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1. SITUERING
Op 08 mei 2019 werd de oproep Globale individuele ondersteuning (GIO) verspreid mbt de
algemene oproep “versterking RTH in het kader van uitbreidingsbeleid 2019”. Kandidaturen
werden ingediend bij het VAPH en werden bezorgd aan het IROJ ter advisering. Vlaanderen heeft
mede obv het IROJ advies 9 van de 15 aanvragen goedgekeurd voor 370,3 punten van de 433.53 te
verdelen punten. Er werd in de beslissingsbrief op pg 4 een voorstel van verdeling gedaan (lineaire
verdeling) voor de overgebleven 63,23 punten. Dit voorstel dient opnieuw geadviseerd te worden
door het IROJ van 27 september 2019.

2. VRAAG VAN HET ACO
Het IROJ OVL doet een uitspraak over de resterende te verdelen 63.23 punten.

3. HOE KIJKEN WE VANUIT DE OOST-VLAAMSE SITUATIE NAAR
DEZE AANVRAAG?
Het Platform minderjarigen heeft een voorstel van advies voorbereid:
Het platform minderjarigen adviseert voor wat betreft de resterende punten geen lineaire verdeling
toe te passen, maar wel een 2de indieningsronde toe te laten, waarbij de niet weerhouden
voorzieningen de kans hebben om hun aanvraag te ‘verbeteren’ of in te trekken. Op deze manier
worden de evenwichten uit het basisvoorstel, gebaseerd op handicapspecifieke
expertise/doepgroepen en regionale spreiding gerespecteerd. Vanuit de doelgroep
gehoorstoornissen zal Sint-Lievenspoort een dossier herindienen (40 punten), vanuit de doelgroep
(matig) mentale beperkingen zullen de partners onderling afstemmen en ziet het ernaar uit dat
enerzijds DVC Heilig Hart (9 punten) en anderzijds Blijdorp of Levensvreugde (5 of 9 punten) een
aanvraagdossier indienen. Tanderuis is akkoord om de punten voor de doelgroep autisme (5
punten) op te nemen.
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4. ADVIES IROJ OVL
Het Platform minderjarigen OVL heeft een inschatting gemaakt naar verdeling. Het IROJ
OVL gaat akkoord met deze inhoudelijke uitwerking en adviseert de herwerkte dossiers
positief volgens de verdeling van het platform minderjarigen:
Sint-Lievenspoort: 40 punten; DVC Heilig Hart: 9 punten; Blijdorp: 9 punten; Tanderuis: 5
punten.
Het IROJ OVL betreurt de vraag van het VAPH om een eerder sectoraal advies te
heradviseren. Een gebrek aan algemeen kader en de tijdsdruk zorgden voor verwarring.
Deze boodschap zal ook op het voorzittersoverleg worden geagendeerd.
IROJ OVL , 27 sept 2019
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