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1. VOORAFGAAND
Dit advies kadert in de infonota van het VAPH van 8 mei 2019 “oproep versterking RTH in kader van
het uitbreidingsbeleid 2019”.
Deze infonota voorziet dat de aanvragen worden geadviseerd door de IROJ’s.

2. PROCES TOT HET ADVIES
− Het VAPH heeft op 24 mei 2019 de aanvragen voor de regio West-Vlaanderen bezorgd aan het
IROJ.
Het betreft 13 aanvragen voor in het totaal 720,5 punten.
Het aantal punten dat kan worden toegekend bedraagt 343,09 punten.
Organisatie
Gevraagde punten
De Rozenkrans
110
Bemok (Thuisbegeleidingsdienst BAS)
12
Het Anker (Thuisbegeleidingsdienst BAS)
12
Spermalie TB Accent en Perspectief
71
Zonnebloem
36
Victor
80
Sint-Idesbald inclusief project TB BAS
24
Rozenweelde
35,5
Dominiek Savio
120
MFC De Kindervriend
30
De Lovie
40
Centrum van de Oostkust
36
Start West-Vlaanderen
114
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− De werkgroep advisering van het IROJ heeft op 18 juni 2019 de aanvragen besproken en
beoordeeld en heeft een voorstel van advies geformuleerd ten aanzien van het IROJ.
− Het voorstel van advies van de werkgroep advisering is op het IROJ van 21 juni 2019 besproken.
Dit voorstel van advies werd integraal goedgekeurd.

3. HET ADVIES NAMENS HET IROJ
De aanvragen werden in eerste fase beoordeeld aan de hand van de criteria die in de infonota
worden vermeld: “bij het beoordelen van de kandidaturen zal rekening gehouden worden met
ervaring in het werken met de beoogde leeftijdsgroep, met bijzondere doelgroepen (aard van de
handicap), met regionale spreiding en met ervaring in en visie op het werken in inclusieve
contexten.”
Bij de beoordeling van de aanvragen werd per criterium gebruik gemaakt van een 5-punten schaal
(voldoet helemaal niet / voldoet eerder niet / voldoet / goed / zeer goed).
Dit levert volgende score op (op een maximum van 50 punten).
Organisatie
De Rozenkrans
Bemok (Thuisbegeleidingsdienst BAS)
Het Anker (Thuisbegeleidingsdienst BAS)
Spermalie TB Accent en Perspectief
Zonnebloem
Victor
Sint-Idesbald inclusief project TB BAS
Rozenweelde
Dominiek Savio
MFC De Kindervriend
De Lovie
Centrum van de Oostkust
Start West-Vlaanderen

Behaalde score
36
46
46
47
44
43
48
38
48
33
39
36
46

Beoordeling van de aanvragen:
− De Rozenkrans: de aanvraag scoort sterk op ervaring in het werken met de beoogde
leeftijdsgroep en met bijzondere doelgroepen maar scoort minder sterk op de elementen
regionale spreiding, ervaring in en visie op het werken in inclusieve contexten.
− Bemok – Bas: de aanvraag beantwoord in sterke mate aan de verschillende criteria.
− Het Anker – Bas: de aanvraag beantwoord in sterke mate aan de verschillende criteria.
− Spermalie TB Accent en Perspectief: de aanvraag beantwoord in sterke mate aan de
verschillende criteria.
− Zonnebloem: de aanvraag beantwoord goed op het criterium regionale spreiding en
beantwoordt in sterke mate aan de overige criteria.
− Victor: de aanvraag beantwoord goed op het criterium bijzondere doelgroepen en beantwoordt
in sterke mate aan de overige criteria.
− St-Idesbald – inc BAS: de aanvraag beantwoord in sterke mate aan de verschillende criteria.
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− Rozenweelde: de aanvraag scoort sterk op ervaring in het werken met de beoogde leeftijdsgroep
en met bijzondere doelgroepen en scoort goed op de elementen regionale spreiding, ervaring in
en visie op het werken in inclusieve contexten.
− Dominiek Savio: de aanvraag beantwoord in sterke mate aan de verschillende criteria.
− De Kindervriend: de aanvraag scoort sterk op ervaring in het werken met de beoogde
leeftijdsgroep en met bijzondere doelgroepen maar scoort minder sterk op de elementen
regionale spreiding, ervaring in en visie op het werken in inclusieve contexten.
− De Lovie: de aanvraag scoort sterk op ervaring in het werken met de beoogde leeftijdsgroep en
met bijzondere doelgroepen en scoort goed op de elementen regionale spreiding, ervaring in en
visie op het werken in inclusieve contexten
− Centrum van de Oostkust: de aanvraag beantwoord goed op het criterium regionale spreiding en
beantwoordt in sterke mate aan de overige criteria.
− Start West-Vlaanderen: de aanvraag beantwoord in sterke mate aan de verschillende criteria.
Voorstel van advies:
Het IROJ is van oordeel dat bij het toekennen van de bijkomende middelen rekening moet worden
gehouden met volgende criteria:
• geen sterke versplintering van de middelen: het (lineair) verdelen van de extra middelen over
alle aanvragers is geen goede keuze.
De extra punten worden bij voorkeur toegekend aan een kleiner aantal organisaties die met
een voldoende aantal punten kunnen starten om daadwerkelijk in te zetten op deze opdracht.
• een dekkende regionale bediening en bereiken van de verschillende doelgroepen.
Het IROJ ziet in de voormalige thuisbegeleidingsdiensten belangrijke partners om in te zetten op
deze functie, gelet op hun regionale dekking van de provincie, het bedienen van de verschillende
doelgroepen en de expertise die ze op dit terrein hebben.
Het IROJ stelt voor om ook extra middelen toe te kennen aan Zonnebloem, gelet op de hogere
score.
Op basis van deze besluiten werd onderstaand voorstel van verdeling uitgewerkt.
Organisatie
Gevraagde punten
De Rozenkrans
110
Bemok (Thuisbegeleidingsdienst BAS)
12
Het Anker (Thuisbegeleidingsdienst BAS)
12
Spermalie TB Accent en Perspectief
71
Zonnebloem
36
Victor
80
Sint-Idesbald inclusief project TB BAS
24
Rozenweelde
35,5
Dominiek Savio
120
MFC De Kindervriend
30
De Lovie
40
Centrum van de Oostkust
36
Start West-Vlaanderen
114

Voorstel
0
12
12
64,77
36
64,77
24
0
64,77
0
0
0
64,77
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Het IROJ vraagt tenslotte aan het VAPH om de oproepen in het kader van uitbreidingsbeleid
intersectoraal te communiceren en maximaal open te stellen voor aanvragers uit andere
sectoren.
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