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1 .  Situering  

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft op 18 september 2008 de 
SERV om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet betreffende het algemeen wel-
zijnswerk. 
 
 
Het voorontwerp van decreet heeft tot doel een nieuw wettelijk kader te schetsen voor het 
algemeen welzijnswerk in Vlaanderen. Het voorontwerp van decreet vervangt en actualiseert 
het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk. Het decreet van 
1997 was het sluitstuk van een grondige herstructurering van de sector, waardoor vele kleine 
en versnipperde initiatieven gegroepeerd werden in 27 autonome centra voor algemeen wel-
zijnswerk. Het decreet bleef echter vrij vaag in de omschrijving van de kernopdrachten van het 
algemeen welzijnswerk en de welzijnsproblemen waarop de voorzieningen een antwoord moe-
ten formuleren.  
Het Rekenhof heeft gewezen op de gebrekkige uitvoering van het decreet van 19 december 
1997, ondermeer op het vlak van programmatie, objectieve parameters financiering, aflijning 
taakstelling van de centra algemeen welzijnswerk. 
  
Het voorontwerp van decreet wil zowel een antwoord bieden op de vaststellingen van het Re-
kenhof als de beleidsevoluties verdisconteren die zich de afgelopen jaren binnen het alge-
meen welzijnswerk hebben voorgedaan. 
  
Het voorontwerp van decreet creëert daartoe een nieuw kader dat de overheid in staat stelt 
om het aanbod van het algemeen welzijnswerk op een doelmatige wijze aan te sturen. De 
voorgelegde regeling creëert de nodige instrumenten om in de uitvoeringsbesluiten verder 
werk te maken van een programmatie, een verfijning en objectivering van de enveloppefinan-
ciering en het stimuleren van intersectorale samenwerking. 
  
Daarnaast krijgt het algemeen welzijnswerk een meer duidelijke profilering binnen het globale 
welzijnslandschap waardoor de structuren binnen het algemeen welzijnswerk (centra tele-
onthaal, centra algemeen welzijnswerk) zich beter kunnen positioneren. De centra voor alge-
meen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen worden geïntegreerd in het decreet 
betreffende de georganiseerde thuiszorg. 
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2.  Advies 

De SERV onderschrijft het opzet tot aanpassing van de regelgeving betreffende het algemeen 
welzijnswerk en sluit zich aan de voorgestelde kaderregeling zoals opgenomen in het voor-
ontwerp van decreet betreffende het algemeen welzijnswerk.  
 
Aangezien het voorgestelde een kaderregeling betreft dienen krachtlijnen, principes en defini-
ties verder te worden geoperationaliseerd bij besluit van de Vlaamse Regering. Voor de SERV 
is het essentieel dat onverkort werk wordt gemaakt van dit uitvoeringsbesluit, zodanig dat een 
daadwerkelijke aansturing van het algemeen welzijnswerk, zoals beoogd in het voorontwerp 
van decreet, ook op het terrein wordt gerealiseerd. Slechts als zodanig kan ondermeer een 
afdoend antwoord worden geboden aan de bemerkingen van het Rekenhof bij de hoekstenen 
van de regeling (programmatie, financiering, taakstelling en wijze van uitvoering). 
 
Gezien het strategisch belang van het uitvoeringsbesluit vraagt de SERV dat bij de totstand-
koming ervan de sector zou worden geconsulteerd. De SERV dringt erop aan de mogelijkheid 
te krijgen zich uit te spreken over het ontwerpbesluit, enerzijds gelet op het strategisch belang, 
anderzijds gezien het uitzonderlijk gegeven dat de RIA pas zal uitgevoerd worden op basis 
van het besluit. Als zodanig zullen pas op het niveau van het uitvoeringsbesluit de concrete 
implicaties/alternatieven van de regeling duidelijk worden. 
 
 
 
 


