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Krachtlijnen 

 De SAR WGG heeft bij de bevoegdheidsoverdrachten in het kader van de zesde 

staatshervorming drie grote bekommernissen: 

 Vlaanderen moet de ambitie hebben om te werken aan een model dat een 
hefboom zal zijn voor de realisatie van Integrale Zorg en Ondersteuning 

en dat wordt uitgebouwd volgens de principes van Maatschappelijk Ver-

antwoorde Zorg. 

 Alle actoren moeten daarbij maximaal geresponsabiliseerd worden. 

 Daarvoor is een gestructureerd en transparant participatief model met alle 

stakeholders nodig. 

 De raad heeft in deze bijdrage een eerste schets gemaakt van de activiteiten die 

nodig zijn om Integrale Zorg en Ondersteuning in de praktijk te brengen. De raad 

wijst er ook op dat er vier verschillende operationaliserings-, organisatie- en 

beleidsniveaus (nano, micro, meso en macro) zijn waarop deze activiteiten zul-

len moeten ontwikkeld en uitgevoerd worden. Een loutere ‘inkanteling’ van de 

over te hevelen bevoegdheden in het bestaande Vlaamse beleidskader zal daar-

om niet volstaan.  

 Een beleids- en beheersmodel voor de lange termijn dat het mogelijk maakt inte-

grale zorg en ondersteuning te realiseren, zal een goed evenwicht moeten zoe-

ken tussen een optimale betrokkenheid van de stakeholders en de democrati-

sche legitimering van het beleid.  

De raad pleit voor een nieuw Vlaams participatief model waarin relevantie en 

representatie, deskundigheid en verantwoordelijkheid belangrijke elementen 

zijn. Afhankelijk van de aard van de activiteiten en verantwoordelijkheden die 

moeten worden opgenomen krijgt dit model de vorm van advies, gestructu-

reerd overleg of medebeheer.  

 Voor de raad kan dit best door op het niveau van de strategische activi-

teiten een goedwerkend en tijdig adviesstelsel uit te werken. De raad 

pleit hier voor advies met motiveringsplicht bij afwijking. 
 Op het vlak van de beheersmatige activiteiten stelt de raad voor minstens 

een vorm van gestructureerd overleg met de stakeholders in het leven te 

roepen en voor beheersverantwoordelijkheid van stakeholders te opteren 

wanneer de beheersprocessen een maximale responsabilisering van de 

stakeholders vereisen. 

 

De raad is ervan overtuigd dat een beleidsmodel dat maximaal inzet op zelfor-

ganisatie, zelfsturing en verantwoordelijkheid uiteindelijk het beste resultaat 

zal geven. Het is voor de raad belangrijk dat dit op een efficiënte en transparante 

wijze georganiseerd wordt. 

 Een beleids- en beheersmodel voor de lange termijn dat het mogelijk maakt inte-

grale zorg en ondersteuning te realiseren, moet het beleidsdomein welzijn, ge-

zondheid en gezin samenhouden, en op zijn minst aanvullen met het justitieel 

beleid (vervolgingsbeleid, justitiehuizen en jeugdsanctierecht). Ook worden uit-

keringen en dienstverlening best samengebracht in hetzelfde beleidsdomein. 
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 Gezien de omvang van de bevoegdheidsoverdracht, pleit de raad ervoor dat de 

gelegenheid te baat wordt genomen om het beleidsproces en de wijze van be-

sturen in Vlaanderen grondig te evalueren met een openheid voor eventuele 

nieuwe vormen van betrokkenheid en participatie van stakeholders.  
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Bijdrage aan het Groenboek staatshervorming 

1. Inleiding 

De SAR WGG heeft het engagement opgenomen om op korte termijn een bijdrage te 

leveren aan de oefening van de Vlaamse administratie rond het Groenboek Staatsher-

vorming.  

Het Vlinderakkoord gaf het fiat voor een staatshervorming die de bevoegdheden van 

Vlaanderen op het vlak van zorg en ondersteuning van personen aanzienlijk zal uit-

breiden. De Vlaamse regering bereidt zich voor op de ‘inkanteling’ van deze over te 

dragen bevoegdheden in het bestaande Vlaamse beleidskader.  

De SAR WGG pleit ervoor dat deze oefening vooraf gegaan wordt door een reflectie 

van strategische aard. De vraag welk beleid in Vlaanderen naar meer integrale 

zorg en ondersteuning kan leiden waarbij maximaal oog is voor kwaliteit, per-

formantie, toegankelijkheid, sociale rechtvaardigheid en relevantie (MVZ) moet 

de bevoegdheidsoverdracht begeleiden. De SAR WGG bracht twee visienota’s uit 

die deze doelstellingen uitgebreid beschrijven. De visienota Maatschappelijk verant-

woord zorg (24 februari 2011) en de visienota Integrale zorg en ondersteuning (7 de-

cember 2012). 

De zesde staatshervorming kan bijdragen aan het streven naar Integrale Zorg en 

Ondersteuning in Vlaanderen, maar houdt tegelijk nog heel wat beperkingen in. De 

raad pleit dan ook voor een optimale samenwerking met het federale beleidsniveau 

opdat een Integraal zorg- en ondersteuningsmodel nu al zoveel mogelijk kan worden 

uitgebouwd. 

De raad benadrukt dat het totaal pakket aan bevoegdheden met betrekking tot zorg en 

ondersteuning in Vlaanderen moet gerealiseerd worden in een overleg- en samen-

werkingslogica met andere overheden: met de lokale overheden, met de federale 

overheid (o.m. federale Sociale Zekerheid) en met de Europese overheid. 
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2. Visie op Integrale Zorg en 

Ondersteuning  

In de Visienota over integrale zorg en ondersteuning (7 december 2012) zette de SAR 

WGG alvast de koers uit voor een strategische reflectie. De ultieme ambitie van Inte-

grale zorg en ondersteuning is het nastreven van een goede kwaliteit van leven voor 

en door elke burger. Dit kan gerealiseerd worden door een beter afgestemde zorg en 

ondersteuning te bieden, beter afgestemd op de werkelijke behoeften, vragen en doel-

stellingen van mensen. 

Schematisch voorgesteld zijn dit enkele belangrijke elementen in het model: 

INTEGRAAL ZORG EN ONDERSTEUNINGSMODEL 
Beoogde resultaat of Outcome  

 Kwaliteit van leven van de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste omgeving 

(van elke burger) 

Uitgangspunten 

 Behoeften, noden en vragen van de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste 

omgeving 

 Doelgeoriënteerde zorg met het oog op nastreven van kwaliteit van leven. 

 Participatie:  

o De rol van de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste omgeving in het 

bekomen van het resultaat wordt benadrukt. Persoon met zorgbehoefte 

is een actieve participant. 

o De rol van de gemeenschap (lokale actoren, vrijwilligers) in het bekomen 

van het resultaat wordt benadrukt. 

 Een continuüm van informele en formele zorg.  

o Professionele systemen komen pas in actie wanneer ze nodig zijn en en-

kel daar waar ze nodig zijn.  

o Professionele zorg treedt ondersteunend en aanvullend op ten aanzien 

van het sociaal netwerk en de eigen kracht van mensen. 

 Preventieve benadering. 

 Mobiliseren van verbindende krachten in de samenleving. 

 Welzijn en gezondheid maximaliseren vraagt ook dat de structurele oorzaken van 

onwelzijn en ongezondheid (intersectoraal) worden aangepakt 

Werken aan Integrale Zorg en Ondersteuning 

 Versterk het direct toegankelijk eerstelijnsaanbod 

 Mobiliseer intersectorale samenwerking 

 Maak domeinsoverstijgende beleidskeuzes 

Principes volgens de welke het systeem moet uitgebouwd worden (MVZ) 

 Kwaliteit 

 Relevantie 

 Performantie 

 Toegankelijkheid (o.m. betaalbaarheid) 

 Rechtvaardigheid  
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3. Integrale Zorg en Ondersteuning in de 

praktijk 

De raad heeft een eerste oefening gemaakt om de activiteiten in kaart te brengen die 

de visie op integrale zorg en ondersteuning kunnen helpen realiseren. 

Het is immers nuttig, bij de reflectie over de impact van de zesde staatshervorming, 

eerst los te komen van bestaande beleids- en organisatiestructuren op federaal en op 

Vlaams niveau. We vertrekken hierbij van een “wit blad” en bekijken enkel de 

activiteiten of processen die nodig zijn om een integraal zorg en ondersteuningsbeleid 

te voeren. De raad maakt onderscheid tussen strategische, beheersmatige en uitvoe-

rende processen of activiteiten. 

In het kader van voorliggend advies wordt de focus op de strategische en beheersma-

tige activiteiten gelegd. De raad merkt vooraf op dat de uitvoerende activiteiten de 

kernactiviteiten zijn om tot integrale zorg en ondersteuning te komen. Het is slechts 

met de inzet van talrijke professionals op het terrein en op het interactieniveau tussen 

de professional, de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste omgeving dat de eigenlij-

ke zorg en ondersteuning wordt verleend. Zowel de goede omkadering van de profes-

sional als de ondersteuning van de persoon met zorgbehoefte - zodat die actief in het 

zorgproces kan participeren (empowerment) - zijn hier cruciaal. Alle strategische en 

beheersmatige activiteiten moeten ontwikkeld worden in functie van en ter ondersteu-

ning van de goede werking van dit primaire zorgproces. 

Dit kan als volgt gevisualiseerd worden: 
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Strategische Activiteiten 

1. Het zorg- en ondersteuningsbeleid bepalen 

  Systematisch hanteren van doelstellingen en indicatoren. 

  Baseren van het model op maatschappelijke waarden:  

 Bepalen wat relevante zorg is (vb. bepalen op welke behoeften, vragen en 

noden het integraal zorg- en ondersteuningssysteem een antwoord moet 

bieden en op welke niet), wat performante zorg is, toegankelijke zorg, 

rechtvaardige zorg en kwaliteitsvolle zorg. 

  Rekening houden met de grondrechten van elke burger. 

 Rekening houden met beperkingen op het vlak van middelen. 

2. Middelen mobiliseren 

 De aard van de middelenfinanciering vastleggen (verzekeringsprincipe, (fiscale) so-

lidariteit,…?). 

 Bepalen hoeveel middelen er voor WVG uitgetrokken worden. 

 Bepalen hoe deze middelen over de sectoren/domeinen binnen WVG verdeeld zul-

len worden. 

 Bepalen hoe een eventueel tekort aan middelen binnen WVG opgevangen wordt.  

3. Stimulerend en faciliterend regelgevend kader ontwikkelen 

 

Beheersmatige Activiteiten 

1. Organisatiestructuur voor zorg en ondersteuning optimaliseren 

 Organisatiestructuur van de zorg en ondersteuning aanpassen in functie van de 

behoeften [o.m. informele zorg en direct toegankelijke zorg versterken, samenwer-

king versterken (zowel binnen als buiten het beleidsdomein, zowel horizontaal als 

verticaal), administratieve structuur aanpassen ifv. ontkokering.] 

 Organisatie- en beleidsniveau bepalen waarop bepaalde activiteiten best worden 

geoperationaliseerd (cfr. Hoofdstuk 4). 

 [Programmatie of] zorgprognoses maken: meten van behoeften, bepalen hoeveel 

en welk zorg- en ondersteuningsaanbod er nodig is en toegelaten wordt, bepalen 

hoe het aanbod best zou gespreid worden. 

 Indicatiestelling: bepalen van de toegang tot zorg en ondersteuning. 

 Indicatie-instrument bepalen (dat eenvoudig en transparant is), toegangsdrempels 

bepalen, het eigenlijke indiceren,… 

2. Ontwikkelen van een aangepast financieringsbeleid 

  Beheren van middelen 

o Aangepaste budgetten en de juiste financiële stimuli voorzien.  

o Streven naar een systematische en algemene toepassing van het kosten-

effectiviteitsprincipe. 

  Besteden van middelen 

o Persoonsvolgende budgetten voorzien 

o Infrastructuur betalen? 

3. Kwaliteit bewaken 

 Ontwikkelen van een kwaliteitskader  

o normen vastleggen, kwaliteitscriteria bepalen, bepalen van klachtenproce-

dures, ombudsfuncties,… transparantie voorop stellen vb. via public repor-

ting. 
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 Vastleggen erkenningscriteria (= uitwerken normering). 

 Bepalen welke aanbieders een vergunning/erkenning krijgen op basis van de er-

kenningscriteria (welke spelers er tot het zorgveld mogen toetreden). 

 Waarborgen van Maatschappelijk Verantwoorde Zorg (MVZ) 

o door het ontwikkelen van processen die kwaliteitszorg en kwaliteitsverbete-

ring ondersteunen; 

o door het ontwikkelen van processen om zelfevaluatie en zelfbijsturing 

transparant te maken; 

o door te werken aan een geresponsabiliseerde ‘kwaliteitscultuur’ met Conti-

nuous Quality Improvement (CQI). 

4. Kennisbeheer en beleidsevaluatie 

  De geleverde zorg en ondersteuning evalueren/monitoren 

o het systeem moet zichzelf kunnen bijsturen onder meer door telkens, op 

basis van evidentie, terug te koppelen naar noden en behoeften en de ma-

te waarop hier een antwoord is gegeven. 

o Signalen opvangen (toelaten en stimuleren van bottom-up te werken, inno-

vatie en nieuwe ideeën kansen geven). 

 Kennis produceren: Wat is de plaats van wetenschappelijk onderzoek, van op prak-

tijk gebaseerde evidentie,…?  

 Identificeren van de innovatieve praktijken, baanbrekende ontwikkelingen en tech-

nieken. Naast medisch-klinisch bewijs ook ‘contextuele’ en ‘beleidsmatige’ kennis 

in het innovatieproces integreren. 

 Uitwerken en uitbouwen van kennismanagement en beslissingsondersteuning  

5. Een gezondheids- en welzijnsinformatiesysteem uitbouwen (zowel horizontaal, tussen sec-

toren, als verticaal, tussen de verschillende lijnen) 

 Ontwikkelen 

 Uitvoeren 

6. Mobilisatie en inzet van formele en informele zorg-, dienst- en en hulpverstrekkers 

 Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden bepalen voor professionals  

 Opleiden van professionals: bepalen van nieuwe vaardigheden die inspelen op 

nieuwe noden en behoeften, nieuwe professionals? (link met onderwijsbeleid) 

 Ondersteunen van professionals: leermogelijkheden + randvoorwaarden 

 Ondersteuning van informele zorg (mantelzorger, vrijwilligers) 

 VIA-akkoorden 

 Erkennen van zorgverstrekkers 

 

Uitvoerende Kernactiviteiten (werden nog niet verder uitgewerkt) 

  Ontwikkelen en aanbieden van diensten (volgens de principes van Maatschappelijk 

Verantwoorde Zorg en met het oog op Integrale Zorg en Ondersteuning) 

 o Empoweren van burgers  

 o Preventie en gezondheidspromotie 

 o Financiële steun bieden aan personen 

 o Zorg en/of hulp verlenen aan personen 

 o Thuismilieuvervangende voorzieningen aanbieden 

 o … 
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4. Een gelaagde organisatie- en 

beleidsstructuur in Vlaanderen 

Wanneer we de activiteiten verder willen vormgeven, moet er aandacht zijn voor de 

gelaagde organisatie- en beleidsstructuur. De activiteiten of processen die werden be-

schreven kunnen zich op verschillende beleids- of organisatieniveaus situeren. 

Voor Vlaanderen onderscheiden we 4 niveaus. Het nano-niveau verwijst naar het in-

teractieniveau met de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste omgeving. Het micro-

niveau naar het niveau van de (lokale) gemeenschap, het mesoniveau naar de onder-

steunende structuren voor organisatie van integrale zorg en ondersteuning en het 

macroniveau verwijst naar de bredere maatschappelijke context waarbinnen het 

Vlaams beleid vorm krijgt. Het is evident dat elk van deze niveaus met elkaar zal inter-

ageren en elkaar zal beïnvloeden. 

De raad meent dat er voor elke activiteit een meer aangewezen niveau bestaat waarop 

deze best ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Hierover moeten onderbouwde keuzes ge-

maakt worden.   

Het is nodig dat er nog verder overleg plaatsvindt over de ideale schaalgrootte waarop 

de verschillende activiteiten worden ontwikkeld. Om deze discussie zuiver te voeren, 

zal het belangrijk zijn dat werkingsgebieden, organisatie- en samenwerkingsverbanden 

en bestuurlijke niveaus duidelijk van elkaar onderscheiden worden. Voor een goede 

oriëntatie van de discussie stelt de raad voor hierbij van de criteria van Maatschappelijk 

Verantwoorde Zorg uit te gaan. 
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5. Betrokkenheid van stakeholders 

De raad is de mening toegedaan dat een integraal zorg- en ondersteuningssysteem 

het best zal werken wanneer alle stakeholders gepast mee kunnen denken en betrok-

ken zijn bij de ontwikkeling, het beheer en de uitvoering van de activiteiten die in 

hoofdstuk 3 besproken werden . Het is voor de raad belangrijk dat dit op een efficiënte 

en transparante wijze georganiseerd wordt. 

 Onder stakeholders verstaan we belanghebbende personen of organisaties die 

invloed ondervinden of zelf invloed kunnen uitoefenen op de realisatie van inte-

grale zorg- en ondersteuning in Vlaanderen. Het betreft de overheden, de burger 

en de persoon met zorgbehoefte, en hun vertegenwoordigers, de individuele 

zorgverstrekkers, de instellingen of organisaties in zorg en ondersteuning en hun 

personeel, de zorgverzekeraars, de interprofessionele sociale partners en de we-

tenschappelijke wereld. 

 De stakeholders moeten relevant en representatief zijn.  

Bij de uitvoering van het beleid kunnen aanzienlijke winsten geboekt worden wanneer 

er voldoende oog is voor de betrokkenheid van stakeholders in alle fasen van het be-

leidsproces. De deskundigheid die aanwezig is bij diverse stakeholders kan een duide-

lijke meerwaarde zijn en de betrokkenheid van de stakeholders kan ook zorgen voor 

een grote(re) maatschappelijke gedragenheid achteraf. 

Die betrokkenheid of participatie kan uiteraard verschillende vormen aannemen. Dit 

kan afhankelijk zijn van de aard van de activiteiten (hoofdstuk 3) en/of van het beleids- 

of organisatieniveau waarop de activiteiten worden gesitueerd (hoofdstuk 4). Het be-

noemen van de activiteiten of processen in een integraal zorg en ondersteuningsmo-

del, laat immers toe reliëf te brengen in de vraag naar betrokkenheid of participatie van 

verschillende stakeholders. Wij onderscheiden drie  vormen van betrokkenheid: ad-

vies, gestructureerd overleg en medebeheer. Het is een onderdeel van beleidsparti-

cipatie om hier samen keuzes in te maken.  

Voor de raad is het essentieel dat de stakeholders meer dan in het verleden actie-

ve betrokkenen kunnen zijn in het Vlaamse beleidsproces. Het is belangrijk dat het 

ganse proces van wie, waarbij, wanneer en hoe betrokken wordt, transparant gemaakt 

wordt.  

De raad merkt op dat deze actieve inbreng van relevante en representatieve stakehol-

ders gepaard moet gaan met de nodige omkadering zodat alle relevante stakeholders 

ook effectief en op basis van gelijkwaardigheid een inbreng hebben. Het spreekt voor 

zich dat hiervoor middelen moeten worden voorzien.  

De raad is ervan overtuigd dat een beleidsmodel dat maximaal inzet op transparante 

zelforganisatie en zelfsturing uiteindelijk de beste resultaten zal geven. Dit geldt niet 

alleen voor de activiteiten op vlak van uitvoering maar ook voor een aantal meer be-

heersmatige activiteiten of processen. De beleidsmakers sturen aan door middel van 

afspraken over doelstellingen en indicatoren. 

Het huidige Vlaamse beleidskader laat al toe planmatig te werken. Het is voor de raad 

bijvoorbeeld een meerwaarde dat er doelstellingen en indicatoren geformuleerd 
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worden. Regelgeving en financiering kunnen dan worden ingezet om professionals op 

het terrein aan te moedigen bepaalde doelstellingen te bereiken en hun verantwoorde-

lijkheid daarvoor op te nemen. Dat zal voor responsabilisering op het terrein zorgen 

zonder dat er teveel in regels, plichten en sancties moet worden gedacht. Dit geeft 

ademruimte voor en vrijheid van initiatief. De raad pleit er dan ook voor dat deze aan-

pak in het beleid nog verder wordt doorgevoerd. 

Werken met doelstellingen en indicatoren laat ook een goede beleidsevaluatie toe. De 

raad is van mening dat de beleidsevaluatie en –monitoring in Vlaanderen structureel 

nog meer kan ingebed worden in het beleidsproces. Niet alleen de overheid, maar ook 

de maatschappelijke stakeholders zouden zich meer moeten buigen over de evaluatie 

van het beleid.  

5.1. Strategische activiteiten 

Omwille van de democratische legitimering is het evident dat de overheid het beleid 

bepaalt op het vlak van de strategische activiteiten (het bepalen van het zorg- en on-

dersteuningsbeleid, het mobiliseren van middelen of het opmaken van regelgeving). De 

raad is de mening toegedaan dat de overheid zich hierbij best zou laten adviseren door 

de relevante en representatieve stakeholders om aan te voelen wat er leeft en om een 

breed draagvlak te creëren voor later beleid. 

De raad pleit ervoor een goedwerkend adviesstelsel uit te bouwen dat gestructureerd 

en transparant is. Het is belangrijk dat alle stakeholders in dit adviesstelsel op even-

waardige basis kunnen participeren. Zoals de raad binnen zijn eigen werking ervaart, is 

het samenspel tussen verschillende stakeholders een meerwaarde voor evenwichtige 

advisering. 

De SAR WGG is het relevante adviesorgaan en moet zijn rol ten volle kunnen spelen 

met betrekking tot de strategische activiteiten. De vertegenwoordigers van de relevante 

en representatieve stakeholders binnen de bevoegdheden van welzijn, gezondheid en 

gezin geven in dit orgaan samen advies aan de bevoegde ministers uit Vlaamse rege-

ring. Bij de advisering wordt consensus nagestreefd.  

De minister en de relevante en representatieve stakeholders streven door middel van 

het adviesstelsel naar Maatschappelijk Verantwoorde Zorg, beter beleid en breed 

maatschappelijk draagvlak. De minister(s) draagt de verantwoordelijkheid in de be-

leidsvoering. 

De raad situeert de advisering in de beleidscyclus niet alleen op het moment van de 

besluitvorming maar zeker ook in de fase van de agendasetting en beleidsvoorbe-

reiding. Dit kan de betrokkenheid van de wetenschap en het middenveld versterken.  

Idealiter wordt de SAR WGG ook om advies gevraagd op het einde van elke legislatuur 

voor een evaluatie van het beleid en bij het begin van elke legislatuur – op het moment 

van het regeerakkoord en de meerjarenbegroting – met het oog op het te bepalen 

zorg- en ondersteuningsbeleid voor de komende legislatuur. 

De minister(s) antwoordt formeel op het uitgebrachte advies en motiveert wanneer het 

advies niet opgevolgd wordt.   

Verschillende vormen van advies kunnen verstrekt worden:  
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 Dit advies kan proactief zijn en wordt dan in de beleidscyclus bij voorkeur gege-

ven in de periode van de agendasetting of de beleidsvoorbereiding. De bevoegde 

minister(s) geeft een repliek op het advies. 

 Dit advies kan reactief zijn naar aanleiding van een conceptnota van de minis-

ter(s) in de periode van de agendasetting of de beleidsvoorbereiding. De be-

voegde minister(s) geeft een repliek aan de SARWGG op zijn advies met infor-

matie over welke elementen van het advies zullen opgenomen worden in verdere 

beleidsvoering en welke niet. De minister motiveert formeel de gemaakte keuzes. 

 Dit advies kan reactief zijn naar aanleiding van een voorontwerp van decreet 

en/of belangrijk besluit in de fase van besluitvorming. De bevoegde minister(s) 

geeft een repliek op het advies en motiveert formeel wanneer afgeweken wordt 

van het advies.   

 

Bij het bepalen van het zorg- en ondersteuningsbeleid kan, naast de advisering door 

de strategische adviesraad, aanvullend ook gewerkt worden met brede consultatie-

rondes naar het voorbeeld van de gezondheidsconferenties.  

5.2. Beheersmatige activiteiten 

De overheid heeft de rol te verzekeren dat de geboden zorg en ondersteuning aan de 

criteria van Maatschappelijk Verantwoorde Zorg voldoet, met name kwaliteit, perfor-

mantie, rechtvaardigheid, relevantie en toegankelijkheid.  

Voor de betrokkenheid van stakeholders bij beheersmatige activiteiten zijn er verschil-

lende opties. In ieder geval meent de raad dat de verschillende stakeholders op een 

gestructureerde manier meer betrokken moeten worden bij het Vlaams beleidsvor-

mingsproces dan nu het geval is.  

De raad pleit ervoor een sterke vorm van zelfsturing na te streven door stakeholders 

actief te betrekken. Dat betekent ook dat, waar het opportuun is, beheers- en of uitvoe-

ringsverantwoordelijkheid een optie moet zijn. Ten minste wil de raad pleiten voor het 

installeren van een overlegorgaan waar gestructureerd overleg over belangrijke 

beleids- en beheerskwesties plaats kan grijpen. 

Gestructureerd overleg 

Het gestructueerd overleg vindt plaats tussen de bevoegde minister(s) uit de Vlaamse 

regering en vertegenwoordigers van relevante en representatieve stakeholders binnen 

de bevoegdheden van welzijn, gezondheid en gezin. 

Alle beheersmatige beleidsaangelegenheden en beleidsinitiatieven met een welzijns-, 

gezondheids- en gezinsdimensie die behoren tot de bevoegdheid van Vlaanderen kun-

nen er worden besproken. 

Het doel van het overleg is Maatschappelijk Verantwoorde Zorg en Ondersteuning (i.e. 

kwaliteit, performantie, rechtvaardigheid, relevantie en toegankelijkheid), betere regel-

geving en beleid te maken, maatschappelijk draagvlak voor het beleid te creëren, ken-

nis, informatie en ervaring uit te wisselen en conflicten te voorkomen of te beheersen. 

Alle partijen (overheid en andere stakeholders) samen streven naar een consensus: 
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 wanneer een consensus bereikt wordt, zal deze beslissing uitgevoerd worden 

door de bevoegde instanties en verdedigen alle partijen deze beslissing; 

 wanneer geen beslissing in consensus bereikt wordt, heeft de bevoegde minis-

ter(s) van de Vlaamse regering de eindverantwoordelijkheid om een eigen beslis-

sing te nemen. 

Het structureel overlegorgaan bepaalt zelf de agenda met de thema’s waarover men 

een akkoord wenst af te sluiten. Alle leden kunnen de agenda mee vorm geven. Het 

overleg krijgt een herkenbare, permanente en structurele plaats in het beleidsproces. 

Er wordt in transparantie gecommuniceerd over de werkzaamheden en de resultaten 

van het overlegorgaan. 

Per thema of beleidsdomein kan een afzonderlijk structureel overlegorgaan worden 

opgericht. In elk structureel overlegorgaan zullen de voor dat thema relevante en re-

presentatieve stakeholders worden aangeduid. 

Medebeheer 

De raad pleit voor medebeheer wanneer de strategische doelstellingen van het beleid 

best kunnen gerealiseerd worden via doorgedreven responsabilisering en actieve be-

leidsdeelname van de stakeholders. 

 De vertegenwoordigers van relevante en representatieve stakeholders binnen de 

bevoegdheden van welzijn, gezondheid en gezin besturen samen beheersmatige 

beleidsaangelegenheden met een welzijns-, gezondheids- en gezinsdimensie die 

behoren tot de bevoegdheid van Vlaanderen. De bevoegde minister oriënteert en 

oefent toezicht uit. 

 Alle bestuurders samen dragen de volledige (eind)verantwoordelijkheid voor de 

genomen beslissingen.  De minister draagt de politieke verantwoordelijkheid.  

 Er wordt een beheersovereenkomst afgesloten tussen het administratief-

bestuurlijk orgaan en de minister. Deze beheersovereenkomst bepaalt ten minste 

een aantal meetbare strategische en operationele doelstellingen en indicatoren, 

waaronder het streven naar intersectoraal en domeinoverstijgend werken, de 

toegekende middelen voor de werking en de uitvoering van de taken, de voor-

waarden voor andere inkomsten, de informatieverstrekking, de opvolging en toe-

zichtmechanismen,… 

 

De raad merkt op dat, wanneer de personen met zorgbehoefte en hun vertegenwoor-

digers als stakeholder betrokken worden bij medebeheer, het essentieel is dat er reke-

ning gehouden wordt met hun eigenheid. Dit betekent dat de werking van een beheers-

raad ook daadwerkelijk moet aangepast zijn aan de specificiteit van deze stakeholders 

zodat zij effectief en evenwaardig met de anderen kunnen participeren. 
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6. Conclusies 

In deze bijdrage heeft de raad onderzocht welk type van organisatie van zorg en on-

dersteuning wenselijk is om een toekomstgericht zorg- en ondersteuningsbeleid in 

Vlaanderen vorm te geven.  Daarbij hebben we nagegaan op welke manier de relevan-

te en representatieve stakeholders best kunnen betrokken worden. 

Onze analyse toont aan dat de vraag naar de optimale betrokkenheid van stakeholders 

in het beleidsproces geen eenduidig zwart/wit-verhaal is. 

De leden van de SAR WGG hebben in dit verhaal drie grote bekommernissen: 

 Vlaanderen moet de ambitie hebben om te werken aan een model dat een hef-

boom zal zijn voor de realisatie van Integrale Zorg en Ondersteuning en dat 

wordt uitgebouwd volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoorde 

Zorg. 

 Alle actoren moeten daarbij maximaal geresponsabiliseerd worden. 

 Daarvoor is een gestructureerd en transparant participatief model met alle sta-

keholders nodig. 

 

De loutere ‘inkanteling’ van de over te hevelen bevoegdheden in het bestaande 

Vlaamse beleidskader zal daarbij niet volstaan. Een beleids- en beheersmodel voor 

de lange termijn dat het mogelijk maakt integrale zorg en ondersteuning te realiseren, 

zal een goed evenwicht moeten zoeken tussen een optimale betrokkenheid van de 

stakeholders en de democratische legitimering van het beleid. De raad is ervan over-

tuigd dat een beleidsmodel dat maximaal inzet op zelforganisatie, zelfsturing en ver-

antwoordelijkheid uiteindelijk het beste resultaat zal geven. Het is voor de raad be-

langrijk dat dit op een efficiënte en transparante wijze georganiseerd wordt. 

De raad pleit voor een nieuw Vlaams participatief model waarin relevantie en re-

presentatie, deskundigheid en verantwoordelijkheid belangrijke elementen zijn. 

Afhankelijk van de aard van de activiteiten en verantwoordelijkheden die moeten wor-

den opgenomen krijgt dit model de vorm van advies, gestructureerd overleg of me-

debeheer. 

 Voor de raad kan dit best door op het niveau van de strategische activiteiten 

een goedwerkend en tijdig adviesstelsel uit te werken. De raad pleit hier voor 

advies met motiveringsplicht bij afwijking. 

 Op het vlak van de beheersmatige activiteiten stelt de raad voor minstens een 

vorm van gestructureerd overleg tussen alle partijen (overheid en andere sta-

keholders) in het leven te roepen en voor beheersverantwoordelijkheid van 

stakeholders te opteren wanneer de beheersprocessen een maximale responsa-

bilisering van de stakeholders vereisen. 

 

De raad pleit ervoor dat de gelegenheid te baat wordt genomen om het beleidsproces 

en de wijze van besturen in Vlaanderen grondig te evalueren met een openheid 

voor eventuele nieuwe vormen van betrokkenheid of participatie van stakehol-

ders. 

Tenslotte schuift de raad een aantal hoofdlijnen naar voor die bij deze zesde staats-

hervorming in acht moeten genomen worden. 
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1. Het beleidsdomein welzijn, gezondheid en gezin is een zinvol pakket van be-

voegdheden dat volgens de raad best samen wordt gehouden. Dit biedt immers 

de beste garanties om integrale zorg en ondersteuning in de praktijk te bren-

gen. 

2. De raad meent daarom ook dat belangrijk is het justitieel beleid (vervolgingsbe-

leid, justitiehuizen en jeugdsanctierecht) bij het domein WVG onder te brengen 

met het oog op integrale zorg en ondersteuning.  

3. Het is evenzeer van belang een intersectoraal perspectief te hanteren bij het 

uittekenen van de beleidsstructuur. 

4. Ook de beleidskeuzes in andere domeinen – zoals bijvoorbeeld armoede, wo-

nen, onderwijs en werk – hebben impact op het domein welzijn, gezondheid en 

gezin. De raad pleit er daarom voor verder in te zetten op mechanismen die 

transversaal en domeinoverstijgend beleid bevorderen en samenwerking op het 

terrein kunnen faciliteren. 

5. Uitkeringen en dienstverlening worden best samengebracht in hetzelfde be-

leidsdomein. 

 


