
Lokaal mei 201812

kort

De Vlaamse Regering gaf
 op vrijdag 20 april haar 
principiële goedkeuring 

aan het voorontwerp van 
decreet over woonzorg. 

Het bestaande woonzorg-
decreet was na bijna tien 

jaar aan een actualisering 
toe. De bevoegdheids-

overdrachten die gepaard 
gaan met de zesde staats-

hervorming (2014), de 
demografische evolutie, de 
veranderende samenleving 
en inzichten uit de ervaring 

en de praktijk, zetten aan 
tot een bijsturing. 

Het lokale dienstencentrum verandert het 
meest. Het blijft zich wel richten tot oude-
ren, mantelzorgers en kwetsbare personen, 
maar in plaats van informatieve of recreatieve 
activiteiten aan te bieden, zal het nu vooral 
de sociale cohesie in de buurt aanzwengelen. 
Activiteiten in het dienstencentrum of elders 
in de buurt zijn een hefboom om die doelstel-
ling waar te maken, ze gebeuren samen met 
de gebruikers, buurtbewoners, lokale vereni-
gingen en organisaties. De huidige aanvul-
lende thuiszorg van schoonmaakhulp, oppas 
en karweihulp wordt als logistieke zorg en 
ondersteuning geïntegreerd binnen de gezins-
zorg. Er komt bijgevolg één aanbod gezins-
zorg. De één-op-één-relatie van gezinszorg 
wordt uitgebreid. De dienst voor gezinszorg 
biedt zowel hulp thuis bij de individuele ge-
bruiker aan als in een collectieve gezinszorg, 
in aansluiting van vernieuwde zorgconcepten 
of nieuwe samenlevingsvormen. Het aanbod 
van collectieve dagopvang, wat vandaag al 
mogelijk is en gekend onder de term CADO's 
of dagverzorging conform artikel 51, past al 
binnen deze verruiming. De diensten voor ge-
zinszorg zullen nog flexibeler werken, op maat 
van de gebruiker en de mantelzorger. Door 
de integratie van aanvullende thuiszorg in 
gezinszorg, komt er een overgangsmaatregel 
voor de diensten logistieke hulp, ook voor de 
nog niet-aangemelde diensten.
De centra voor dagverzorging zorgen er-
voor dat mensen langer thuis kunnen blijven 
wonen, deze centra worden toegevoegd aan 

de thuiszorgvoorzieningen. De 
centra voor dagverzorging en de 
centra voor dagopvang, uitgebaat 
door een dienst voor gezinszorg, 
blijven op dezelfde leest geschoeid: 
collectieve zorg tijdens de dag. De 
doelgroep en omkadering blijven 
de belangrijkste verschillen. 
Net zoals de centra voor dagver-
zorging worden de centra voor 
kortverblijf in het voorontwerp 
van decreet beschouwd als thuis-
zorgvoorzieningen. Een opname 
in een centrum voor kortverblijf is 
immers een tijdelijke opvangvorm. 
De basisopdracht van de centra 
voor kortverblijf blijft grotendeels 
respijtzorg. Wat nieuw is, is de op-
splitsing in drie types kortverblijf 
op basis van leeftijd.
De groepen van assistentiewonin-

gen bieden een aangepaste woonomgeving 
voor ouderen aan die zelfstandig wonen en 
gebruik kunnen maken van dienstverlening. 
Crisiszorg, overbruggingszorg en noodop-
roep zijn drie begrippen die voordien al in 
de erkenningsnormen zaten van de assisten-
tiewoningen, maar nu decretale verankering 
vinden. De woonassistent informeert over 
het zorgaanbod, zet in op sociale contacten 
en ontspanning en legt verbindingen met de 
buurt. Enkel erkende groepen van assisten-
tiewoningen mogen nog deze naam hanteren 
zodat het duidelijk wordt aan welke kwali-
teitseisen ze voldoen. 
Globaal genomen voorziet het woonzorgcen-
trum in complexe zorg en ondersteuning, in 
een aangepast kader, op permanente basis. 
Er komt meer aandacht voor het wonen en 
leven via het concept van het woonzorgleef-
plan voor elke bewoner.
Over het voorontwerp van decreet wordt nu 
advies ingewonnen, ook van de VVSG die de 
stand van zaken opvolgt, vooral wat betreft 
de publieke zorgdiensten zoals woonzorg-
centra, centra voor dagverzorging, centra 
voor kortverblijf, diensten gezinszorg, lokale 
dienstencentra en groepen van assistentie-
woningen. Na het doorlopen van de volledige 
procedure in het Vlaams Parlement en de fi-
nale goedkeuring door de Vlaamse Regering 
is de inwerkingtreding van het decreet voor-
zien voor januari 2019.
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