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Samenwerkingsakkoord: Brussels 
regionaal overleg gehandicaptenzorg 
Samenwerken in tijden van persoonsvolgende financiering.  

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg is het overlegplatform van de Vlaams erkende 
sector voor personen met een handicap en hun samenwerkingspartners. Het overleg zet zich in 
om de situatie voor personen met een beperking in Brussel op te volgen, te analyseren en te 
verbeteren. Waar mogelijk werken de leden intersectoraal en leggen ze actief verbinding met 
andere partners binnen welzijn, wonen, zorg en andere beleidsdomeinen (zoals tewerkstelling, 
vrijwilligerswerk, …). Inclusie bereik je immers niet alleen. Inclusie is een passend antwoord op 
de diversiteit in de samenleving. De term diversiteit beschrijft de werkelijkheid zoals ze is. Inclusie 
is een actieplan voor verandering om de obstakels, discriminaties en machtsverhoudingen die in 
de samenleving bestaan, actief weg te werken. Drempels wegwerken voor de meest kwetsbaren 
vergt extra inspanningen. 

Het BROG tracht de ambities van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap waar te maken in de Brusselse grootstedelijke context. Personen met een handicap 
hebben het recht op toegang en participatie op alle aspecten van het maatschappelijk leven. 
Hiervoor werken de leden samen met lokale en regionale beleidsmakers (en partners) om 
vernieuwende dynamische projecten mogelijk te maken.  

Daarnaast houdt het overleg ook de vinger aan de pols aangaande alles wat het Vlaams beleid 
voor personen met een handicap betreft. De implementatie van de persoonsvolgende financiering 
in Brussel is daarbij de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt van het overleg. Door de 
persoonsvolgende financiering zijn er enkele zaken veranderd aangaande de organisatie van de 
zorg voor personen met een handicap:  

- De budgetten gaan niet meer rechtstreeks naar de voorzieningen maar naar de persoon 
met een beperking zelf.  

- De aanvraagprocedure voor een erkenning handicap en bijhorend budget is veranderd 
waardoor er meer tussenstappen nodig zijn om tot een budget te komen. 

- De provinciale wachtlijsten zijn regionaal (Vlaams) geworden waardoor lokale elementen 
minder zwaar doorwegen. 

- Het wegwerken van de historische zorgachterstand is geen prioriteit meer voor het VAPH. 
- De VAPH-erkende organisaties zijn niet meer beperkt om hun aanbod te focussen op een 

bepaalde zorgvorm voor een bepaalde doelgroep. Zij zijn ook niet meer erkend voor een 
bepaalde capaciteit. Hun aanbod en capaciteit kan veranderen naargelang de wijzigingen 
in de populatie van zorgvragers.  

 

Deze veranderingen bieden kansen tot nauwere samenwerkingen en flexibelere afstemming 
tussen zorgaanbieders en meer keuzevrijheid voor de persoon met een handicap. Anderzijds 
schuilen er ook gevaren in deze ontwikkelingen zoals:  

- Een concurrentiestrijd onder bestaande en nieuwe Brusselse VAPH-partners voor het 
beperkt aantal personen met een persoonsvolgend budget in Brussel 

- Het versterken van de historische zorgachterstand.  
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- Door de communautaire complexiteit dreigen kwetsbare burgers hun weg niet meer te 
vinden in het zorglandschap voor personen met een handicap. 

- … 
 

Het BROG gelooft dat regie over het eigen leven een recht is voor iedereen, ook voor personen met 
een handicap. Daarin volgen de partners de visie van het concentrische cirkelmodel dat de 
noden en vragen van de cliënt centraal stelt in relatie tot zijn informeel en formeel zorg- en 
ondersteuningsnetwerk. Dat neemt niet weg dat kwetsbare personen goed begeleid en 
ondersteund moeten kunnen worden om deze regierol mogelijk te maken. Zij mogen niet het 
slachtoffer worden van dynamieken tussen organisaties, of worden “gebruikt” omwille van hun 
persoonsvolgend budget. Er moet voor hen gevochten worden, niet om hen. 

Daarom kiest het BROG om dit samenwerkingscharter te valideren. Het gaat over wederzijdse 
engagementen en verwachtingen tussen diverse zorgaanbieders en ondersteuningsorganisaties 
die in Brussel werken met en voor personen met een handicap (zowel VAPH-erkend als 
daarbuiten). De leden van het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg verbinden zich tot 
volgende principes: 

- Het primaat van de cliënt geldt, niet het primaat van het budget. Personen met een 
handicap kiezen zelf bij welke organisatie(s) zij wel of niet hun ondersteuning willen 
ontvangen. Cliënten ronselen bij andere organisaties wordt niet geaccepteerd, het is de 
cliënt die zelf moet kiezen.  

- Er wordt samengewerkt op een transparante manier op alle niveaus. Op cliëntniveau 
verbinden de organisaties zich er toe de cliënten naar beste vermogen te ondersteunen en 
begeleiden ook al houdt dit in dat de cliënt op termijn minder beroep zal doen op hun 
dienstenaanbod. Op niveau van hulpverleners verbinden de partners zich ertoe om 
heldere afspraken te maken inzake taakverdeling en transitieperiodes bij cliënten die van 
zorgaanbieder willen veranderen. Op niveau van de organisaties engageren de leden van 
het BROG zich ertoe om actief deel te nemen aan het overleg, en elkaar te informeren over 
ontwikkelingen in hun zorgaanbod zodoende tot een betere afstemming te komen en 
samenwerkingsafspraken te kunnen maken. Er worden ook verbindingen gemaakt met 
het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Brussel. Ook minderjarigen met een 
beperking hebben baat bij samenwerking tussen de zorg- en ondersteuningsdiensten.  

- Innovatie en ondernemerschap wordt gestimuleerd. De VGC en Kenniscentrum WWZ 
ondersteunen het BROG en externe partners hierin. Het is wel belangrijk dat het nieuwe 
aanbod een antwoord biedt op reële ondersteuningsnoden van Brusselaars. Deze noden 
worden aangetoond aan de hand van objectieve kwalitatieve en kwantitatieve data. Om 
aan deze data te geraken werkt het BROG samen met het VAPH en andere agentschappen 
in Brussel.  

- Rechtstreeks Toegankelijke Hulp wordt door het BROG aanzien als een belangrijke 
hefboom om laagdrempelige doch gespecialiseerde ondersteuning aan te bieden. Om deze 
dynamiek te versterken engageren de Brusselse VAPH-partners van het BROG zich om 
hulpverleners van hun organisatie te laten participeren aan het platform ‘RTH-
sleutelfiguren’. Dit platform stimuleert intersectorale samenwerkingen en wordt 
ondersteund door het Kenniscentrum WWZ.  

- De communicatie naar cliënten (en onder elkaar) gebeurt op een integere, authentieke 
manier. Organisaties spreken niet kwaad over andere organisaties naar cliënten toe. 
Daarnaast verbinden organisaties zich er ook toe om helder en eerlijk te communiceren 
over hun dienstenaanbod.  

 
 
 
 
 
 


