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Wijzigingsbesluit werk- en zorgtrajecten

.

Adviesvraag: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 27 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werken zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten
Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Ontvangst adviesvraag: 28 april 2021
Adviestermijn: 30 dagen
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie)
Goedkeuring raad: 10 mei 2021
Contactpersoon: Nele Vanheeswijck - nvanheeswijck@serv.be
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Mevrouw Hilde CREVITS
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Consciencegebouw
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node

contactpersoon
Nele Vanheeswijck
nvanheeswijck@serv.be

ons kenmerk
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Brussel
10 mei 2021

BVR tot wijziging art. 27 van het uitvoeringsbesluit bij het decreet werk- en zorgtrajecten
Mevrouw de viceminister-president
Op 28 april vroeg u de SERV om advies over een voorontwerp van besluit tot wijziging van art.
27 van het uitvoeringsbesluit van 2 februari 2018 bij het decreet van 25 april 2014 houdende de
werk- en zorgtrajecten. Met dit besluit stelt u voor om de mandaten van de penhouders binnen
de activeringstrajecten, die samen met hun netwerk van dienstverleners uitvoering geven aan het
actieplan opgesteld door de casemanagers Werk en Zorg, te verlengen van vier tot vijf jaar. U
doet dit om in afwachting van de evaluatie en (eventuele) bijsturing van het regelgevend kader,
de continuïteit van de diensteverlening te kunnen garanderen.
De SERV kijkt alvast uit naar de evaluatie van de activeringstrajecten en de (eventuele) bijsturing
van het regelgevend kader. Bijkomend staat de SERV positief tegenover de voorgestelde
oplossing om in tussentijd de toeleiding naar en dienstverlening van deze penhouders te kunnen
blijven garanderen voor de doelgroep.

Hoogachtend

Pieter Kerremans

Ann Vermorgen

administrateur-generaal

voorzitter
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