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4.1. Besparingsmaatregelen VAPH 

 
Op de vorige Raad van Bestuur meldden we –bij het ontwerp begroting 2018-  dat er  
nog een aantal besparingsmaatregelen op komst waren van het VAPH. Ondertussen is dit  
een feit. Een korte duiding.  
 
Met de introductie van MFC (multifunctioneel centrum voor minderjarigen) en FAM (flexibel  
aanbod voor meerderjarigen) werd gedurende een aantal jaar een nieuwe manier van werken 
geïntroduceerd in de sector (zeg maar opgelegd aan de voorzieningen).  
Al vlug hadden voorzieningen in de gaten dat deze flexibiliteit die ons opgelegd werd tevens  
mogelijkheden bood om een aantal financiële optimalisaties door te voeren. Concreet betekent 
dit dat de voorbije FAM jaren voor een hogere cashflow zorgden bij diverse voorzieningen  
(ook in De Bolster).  Na een aantal jaar had ook het VAPH dit in de gaten en bleek er sprake van 
een budgetoverschrijding (ergens tussen de 50 en 100 miljoen €). 
 
De minister vond het nodig om -alvorens dit openbaar bekend werd- reeds een aantal beheers- 
maatregelen te nemen.  Vanuit voorzieningen zijn we daar uiteraard niet gelukkig mee omdat  
dit een besparing betekent. Voor De Bolster betekent dit voor 2018 een besparing van circa  
€ 35.000. 
 
Op 1 maart 2018 staat een overleg gepland met de minister waarbij ik als vertegenwoordiger  
Van Oost-Vlaanderen aanwezig ben. Op dit overleg willen we de ontevredenheid die leeft in veel 
voorzieningen duiden. Er wordt in het verlengde hiervan tevens bekeken of we met dit thema  
naar de media gaan (en hoe). Deze ontevredenheid gaat in eerste instantie over de operationa- 
lisatie van PVF. Aanvullend is er het thema van de besparingsmaatregelen. 
 
Wat dit laatste thema betreft willen we toch kort even duiden wat precies moet verstaan  
worden onder de slotzin uit de brief van het VWV gericht aan de minister. Deze slotzin luidt als 
volgt (en komt heel braaf over) : “We rekenen er tenslotte op dat deze maatregelen afdoende  
zijn en dat dergelijke ingrepen in de toekomst niet meer genomen worden.” 
Vooreerst moet u weten dat de werkgeverskoepel heel wat energie heeft moeten steken in 
het pleidooi om deze maatregelen niet toe te passen met terugwerkende kracht ; wat ook  
gelukt is. Daarnaast weten we dat dit type van maatregel niet voldoende groot is om de budget- 
overschrijding te ondervangen. 
 
Voor een toelichting in detail verwijzen we naar volgende 2 bijgevoegde documenten : 
* Informatief 2018/01 waarin het Vlaams Welzijnsverbond een toelichting geeft bij de 
   inhoud van de beheersmaatregelen. 
* Brief van het VWV aan de minister naar aanleiding van deze beheersmaatregelen. 

 
 


