouwd zijn. Deze deskundigheid kan zowel gebaseerd 470 

zijn op wetenschappelijke inzichten als op ervaring. We trachten eveneens de belangen van de 471 

deelsectoren te overstijgen en de gestelde thematiek op macroniveau te bekijken, steeds 472 

vertrekkend vanuit het algemeen maatschappelijk belang. 473 

Er wordt gestreefd naar sociale cohesie, geluk en behoud van een duurzaam welzijns-, 474 

gezondheids- en gezinsbeleid, alsook een moreel besef waarin vrijheid wordt verbonden met 475 

verantwoordelijkheid, zelfbeschikking met solidariteit en zelfrespect met eerbied voor anderen. 476 

Om deze missie en visie waar te maken treedt de raad op als evaluator van de regelgeving en 477 

als inspirator en agendasetter. De raad biedt zijn leden hiertoe een forum om, op basis van de 478 

ingebrachte deskundigheid en ervaring van zijn leden (eventueel aangevuld met externe 479 

deskundigen), met elkaar te overleggen, met als doel zijn adviezen en beleidsvoorstellen een 480 

zo ruim mogelijk maatschappelijk draagvlak te geven enerzijds, en bruggen te slaan tussen en 481 

binnen de beleidsvelden van het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid anderzijds. 482 

3 Werking 483 

De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid 484 

groepeert het ruime middenveld met de voorzieningen, gebruikers en personeel in het 485 

beleidsdomein, de sociaal-economische organisaties en een aantal onafhankelijke experts. De 486 
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SAR WGG bestaat uit 28 leden, die deze voorzieningen, gebruikers, sociaal-economische 487 

organisaties en het personeel van de voorzieningen vertegenwoordigen, aangevuld met enkele 488 

onafhankelijke experts. 489 

Bij Ministerieel Besluit van 24 september 2013 (B.S. 2 oktober 2013) werden 28 leden benoemd 490 

voor een periode van 4 jaar. Het betreft 5 vertegenwoordigers van voorzieningen, 6 van 491 

gebruikers, 6 van de sociaal-economische organisaties, 2 van het personeel van de 492 

voorzieningen en 9 onafhankelijke deskundigen. Dit besluit trad in werking op 1 oktober 2013. 493 

In juli 2014 nam één van de onafhankelijke deskundigen ontslag uit de raad. Hij werd nog niet 494 

vervangen. 495 

496 
Figuur 5 Samenstelling SAR WGG 497 

Voor meer concrete informatie over de samenstelling van de SAR WGG verwijzen we naar 498 

Hoofdstuk 3 499 

Samenstelling van dit jaarverslag. 500 
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Hoofdstuk 3 501 

Samenstelling 502 

De SARWGG bestaat uit 27 leden en groepeert het ruime middenveld met de voorzieningen, 503 

gebruikers en personeel in het beleidsdomein, de sociaaleconomische organisaties, en een 504 

aantal onafhankelijke experts. 505 

Op de raadsvergadering van 17 december 2015 werden de leden van het dagelijks bestuur van 506 

de SAR WGG verkozen. Prof. dr. Jan De Maeseneer werd verkozen tot voorzitter. Mevrouw Ilse 507 

Weeghmans en mevrouw Hilde Deneyer werden aangeduid als ondervoorzitters.  508 

Deze mandaten duren twee jaar. 509 

De onderstaande samenstelling is deze van 17 december 2015.  510 

Voorzitter 511 

De Maeseneer Jan 512 

Ondervoorzitters 513 

Deneyer Hilde 514 

Weeghmans Ilse 515 

Leden 516 

Onafhankelijke deskundigen 517 

De Maeseneer Jan 518 

Geebelen Jos 519 

Jennes Gaby 520 

Kloeck Kristine 521 

Stabel Kurt 522 

Van Audenhove Chantal 523 

Van Gorp Luc 524 

Van Herck Koen 525 

Vertegenwoordigers van de gebruikers 526 

Briels Griet, Vlaams Netwerk Armoedebestrijding 527 

De Geest Greta, Onafhankelijk Ziekenfonds 528 

Keirse Manu, Gezinsbond 529 

Van Der Meeren Ivan, Socialistische Mutualiteit 530 

Van Kets Katrien, Christelijke Mutualiteit 531 

Weeghmans Ilse, Vlaams Patiëntenplatform 532 

Vertegenwoordigers van het personeel 533 

Bauwens Jan-Piet, BBTK 534 

Remy Olivier, LBC 535 
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Vertegenwoordigers van de SERV 536 

Adriaens Fien, Vlaams ABVV 537 

Aissa Laïla, ACLVB 538 

Deneyer Hilde, Unizo 539 

Meulemans Bert, Boerenbond 540 

Rosvelds Sandra, ACV 541 

Van Herck Pieter, Voka 542 

Vertegenwoordigers van de voorzieningen 543 

Aerts Bruno, Verso 544 

Cautaers Anita, SOM 545 

Degadt Peter, Zorgnet Vlaanderen 546 

Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond 547 

De Vriendt Tine, VVSG 548 
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Hoofdstuk 4 Medewerkers 549 

Secretaris 550 

Naets Gunter 551 

Studiedienst 552 

De Donder Annick 553 

Krekels Barbara 554 
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Bijlagen 555 

Bijlage 1 Lijst van vergaderingen in de SAR WGG 556 

Raadsvergaderingen Hoorzittingen 

22/01/2015 10/02/2015 

26/02/2015 31/03/2015 

26/03/2015  

23/04/2015  

28/05/2015  

25/06/2015  

27/08/2015  

4/09/2015  

24/09/2015  

29/10/2015  

12/11/2015  

26/11/2015  

17/12/2015  

Vergaderingen vaste werkgroep  

10/03/2015  

21/04/2015  

12/05/2015  

5/06/2015  

9/06/2015  

7/07/2015  

13/10/2015  

8/12/2015  

  557 
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Bijlage 2 Aanwezigheidspercentage raadsvergaderingen SAR WGG 2015 558 

 559 
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