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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 houdende diverse bepalingen
betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (mozaïekdecreet WVG).
Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft de regelgeving die op haar van toepassing is gescreend op onvolkomenheden, achterhaalde en/of maatschappelijk ongewenste bepalingen en hiaten.
De voorstellen ter zake van de agentschappen en het departement worden verzameld in het voorgelegde voorontwerp van decreet. Er worden generieke bepalingen opgenomen (oprichting van
een technische commissie brandveiligheid, controle op de aanwending van subsidies, wijzigingen
m.b.t. de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid en de
Adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) en in hoofdzaak
technische aanpassingen van bestaande decreten per sector.
Het betreft meer bepaald:
- het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en
de samenwerking tussen zorgaanbieders;
- het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid;
- decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991;
- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap;
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp;
- het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.
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De SERV wenst bij het hem voorgelegde voorontwerp van decreet volgende bemerkingen te
formuleren:
Bij hoofdstuk V. : Preventieve gezondheidsbeleid
Om redenen van administratieve vereenvoudiging en met het oog op een meer dynamisch
beleid voorziet het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse regering - in het kader van haar
beleid met betrekking tot de preventieve gezondheidszorg - de erkenning en subsidiëring van
de partnerorganisaties (artikel 18) en van de organisaties met terreinwerking (artikel 19)
voortaan kan laten geschieden op basis van oproepen.
De vraag blijft in welke mate het voorgestelde stelsel van oproepen zal leiden tot een forse
administratieve vereenvoudiging. Immers het uitschrijven en beoordelen van de oproepen
dient afgewogen met de huidige erkenning en opstelling van een - in hoge mate gestandardiseerde - beheersovereenkomst. Daarnaast maakt de huidige werkwijze met jaarlijkse bespreking van de beheersovereenkomst en jaarplanning waarbij zowel de bekommernissen van de
overheid als de organisatie voldoende aan bod komen reeds heel wat dynamiek mogelijk.
Ten gronde vereist de doeltreffende werking van vermelde organisaties dat deze kunnen steunen op continuïteit die het tijdsperspectief dat voorzien wordt in het voorgestelde oproepsysteem (3 à 5 jaar) overschrijdt.
De SERV wijst het voorstel van oproepen voor de generieke werking van de organisaties af.
Om als organisatie als kern van een expertennetwerk doeltreffend te kunnen functioneren blijft
een basiserkenning en –financiering vereist. Expertise opbouwen, in standhouden en uitdragen, netwerken ontwikkelen, een equipe van ervaren medewerkers vormen en bestendigen,
een consultfunctie naar overheid, media, onderzoekers en werkveld adequaat uitbouwen,
vergt continuïteit. Het tijdsperspectief voorzien in het oproepstelsel is in deze context ontoereikend.
Voor aanvullende opdrachten die zich richten op de ontwikkeling van concrete projecten, met
een specifieke output kan een oproepsysteem bruikbaar zijn, zij het dat ook hier duidelijke
evaluatiecriteria nodig zijn.
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