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1. Elke persoon met een beperking die a.h.v. een persoonsvolgend budget de regie over zijn
zorg in eigen handen wenst te nemen, moet die keuze waar kunnen maken en daartoe de
middelen van de overheid ter beschikking krijgen.
2. Personen met een beperking of hun wettelijk vertegenwoordigers die ervoor kiezen om die
regie over hun zorg in handen te geven van personen en organisaties met de nodige
expertise en een overheidsopdracht als zorgaanbieder, moeten die volwaardige keuze waar
kunnen maken. In heel wat problematische opvoedingssituaties is het vertrek van eigen
regie en van financiële keuzes een bemoeilijkende factor in de uitwerking van een
hulpverleningstraject op maat.
Ook voor die keuze en die situaties dienen alle partijen respect op te brengen.
3. Eender welk systeem van zorg voor mensen met een beperking waarin door de overheid
onvoldoende wordt geïnvesteerd, leidt tot ongewenste neveneffecten, tot onvoldoende zorg
en tot wachtlijsten. Een correcte verdeling van zorg voor iedereen is de eerste opdracht van
de overheid.
4. In de zorg voor jongeren met een beperking zijn beleidsmatig de integratie van de jeugdhulp
in één agentschap (‘Opgroeien’) en het wegwerken van de wachtlijsten hogere prioriteiten
dan de ombouw van het financieringssysteem. Eerst kwalitatieve hulp en voldoende hulp
voor iedereen en dan pas een reorganisatie naar een systeem van eigen regie voor iedereen
is een logische volgorde van aan te pakken projecten.
5. Het is administratief-technisch perfect mogelijk om iedereen die ondertussen wel een budget
in eigen regie wenst dit ook te bieden binnen de bestaande systemen.
6. De reorganisatie naar een persoonsvolgend systeem brengt bijkomende kosten mee van een
grootschalig veranderingstraject en van blijvende flankerende maatregelen omwille van de
meer uitgebreide administratieve procedures. Die middelen kunnen beter en gerichter
ingezet worden voor concrete zorg zolang er wachtenden zijn.
7. De reorganisatie naar een persoonsvolgend systeem van financiering is een politiekprincipiële keuze. Deze is niet onderbouwd met de nodige voorafgaande studies,
berekeningen, impactanalyse, wetenschappelijk uitgewerkte instrumenten,…
Dit maakt bij voorbaat een eerlijke verdeling van de middelen tussen de personen met een
beperking volgens zorgzwaarte een onmogelijke opdracht.
8. Het huidige ontwerpbesluit beschrijft een te omslachtig en te weinig flexibel systeem
waardoor een snelle aanpassing van de zorg aan de acute en wisselende noden van jongeren
met een beperking zoals het nu wel mogelijk is, gehypothekeerd is. De uitgebreide
administratieve procedure riskeert te zorgen voor grote administratieve vertragingen en veel
extra inzet van middelen die niet zorggebonden is.
9. Het huidige ontwerpbesluit is in vele punten een kopie van het systeem bij de volwassenen
met een beperking. Er wordt op geen enkele wijze getracht de fouten en moeilijkheden uit
dat reorganisatietraject te vermijden.
10. Wij kunnen dan ook enkel besluiten dat het huidige ontwerpbesluit voor de overgang naar
een PVF-systeem voor minderjarigen met een beperking onvoldoende doordacht,
onvoldoende uitgewerkt en onvoldoende gepland is waardoor het voor alle betrokkenen,
(kinderen, ouders, zorgverleners,..) onvoldoende garantie biedt op meer of meer
kwalitatieve zorg, wel integendeel.

