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

prijs gesteld. 

 

Goedkeuring raad: 23 maart 2017 
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Voorwoord 

Beste lezer 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Strategische adviesraad voor het 

Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. U leest hier onder 

andere welke adviezen de raad in 2016 gaf. Het valt op dat de raad in 

2016 adviseerde over verschillende conceptnota’s. De raad is tevreden 

dat de Vlaamse Regering steeds vaker werkt met conceptnota’s en 

groenboeken. Deze werkwijze maakt het mogelijk om vroeger in het 

beleidsproces stakeholders en wetenschappelijke wereld te betrekken. 

Hierdoor komt meer gedragen en weloverwogen beleid tot stand.  

De raad is er immers van overtuigd dat beleidsverandering het best zal 

werken wanneer alle stakeholders gepast mee kunnen denken en betrokken zijn bij de 

ontwikkeling, het beheer en de uitvoering van het beleid. Het is voor de burgers, de politiek, de 

administratie en het parlement, het middenveld, de verenigingen en bedrijven belangrijk dat deze 

betrokkenheid op een efficiënte en transparante wijze georganiseerd wordt. De werking van een 

strategische adviesraad draagt hieraan bij. We willen met onze werkwijze en adviezen 

meerwaarde creëren voor de overheid, de samenleving en de stakeholders. 

De deskundigheid die aanwezig is bij diverse leden in de raad wordt door de advisering ten 

dienste gesteld van het Vlaamse beleid. Deze betrokkenheid van de stakeholders kan ook zorgen 

voor een grote(re) maatschappelijke gedragenheid achteraf. 

Zoals u in dit jaarverslag leest, blijft de raad er ook nu voor kiezen om zowel reactief als proactief 

te adviseren. We beoordelen adviesvragen vanuit onze globale visie op de zorg en ondersteuning 

die we in de aflopen jaren neerschreven in verschillende visienota’s.  

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

reacties en suggesties. 

Prof. Dr. Jan De Maeseneer 

Voorzitter SAR WGG 
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Hoofdstuk 1 Vergaderingen 

1 Overzicht overleg 

De SAR WGG organiseerde in 2016 eenentwintig vergaderingen: 

 De raad kwam elf keer samen in een raadsvergadering. 

 De vaste werkgroep van de raad vergaderde zeven keer, daarnaast werd er ook 1 hoorzitting 

georganiseerd. 

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

een extra raadsvergadering op 27 oktober 2016. Hier werd van gedachten gewisseld over de 

beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op de vergadering van de beleidsraad 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) op 29 februari 2016 werd met de voorzitter en de 

secretaris van de SAR WGG het werkprogramma besproken. 

 

Figuur 1 Vergaderingen SAR WGG in 2016 

 

Op de elf raadsvergaderingen waren gemiddeld 15 van de 27 leden aanwezig. Meer informatie 

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

2 Vertegenwoordiging van de SAR WGG 

2.1 Overlegplatform wetenschappelijk onderzoek Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 

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

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

Overlegplatform Wetenschappelijk Onderzoek voor het Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en 

Gezin (WO WGG). 
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2.2 Stuurgroep Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin 

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

Volksgezondheid en Gezin. De secretaris heeft er een raadgevende stem. 

3 Overleg met Vlaamse beleidsmakers 

3.1 Protocol over informatie-uitwisseling 

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

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

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

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

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

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

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

programma voor wetenschappelijk onderzoek in het beleidsdomein. 

3.2 Overleg met Vlaams minister van Welzijn, 
Gezondheid en Gezin 

 Op 29 februari 2016 hebben de voorzitter en de secretaris een gesprek gehad met de 

beleidsraad WVG over het werkprogramma van de SAR WGG. 

 Minister Vandeurzen informeerde de raad op 27 oktober 2016 over de beleidsbrief WVG. 

Daarop volgde een gedachtewisseling tussen de raadsleden en de minister. 
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Hoofdstuk 2 Adviezen 

1 Adviezen in cijfers 

De SAR WGG gaf in 2016 eenentwintig adviezen. Twintig adviezen waren op vraag van de 

Vlaamse Regering (reactief). De raad gaf één advies op eigen initiatief (proactief).  

 

  

Figuur 2 Adviesvragen en uitgebrachte adviezen van de SAR WGG in 2016 

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

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

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

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

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

zijn deels in. 

De SAR WGG streeft in zijn advisering naar consensus. In twintig van de eenentwintig adviezen 

werd een consensus bereikt. De raad kan evenwel ook adviezen uitbrengen die bij meerderheid 

werden goedgekeurd. Eén advies werd bij meerderheid beslist. Dit maakt dat 95% van de 

adviezen in 2016 in consensus goedgekeurd werden (zie figuur 3). 
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Figuur 3 Aantal adviezen SAR WGG 2016 in consensus 

Het merendeel van de adviezen (12 van de 21) handelden over thema’s uit het Beleidsdomein 

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

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

(CJSM), 4 adviezen op het Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (KB), en 2 adviezen op het 

Beleidsdomein Onderwijs (zie figuur 4). 

 

 

Figuur 4 Adviezen SAR WGG 2016 per beleidsdomein 
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2 Adviezen per beleidsdomein 

2.1 Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin 

Conceptnota ‘Een geïntegreerd breed onthaal’  

02/02/2016 

Minister Vandeurzen zet de eerste stappen richting een geïntegreerd breed onthaal. De raad is 

overtuigd van het belang van zo een onthaal. Het is goed dat mensen een duidelijk aanspreekpunt 

hebben waar ze terecht kunnen met al hun zorg- en ondersteuningsvragen. 

Contactpersoon 

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

conceptnota een geïntegreerd breed onthaal 

Reflectienota ‘Zorg en ondersteuning 
nieuwkomers’ 

05/02/2016 (eigen initiatief) 

In deze reflectienota staat de SAR WGG stil bij de vraag 

hoe we voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en 

ondersteuning voor de nieuwkomers kunnen zorgen. 

Welke (universele) maatregelen en welke 

randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? 

Contactpersoon 

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

reflectienota zorg en ondersteuning nieuwkomers 

Conceptnota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid ouderen’  

24/03/2016 

De SAR WGG is tevreden dat een omvattende visie ontwikkeld is over het toekomstige zorg- en 

ondersteuningsbeleid voor ouderen. De raad is echter bezorgd dat de voorgestelde toekomstvisie 

niet aan al de principes van maatschappelijk verantwoorde zorg zal voldoen. De raad verwacht 

daarom een sterker engagement zodat het nieuwe beleid meer kwaliteit, toegankelijkheid, sociale 

rechtvaardigheid, relevantie en performantie realiseert in de zorg en ondersteuning voor de ouder 

wordende Vlaming. Deze bezorgdheid is verder uitgewerkt in een nieuw advies. Het advies is 

opgebouwd vanuit de verschillende pijlers van maatschappelijk verantwoorde zorg en behandelt 

ook persoonsvolgende financiering, marktwerking en commercialisering en de randvoorwaarden 

die daaraan verbonden zijn.  

Contactpersoon 

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

conceptnota Vlaams welzijn- en zorgbeleid ouderen  

http://avaritia/sites/SERV-comm/101/wm/2016%20(over%202015)/addonder@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10263
http://www.sarwgg.be/node/10302
mailto:gnaets@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10305
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Conceptnota ‘Voor elk kind en elk gezin een 
groeipakket op maat’ 

18/07/2016 

De SAR WGG geeft advies aan de Vlaamse Regering over de 

conceptnota “Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat”. 

De SAR WGG keurde dit advies op 18 juli 2016 bij meerderheid 

goed: één lid onthield zich en één lid stemde tegen.  

De adviesraad is van mening dat de kinderbijslag uitgewerkt 
moet worden als een sterk universeel systeem met een groot 
selectief luik om zo de opvoedingskost van kinderen te dekken 

en de kinderarmoede te bestrijden. 
Volgens de conceptnota zou het armoederisico met de vernieuwde kinderbijslag zeer beperkt 
afnemen. We vinden dit resultaat te pover. We verwachten dat de regering deze ambitie bijstelt 
na de armoedetoets. De raad suggereert alvast enkele vragen die in de armoedetoets moeten 
onderzocht worden. 

Wij volgen de keuze om in het nieuwe systeem van de kinderbijslag de gezinsvorm, de rang en 

het socio-professioneel statuut van de ouders als criterium te verlaten. De raad stelt zich wel 

ernstige vragen bij de afschaffing van de leeftijdsbijslagen. Het afschaffen van de leeftijdsbijslag 

betekent immers het niet consequent doortrekken van de kinderbijslag als tegemoetkoming van 

de kosten. De raad is wel tevreden dat ook mensen met een ‘laag’ inkomen uit arbeid recht krijgen 

op een selectieve toeslag.  

Naast de kinderbijslag worden in deze conceptnota ook de participatietoeslagen geregeld. De 
raad vindt het nieuwe systeem ingewikkeld en heeft bedenkingen bij de efficiëntie en de 
effectiviteit ervan. We zijn er niet van overtuigd dat de voorwaardelijke toeslag het meest 
geschikte middel is om meer kinderen naar de kinderopvang of naar school te leiden. We 
vragen dat er (flankerende) maatregelen uitgewerkt worden waardoor kinderen uit kwetsbare 
gezinnen meer participeren aan kinderopvang of school. 

De raad wenst ook niet dat er voorwaardelijkheid in het systeem van de kinderbijslag komt. 

De raad rekent er – tot slot - op dat het middenveld en de wetenschap op een gestructureerde 
wijze worden betrokken in de verdere uitbouw en uitvoering van de Vlaamse kinderbijslag.   

 Contactpersoon 

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

conceptnota voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat 

Advies welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw 

13/09/2016 

De Vlaamse overheid fuseert vijf steunpunten. De SAR WGG is van mening dat de 
samenwerking én doorgedreven integratie tot één steunpunt een goede beleidsoptie is. 

mailto:gnaets@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10598
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Het verbinden van verschillende thema’s, methodieken en doelgroepen kan een 
meerwaarde betekenen. De raad doet hiervoor enkele suggesties bij de opdrachten, 
missie, visie en structuur van het eengemaakte steunpunt. 

Contactpersoon 

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

advies welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw 

Advies infrastructuur woonzorgcentra en centra 
kortverblijf 

13/09/2016 

De Vlaamse Regering hervormt de financiering voor de 

infrastructuur in de woonzorg. De raad is tevreden dat er met 

het voorgestelde infrastructuurforfait duidelijkheid komt over de 

subsidiëring van deze infrastructuur. Hiervoor moet voldoende 

budget vrijgemaakt worden. De raad vraagt onder andere dat het infrastructuurforfait integraal 

ten goede komt van de bewoners.  

Contactpersoon 

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

advies infrastructuur woonzorgcentra en centra kortverblijf 

Advies geactualiseerd dementieplan Vlaanderen 2016-2019 

06/10/2016 

Het is goed dat met het geactualiseerd dementieplan opnieuw specifieke beleidsaandacht gaat 
naar het leven van en de zorg en ondersteuning voor personen met dementie en hun 
mantelzorgers. In een advies formuleert de raad enkele aanbevelingen bij dat nieuwe 
dementieplan. 

De raad adviseert om meer gebruik te maken van de ruime ervaringsdeskundigheid van 
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Van het dementieplan wordt verwacht dat het nog 
meer inzet op het expliciet waarderen en sterker ondersteunen van de directe omgeving van 
personen met dementie (mantelzorgers, familielieden, …). 

Daarnaast moeten meer acties geformuleerd worden die de samenwerking stimuleren tussen 
de formele en informele actoren in zorg en ondersteuning. Zo kunnen een tijdige diagnose, 
opvolging en zorg op maat worden geboden. 

Contactpersoon 

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

advies geactualiseerd dementieplan Vlaanderen 2016-2019 

mailto:gnaets@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10740
mailto:gnaets@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10738
http://www.sarwgg.be/node/10738
file:///C:/Users/GNaets/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F680MWMD/addonder@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10634
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Advies mantelzorgplan 2016-2020 

31/10/2016 

De SAR WGG is bijzonder tevreden dat de 

Vlaamse Regering het belang van mantelzorg 

erkent. Toch is de raad bezorgd dat het 

mantelzorgplan in het water kan vallen. De SAR 

WGG vraagt daarom acties concreter te 

formuleren, prioriteiten aan te wijzen en de 

resultaten te evalueren. 

 

Contactpersoon 

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

advies mantelzorgplan 2016-2020 

Advies nieuw Vlaams ziekenhuislandschap: focus op de patiënt 

31/10/2016 

De SAR WGG ondersteunt de brede visie van de Vlaamse regering op een nieuw 

ziekenhuislandschap. Het is een goede aanzet tot een betere afstemming van zorg en 

ondersteuning op de reële zorgbehoeften. De raad ziet zeer goede elementen in de 

zorgstrategische planning voor ziekenhuizen maar wenst dat dit verder vertaald wordt naar een 

globale planning die zowel de verticale als horizontale netwerken omvat. Verticale netwerken zijn 

de netwerken tussen ziekenhuizen onderling. Horizontale netwerken betrekken alle zorg- en 

ondersteuningsactoren in een regio. 

Contactpersoon 

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

advies nieuw Vlaams ziekenhuislandschap focus op de patiënt 

Conceptnota verslavingszorg 

17/11/2016 

De Vlaamse Regering werkt regelgeving uit over de zorg en ondersteuning voor mensen met een 

verslaving en hun omgeving. De raad vindt hierin veel waardevolle ideeën en voorstellen maar 

mist duidelijke keuzes over de concrete organisatie van de verslavingszorg. In het advies doet de 

raad daarvoor verschillende aanbevelingen. 

Contactpersoon 

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

conceptnota verslavingszorg 

http://www.sarwgg.be/node/10619
file:///C:/Users/GNaets/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F680MWMD/bkrekels@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10816
file:///C:/Users/GNaets/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F680MWMD/addonder@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10636
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Advies samenwerkingsakkoorden kinderbijslag 

29/11/2016 

De  raad geeft advies over drie samenwerkingsakkoorden over de 

gezinsbijslagen. We vragen om deze samenwerkingsakkoorden mee 

te bespreken in de lopende armoedetoets over de conceptnota "Voor 

elk kind en elk gezin een groeipakket op maat”  die de nieuwe 

Vlaamse kinderbijslag uittekent. Zo krijgen we een duidelijk zicht op 

de effecten van deze samenwerkingsakkoorden op de (kinder-

)armoede. 

Contactpersoon 

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

advies samenwerkingsakkoorden kinderbijslag 

Conceptnota mobiliteitshulpmiddelen 

23/12/2016 

In zijn advies formuleert de raad aanbevelingen om te komen tot een hulpmiddelenbeleid waarbij 

de noden en persoonlijke levensdoelen van mensen bepalend zijn voor het toekennen van een 

hulpmiddel. Leeftijd wordt dan niet langer als uitsluitingscriterium gehanteerd. De raad schuift 

eenvoudigere procedures, systemen van recuperatie en hergebruik, een meer efficiënte 

hulpmiddelenverstrekking en minimale kwaliteitsnormen en –criteria naar voor. 

Contactpersoon 

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

conceptnota mobiliteitshulpmiddelen 

2.2 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur 

Advies Vlaams horizontaal integratiebeleidsplan 

14/01/2016 

De SAR WGG is van mening dat Vlaanderen nood heeft aan een gedegen en resultaatsgericht 

integratiebeleid. Een Vlaams horizontaal integratiebeleidsplan kan dit mee bewerkstelligen.  

In dit ontwerp van beleidsplan worden heel wat doelstellingen en acties opgelijst. Een grondige 

reflectie en kwaliteitsvol advies over dit ontwerpplan vergt meer tijd dan de adviesperiode toelaat. 

De raad beslist daarom om intern te onderzoeken hoe hij kan adviseren bij de actualisatie van 

het plan in 2017. 

 

 

file:///C:/Users/GNaets/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F680MWMD/gnaets@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10796
file:///C:/Users/GNaets/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F680MWMD/addonder@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10848
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Contactpersoon 

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

Advies Vlaams horizontaal integratiebeleidsplan 

 

Advies Vlaams horizontaal gelijkekansenbeleidsplan 

14/01/2016 

De SAR WGG is van mening dat Vlaanderen nood heeft aan een gedegen en resultaatsgericht 

gelijkekansenbeleid. Een Vlaams horizontaal Gelijkekansebeleidsplan kan dit mee 

bewerkstelligen.  

In dit ontwerp van beleidsplan worden heel wat doelstellingen en acties opgelijst. Een grondige 

reflectie en kwaliteitsvol advies over dit ontwerpplan vergt meer tijd dan de adviesperiode toelaat. 

De raad beslist daarom om intern te onderzoeken hoe hij kan adviseren bij de actualisatie van 

het plan in 2017. 

Contactpersoon 

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

advies Vlaams horizontaal gelijkekansenbeleidsplan 

Advies onteigening algemeen nut 

18/04/2016 

De raad beslist om geen advies uit te brengen over het voorontwerp van decreet. 

Contactpersoon 

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

advies ontwerp van decreet onteigening voor het algemeen nut 

Advies groenboek bestuur 

23/12/2016 

Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid nadenkt over het beleidsproces dat aan de grondslag 

ligt van haar beleid en over de wijze waarop dit beleid uitgevoerd wordt. 

Dit Groenboek Bestuur maakt de verwachtingen niet geheel waar. Heel wat mogelijke pistes zijn 

niet opgenomen en het vervolg naar een Witboek is niet helder. 

De SAR WGG wil graag meedenken over een goed bestuur in Vlaanderen en doet daarvoor in 

dit advies een aantal suggesties. 

 

Contactpersoon 

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

advies groenboek bestuur 

file:///C:/Users/GNaets/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F680MWMD/gnaets@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/11077
http://avaritia/sites/SERV-comm/101/wm/2016%20(over%202015)/addonder@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10221
file:///C:/Users/GNaets/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F680MWMD/gnaets@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10453
file:///C:/Users/GNaets/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F680MWMD/gnaets@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10813
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3.3 Beleidsdomein Financiën en Begroting 

Advies programmadecreet begrotingsaanpassing 2016 

28/04/2016 

De raad beperkt zich in zijn advies tot de artikelen die rechtstreeks betrekking hebben op het 

beleidsdomein WVG. De raad vraagt een voldoende financiering voor de animatie in de 

woonzorgcentra nu de koppeling met de ex-DAC wordt opgeheven. De raad vraagt ook een 

bevestiging dat de kinderbijslag in 2016 zal worden geïndexeerd. 

Contactpersoon 

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

advies programmadecreet begrotingsaanpassing 2016 

Advies programmadecreet begroting 2017 

19/10/2016 

De Vlaamse Regering kondigde eerder aan dat er extra middelen voor een uitbreidingsbeleid in 

bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) worden 

voorzien. De raad waardeert deze inspanning. 

Maar de raad is ontstemd over de beslissing van de Vlaamse regering om ook dit jaar in het 

voorontwerp van programmadecreet in te schrijven dat de indexering op werkingsmiddelen (die 

geen loon zijn) in het beleidsdomein WVG niet wordt toegepast voor de volgende drie jaren. 

Contactpersoon 

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

advies programmadecreet begroting 2017 

3.4 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

Advies gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid 

30/09/2016 

De overheid vraagt dat in de zorg en ondersteuning meer beroep gedaan wordt op de sociale 

netwerken in de samenleving. Ook vrijwilligers zullen hierin een rol spelen. Het is belangrijk dat 

zij daarbij goed beschermd en ondersteund worden. Daarom spreekt de SAR WGG zijn steun uit 

voor het werken aan een beter afgestemd vrijwilligersbeleid tussen de verschillende 

beleidsniveaus en beleidsdomeinen. In een advies formuleert de raad aandachtspunten bij de 

drie actiedomeinen uit het plan van de Vlaamse regering waarrond een gecoördineerd 

vrijwilligersbeleid uitgewerkt zal worden: wetgeving en statuut, overregulering en informatie en 

ondersteuning. 

Contactpersoon 

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

advies gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid 

mailto:gnaets@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10467
mailto:gnaets@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10777
http://avaritia/sites/SERV-comm/101/wm/2016%20(over%202015)/addonder@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10642


  

 
SAR WGG 2016 

 

 

 

   

17 

 

3.5 Beleidsdomein Onderwijs 

Conceptnota krijtlijnen hervorming leerlingenbegeleiding 

28/01/2016 

De SAR WGG staat achter de visie op leerlingenbegeleiding die beschreven staat in de 

conceptnota van de Vlaamse Regering met daarin de krijtlijnen voor een hervorming van de 

leerlingenbegeleiding. Bij de organisatie van de leerlingenbegeleiding formuleert de raad enkele 

aandachtspunten. 

Contactpersoon 

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

conceptnota krijtlijnen hervorming leerlingenbegeleiding 

Advies publiek debat eindtermen 

07/11/2016 

De SAR WGG feliciteert de minister van onderwijs en het Vlaams parlement met de grondige en 

participatieve aanpak van het publiek debat over de eindtermen in het basis- en secundair 

onderwijs. De raad is erg tevreden dat heel wat van zijn eigen aandachtspunten ook komen 

boven drijven in het eindrapport. 

Contactpersoon 

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

advies publiek debat eindtermen 

http://avaritia/sites/SERV-comm/101/wm/2016%20(over%202015)/addonder@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10249
file:///C:/Users/GNaets/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/F680MWMD/bkrekels@serv.be
http://www.sarwgg.be/node/10794
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Hoofdstuk 3 Overzicht publicaties 

1 Adviezen 

Advies ontwerp Vlaams horizontaal integratiebeleidsplan - 14 januari 2016 (adviesvraag dec 

2015)  

Advies Vlaams horizontaal gelijkekansenbeleidsplan – 14 januari 2016 (adviesvraag dec 2015)  

Advies conceptnota geïntegreerd breed onthaal – 28 januari 2016 (adviesvraag dec 2015) 

Advies krijtlijnen hervorming leerlingenbegeleiding  28 januari 2016 

Reflectienota zorg en ondersteuning nieuwkomers – 05 februari 2016 (op eigen initiatief) 

Advies conceptnota welzijns- en zorgbeleid voor ouderen – 24 maart 2016 

Advies onteigening algemeen nut – 18 april 2016 (geen advies) 

Advies programmadecreet begrotingsaanpassing 2016 – 26 april 2016 

Advies conceptnota groeipakket op maat – 18 juli 2016 

Advies welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw – 02 september 2016 

Advies infrastructuur woonzorgcentra en centra kortverblijf - 13 september 2016 

Advies gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid – 30 september 2016 

Advies dementieplan Vlaanderen 2016-2019 – 06 oktober 2016  

Advies programmadecreet begroting 2017 – 18 oktober 2016 

Advies nieuw Vlaams ziekenhuislandschap – 31 oktober 2016 

Advies mantelzorgplan 2016-2020 – 31 oktober 2016 

Advies publiek debat eindtermen – 07 november 2016 

Advies conceptnota verslavingszorg – 17 november 2016 

Advies samenwerkingsakkoorden gezinsbijslag – 29 november 2016 

Advies groenboek bestuur – 22 december 2016 

Advies Conceptnota mobiliteitshulpmiddelen – 22 december 2016 

 

2 Andere publicaties 

Jaarverslag 2015 - 28 april 2016 

http://www.sarwgg.be/node/11077
http://www.sarwgg.be/node/10221
http://www.sarwgg.be/node/10263
http://www.sarwgg.be/node/10249
http://www.sarwgg.be/node/10302
http://www.sarwgg.be/node/10305
http://www.sarwgg.be/node/10453
http://www.sarwgg.be/node/10467
http://www.sarwgg.be/node/10598
http://www.sarwgg.be/node/10740
http://www.sarwgg.be/node/10738
http://www.sarwgg.be/node/10642
http://www.sarwgg.be/node/10634
http://www.sarwgg.be/node/10777
http://www.sarwgg.be/node/10637
http://www.sarwgg.be/node/10619
http://www.sarwgg.be/node/10794
http://www.sarwgg.be/node/10636
http://www.sarwgg.be/node/10796
http://www.sarwgg.be/node/10813
http://www.sarwgg.be/node/10848
http://www.sarwgg.be/node/10472
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Deel 2 Organisatie 
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Hoofdstuk 1 
Wetgeving 

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

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

uitbrengt over de algemene beleidslijnen, decreten maar ook belangrijke besluiten. Dit kan op 

vraag van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging. 

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

Adviesraad voor Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een adviescommissie 

voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt de SAR WGG volgende 

opdrachten gegeven met betrekking tot het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid: 

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

2° bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie; 

3° de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren; 

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

de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring heeft gehecht; 

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

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

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

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

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

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

gemeenschappen en gewesten; 

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

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

internationale verdragen die voorbereid worden; 

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

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

“1° de voorontwerpen van decreet, vermeld in art. 4, §1, 4° van het decreet van 7 december 2007; 

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

van 7 december 2007, die van strategisch belang zijn.” 
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Hoofdstuk 2 
Opdracht, missie en werking 

1 Opdracht 

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

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

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

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

2 Missie en visie 

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

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

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

ontwerpbesluiten van strategisch belang die de Vlaamse Regering principieel heeft goedgekeurd, 

maar wenst hij in zijn rol als adviesverlener het brede gamma van adviezen te gebruiken. De raad 

ziet zijn opdracht en speelruimte breder en wenst dan ook op andere momenten van het 

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

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

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

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

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

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

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

gezinsdimensie als element van de participatie zal beoordeeld worden. 

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

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

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

vertrekkend vanuit het algemeen maatschappelijk belang. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Werking 

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

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

beleidsdomein, de sociaal-economische organisaties en een aantal onafhankelijke experts. De 

SAR WGG bestaat uit 28 leden, die deze voorzieningen, gebruikers, sociaal-economische 
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organisaties en het personeel van de voorzieningen vertegenwoordigen, aangevuld met enkele 

onafhankelijke experts. 

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

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

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

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

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

vervangen. 

 

Figuur 5 Samenstelling SAR WGG 

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

hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. 
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Hoofdstuk 3 
Samenstelling 

De SAR WGG bestaat uit 27 leden en groepeert het ruime middenveld met de voorzieningen, 

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

aantal onafhankelijke experts. 

De onderstaande samenstelling is deze van 31 december 2016.  

Voorzitter 

De Maeseneer Jan 

Ondervoorzitters 

Deneyer Hilde 

Weeghmans Ilse 

Leden 

Onafhankelijke deskundigen 

De Maeseneer Jan 

Geebelen Jos 

Jennes Gaby 

Kloeck Kristine 

Stabel Kurt 

Van Audenhove Chantal 

Van Gorp Luc 

Van Herck Koen 

Vertegenwoordigers van de gebruikers 

Briels Griet, Vlaams Netwerk Armoedebestrijding 

De Geest Greta, Onafhankelijke Ziekenfondsen 

Keirse Manu, Gezinsbond 

Van Kets Katrien, Christelijke Mutualiteit 

Vervoort Katrien, Socialistische Mutualiteiten 

Weeghmans Ilse, Vlaams Patiëntenplatform 

Vertegenwoordigers van het personeel 

Bauwens Jan-Piet, BBTK 

Remy Olivier, LBC 

Vertegenwoordigers van de SERV 

Adriaens Fien, Vlaams ABVV 

Aissa Laïla, ACLVB 

Deneyer Hilde, Unizo 

Meulemans Bert, Boerenbond 

Rosvelds Sandra, ACV 

Van Herck Pieter, Voka 
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Vertegenwoordigers van de voorzieningen 

Cautaers Anita, SOM 

Degadt Peter, Zorgnet-Icuro 

Delaruelle Hendrik, Vlaams Welzijnsverbond 

De Vriendt Tine, VVSG 

Gaublomme Ann, Verso 
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Hoofdstuk 4 Medewerkers 

Secretaris 

Naets Gunter 

Studiedienst 

De Donder Annick 

Krekels Barbara 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Lijst van vergaderingen in de SAR WGG   

Raadsvergaderingen Hoorzittingen 

28/01/2016 09/02/2016 

25/02/2016 

 

24/03/2016  

28/04/2016  

26/05/2016  

23/06/2016  

02/09/2016  

22/09/2016  

27/10/2016  

24/11/2016  

24/11/2016 overleg met minister Vandeurzen  

22/12/2016  

Vergaderingen vaste werkgroep  

12/01/2016  

09/02/2016  

08/03/2016  

05/07/2016  

06/09/2016  

11/10/2016  

06/12/2016  
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Bijlage 2 Aanwezigen op de raadsvergaderingen SAR WGG 2016  
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