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1. Inleiding
Voorzieningen van ouderen en personen met een handicap hebben een belangrijk aandeel in de
organisatie van het aangepast vervoer in Vlaanderen. Een goede organisatie van het vervoer van
en naar voorzieningen is essentieel om tot een gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem te
kunnen komen. Gezien de nood aan een duidelijke kijk en visie op vervoer georganiseerd door
voorzieningen heeft Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, met steun van het
Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid dit actieonderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek naar de optimalisatie van vervoer van voorzieningen van ouderen en personen met
een handicap biedt de nodige inzichten hoe dit aandeel van groepsvervoer op een optimale wijze
kan ingepast worden in het vooropgestelde organisatiemodel voor het aangepast vervoer in
Vlaanderen.
Het resultaat van dit actieonderzoek is voorliggend eindrapport met aanbevelingen naar de
optimalisatie van vervoer naar voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap.
Hierna volgt een bondige omschrijving van de probleemstelling en de aanleidingen die van
belang waren bij de totstandkoming van de vooropgestelde projectmethodiek.

1.1. Situering van het project
Uitbouw van een Vlaams toegankelijk vervoersysteem
Het ‘Onderzoek naar hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en
gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen’ 1 van Enter uit 2009 schetste
een toekomstbeeld waarin het halte-haltevervoer en het deur-deurvervoer gezamenlijk worden
ingezet om de vervoervraag aangepast vervoer op een optimale wijze in te vullen. Dit werd
bekomen door het vervoeraanbod van de verschillende vervoeraanbieders van toegankelijk
vervoer te koppelen aan de specifieke eisen van de vervoeraanvragers. Deze studie formuleerde
aanbevelingen voor de verschillende vervoersvormen met betrekking tot de vaststelling van de
doelgroep (inclusief de staving), de vervoersgarantie en de kostprijs voor de gebruiker. De
coördinatie van dit vervoeraanbod aangepast vervoer wordt toegewezen aan de nog op te
richten 'Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer' (MAV).
Een MAV is een centraal en neutraal contactpunt waar personen met een beperkte mobiliteit
terecht kunnen voor specifieke mobiliteits- en vervoersvragen op vlak van toegankelijk en
aangepast vervoer. Een MAV is nodig voor het aanvullend op elkaar inzetten van alle bestaande
vervoertypes met aansturing en gerichte doorverwijzing van vervoervragen aan de meest
geschikte vervoeraanbieder. Het reguliere openbaar vervoer is hierbij steeds de eerste keuze
1

Enter, Onderzoek naar hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en
gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen, 2009, studie in opdracht van het Vlaams
ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
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maar is niet altijd mogelijk. In dat geval is deur-deurvervoer aangewezen. Naargelang het profiel
van de gebruiker is een doorverwijzing naar een Dienst Aangepast Vervoer (DAV) mogelijk, naar
een Minder Mobielen Centrale (MMC) of een commerciële vervoeraanbieder van aangepast
vervoer. Daarnaast is er een belangrijke taak voor de MAV in het nagaan van knelpunten en
leemtes in het vervoeraanbod door een correcte registratie van gegevens. Ten slotte kan de
MAV ook de rol van vervoersregisseur op regionaal niveau op zich nemen door het opvolgen en
begeleiden van vragen tot samenwerking tussen de verschillende vervoersactoren.
De aanbevelingen van het hefbomenonderzoek werden in de beleidsnota 2009-2014 en de
beleidsbrief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits overgenomen
en vormden de aanleiding van een vervolgstudie ‘Businessplan voor een gebiedsbedekkend,
complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen’. Deze opdracht van
het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid wordt in 2012 en 2013 uitgevoerd door
het consortium Enter, IMOB (UHasselt) en Ernst & Young. De studie zal deze aanbevelingen
verder onderbouwen en implementeren door middel van een marktstudie, een operationeel
actieonderzoek (met drie pilootprojecten) en een bestuurlijke en financiële analyse.
Er zijn vandaag voor de organisatie van het aangepast vervoer in Vlaanderen verschillende
vervoeraanbieders actief: openbaar vervoer, private vervoeraanbieders (taxi’s, verhuur van
voertuigen met bestuurder), DAV’s en andere vzw’s en vrijwilligers onder begeleiding van MMC’s
al dan niet in samenwerking met gemeenten, OCMW’s of ziekenfondsen. De modellen in het
businessplan houden enkel rekening met deze vormen van vervoer waarnaar concrete
vervoersvragen doorverwezen vanuit de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer. Het vervoer
door voorzieningen valt buiten de scope van de opdracht en wordt niet verder uitgewerkt. Toch
speelt deze vervoerswijze met gebruikers met specifieke noden een belangrijke rol om te komen
tot een gebiedsdekkend vervoersysteem.

1.2. Probleemstelling
Een goede organisatie van het vervoer van en naar voorzieningen is dus essentieel. Maar er was
tot vandaag weinig zicht in de organisatie van dit groepsvervoer. Er waren heel wat vragen en er
worden heel wat knelpunten vastgesteld: gebrek aan samenwerking tussen de verschillende
voorzieningen en mogelijk andere vervoeraanbieders, het niet optimaal inzetten van
aangeschafte voertuigen, geen onderscheid tussen gebruikers binnen de huidige financiering …
Reeds in het onderzoek van 2001-2002 ‘Behoeftenonderzoek naar aangepast vervoer voor
personen met een beperkte mobiliteit’ 2, dat Deloitte, Touche en Tohmatsu uitvoerden in
opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen, was één van de conclusies dat er bij de voorzieningen
voor personen met beperkingen en ouderenzorg ‘onbenutte’ voertuigen zijn. Eén van de
beleidsaanbevelingen stelde voor om de inzetbaarheid van deze voertuigen te stimuleren.

2

Deloitte, Touche en Tohmatsu, Behoeftenonderzoek naar aangepast vervoer voor personen met beperkte
mobiliteit, 2002, eindrapport studie in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen.
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Een goed beeld over deze vervoerswijze is onontbeerlijk om tot de nodige inzichten te kunnen
komen om dit belangrijk aandeel van groepsvervoer op een optimale wijze te kunnen inpassen in
het vooropgestelde organisatiemodel voor het aangepast vervoer in Vlaanderen, maar ook in het
kader van een betere organisatie van het groepsvervoer door voorzieningen zelf. Hiervoor is
overleg met en input door de sector noodzakelijk.

1.3. Projectdoelstelling
Dit actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer naar voorzieningen voor ouderen en
personen met een handicap werkt aanbevelingen uit voor een betere organisatie van het
groepsvervoer door voorzieningen alsook de inpassing ervan in het vooropgestelde
organisatiemodel voor de uitbouw van een geïntegreerd , complementair en gebiedsdekkend
Vlaams toegankelijk vervoersysteem met een betaalbare en goede dienstverlening van
aangepast vervoer op Vlaams niveau.
Deze algemene doelstelling werd verfijnd:
-

Het samenbrengen van knelpunten en oplossingsrichtingen door middel van bevraging van
de betrokken actoren aan de hand van online bevraging en focusgroepen;
De analyse van de beschikbare werkingsresultaten van het groepsvervoer door
voorzieningen;
Het onderzoeken van draagvlak en mogelijkheden om vervoer vanuit voorzieningen te doen
aansluiten bij het nieuwe Vlaamse organisatiemodel rond toegankelijk vervoer;
Scenario-ontwikkeling en beleidsadvies met betrekking tot:
o de organisatie van het groepsvervoer door voorzieningen;
o de inpassing van het groepsvervoer door voorzieningen in het vooropgestelde
organisatiemodel van aangepast vervoer op Vlaams niveau.

1.4. Projectmethodiek
Consultatie van de betrokken actoren in de sector speelde een belangrijke rol in het hele
onderzoek. Op verschillende tijdstippen en via verschillende onderzoeksmethoden werd de
sector betrokken door overleg en terugkoppeling. Hierdoor ontstond een samenwerking met de
relevante stakeholders en kon er worden gewerkt aan een gedragen voorstel tot
beleidsaanbevelingen. Een breed draagvlak was noodzakelijk aangezien de stappen voor een
optimalisatie van de vervoersaanpak van de voorzieningen en het laten aansluiten van dit
vervoer bij het regulier aangepast vervoersbeleid ingrijpend zouden kunnen zijn.
Dit onderzoek werd opgebouwd in drie fasen: een inventarisatiefase, een analysefase en een
ontwikkelingsfase. Het project startte met een inventarisatiefase met literatuurstudie,
gesprekken met sleutelfiguren en de samenstelling van de online bevraging. In de analysefase
werden de resultaten van de online bevraging verwerkt en werden negen focusgroepen
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georganiseerd zowel op Vlaams als regionaal niveau. Ten slotte volgde de ontwikkelingsfase met
de formulering van scenario’s en concrete beleidsaanbevelingen.

1.4.1. Projectstuurgroepen
Voor de begeleiding van het project werd enerzijds een administratieve stuurgroep als een
inhoudelijk projectstuurgroep samengesteld.

1.4.2. Inventarisatiefase
Tijdens deze fase werd gestart met een analyse van de bestaande literatuurgegevens,
beleidsdocumenten en wetgeving om de bestaande situatie in kaart te brengen. Daarnaast werd
ook individueel overlegd met deskundigen rond mobiliteit van voorzieningen ter voorbereiding
van de online bevraging en als achtergrond van de volgende fasen.

1.4.2.1 Overleg, studiebezoeken, studiedagen
Naast een reeks interne gesprekken met deskundigen rond toegankelijkheid en mobiliteit
vonden er met bepaalde sleutelfiguren individuele gesprekken plaats ter voorbereiding van de
online bevraging en als achtergrond voor de volgende fasen.

1.4.2.2 Online bevraging
Om de huidige situatie van het vervoer van voorzieningen te analyseren werd er gewerkt met
een breed opgezette online bevraging die de huidige vervoersaanpak van de voorzieningen via
cijfergegevens in kaart brengt. Ook moest er meer duidelijkheid komen over de knelpunten die
men ervaart zowel vanuit het standpunt van de voorziening als van de gebruikers van deze
voorzieningen. Er werd een onderscheid gemaakt tussen de voorzieningen voor ouderen en
personen met een beperking. Daarnaast werd er onderzocht in welke mate men gebruik maakt
van het openbaar en aangepast vervoer. Daarnaast werd er ook gepeild naar de wenselijkheid en
haalbaarheid om aan te sluiten bij het actueel beleid van Vlaanderen en het vervoersmodel van
Mobiliteitscentrale(s) Aangepast vervoer. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de online
bevraging opgenomen.
A. Aandachtspunten
De uiteindelijke vorm en inhoud van de online bevraging werd bepaald door een groot aantal
aandachtspunten dat resulteerde uit de verschillende onderdelen van de inventarisatiefase en
door de gerichte feedback van de inhoudelijke stuurgroep. Een overzicht van het
eisenprogramma:
-

In kaart brengen van de huidige vervoersaanpak van de voorzieningen .
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-

Bruikbaarheid van de bevraging voor een zo groot mogelijk aantal voorzieningen voor
personen met een beperking en ouderenzorg. Dit is een heterogene groep qua erkenning,
organisatievorm, grootte, doelgroep, inzet van vrijwilligers, al dan niet bestaande
samenwerking voor vervoer …

-

Mogelijkheid tot invullen van de bevraging, zowel voor voorzieningen die vervoer
organiseren als deze die dit niet doen of die deze taak uitbesteden.

-

Integratie van alle relevante parameters in de bevraging (bijvoorbeeld de locatie van de
voorziening, de populatie enzovoort).

-

Mogelijkheid tot aparte analyse van de gegevens van de belangrijkste deelgroepen van
voorzieningen en gebruikers.

-

Inventarisatie van de knelpunten en noden van de voorzieningen en de gebruikers.

-

Nagaan van de huidige aansluiting bij het openbaar vervoer.

-

Inventarisatie van de huidige samenwerking met andere aanbieders van aangepast vervoer
(professionelen en vrijwilligers).

-

Peiling naar de bereidheid en voorwaarden tot samenwerking met andere voorzieningen,
met het openbaar vervoer en met de andere vervoeraanbieders.

-

Peiling naar de bereidheid om dit vervoer te laten aansluiten in het model van de
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV).

B. Structuur en inhoud
De structuur en inhoud van de online bevraging evolueerde zowel via regelmatig intern overleg,
als via feedback na het invullen van proefversies en na de inhoudelijke en structurele suggesties
tijdens de eerste vergadering van de inhoudelijke stuurgroep.
Het resultaat was een lijst van een 100-tal vragen in een structuur van 13 onderdelen. Door deze
onderdelen vergrootte de transparantie voor de respondenten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Identificatiegegevens: contact, type voorziening
Waarom organiseert u vervoer (of niet)
Regio/locatie
Samenwerking
Voertuigen (grootte, aantal)
Toegankelijkheid van deze voertuigen
Ritten en bezetting
Personeel
Organisatie en planning
Gebruikers
Financieel
Openbaar vervoer en ander vervoer
Toekomst (onder meer over de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer)
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Om in te spelen op de verschillen in het vervoer van semiresidentiële en residentiële
voorzieningen en of de voorziening het vervoer alleen organiseert of in samenwerking met
andere, werden er meerdere vragenlijsten opgesteld. Andere belangrijke parameters zoals de
aard van de doelgroep (personen met een beperking of ouderen) of de grootte van de
voorziening gaven geen aanleiding tot andere vragen of vraagformuleringen. Afhankelijk van
ingevulde identificatiegegevens kreeg de respondent een van de zes vragenlijsten:
1. Semiresidentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren
2. Residentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren
3. Semiresidentiële voorzieningen die het vervoer organiseren in samenwerking met andere
voorzieningen of die het vervoer uitbesteden
4. Residentiële voorzieningen die het vervoer organiseren in samenwerking met andere
voorzieningen of die het vervoer uitbesteden
5. Voorzieningen die geen vervoer organiseren
6. De gebruikers of vertegenwoordigers van de gebruikers van deze voorzieningen.
C. Verspreiding
De verspreiding van de online bevraging gebeurde begin mei 2012 via e-mail.
De e-mailadressen werden verzameld via de Sociale Kaart en via de adressenbestanden op de
www.zorg-en-gezondheid.be. Het betrof alle Vlaamse semiresidentiële en residentiële
voorzieningen erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en alle
Vlaamse semiresidentiële en residentiële instellingen voor ouderenzorg. In totaal waren dit 2306
e-mailadressen.
Ook de leden van de inhoudelijke stuurgroep werden verzocht de online bevraging te
verspreiden onder hun leden en Enter signaleerde dit ook aan zijn contacten. De voorzieningen
werden in de begeleidende mail verzocht deze online bevraging eveneens door te sturen naar de
ouderverenigingen en gebruikersraden.
Eind mei 2012 werd de bevraging afgesloten.

1.4.3. Analysefase
1.4.3.1 Verwerking van de resultaten van de literatuurstudie gesprekken en online
bevraging
Vanaf 1 juni gebeurde een eerste, algemene verwerking van de resultaten. Hiervoor werden de
antwoorden gebruikt van de 304 respondenten die de online bevraging op dat ogenblik volledig
hadden ingevuld. De resultaten van de online bevraging gaven een eerste zicht op de
problematiek van het vervoer van de voorzieningen.
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1.4.3.2 Organisatie provinciale focusgroepen
Met de organisatie van vijf provinciale focusgroepen werd het samenbrengen van knelpunten en
oplossingsrichtingen beoogd.
De provinciale focusgroepen waren telkens samengesteld uit een brede variatie aan deelnemers:
- zowel voorzieningen voor personen met beperkingen als ouderenzorg;
- zowel semiresidentiële als residentiële voorzieningen;
- grote en kleine voorzieningen met een ruim aanbod aan eigen vervoer;
- voorzieningen die voor hun vervoer reeds samenwerken met andere voorzieningen;
- voorzieningen die geen vervoer organiseren.
In totaal waren 54 voorzieningen vertegenwoordigd in deze focusgroepen. Ongeveer 40% van de
deelnemers vertegenwoordigde de ouderzorg en 60% de voorzieningen voor personen met een
beperking. Telkens werden in een bijeenkomst van twee uur de eerste resultaten op een
gestructureerde wijze voorgesteld.
De beschikbare resultaten van de online bevraging werden geanalyseerd, verfijnd, uitgediept en
ze werden afgetoetst met de ervaringen van de deelnemers. Er werd tevens gestart met het
creëren van een draagvlak voor de optimalisatie van het vervoer door de voorzieningen en voor
het aansluiten bij het regulier aangepast vervoersbeleid.
Hoofdstuk 3 ‘Analyse’ gaat hier dieper op in.

1.4.3.3 Organisatie gemengde focusgroepen
Na de gedetailleerde verwerking van de online bevraging en rekening houdend met de tot dan
beschikbare gegevens werd een eerste versie van de beleidsaanbevelingen gemaakt. Deze
beleidsaanbevelingen werden in oktober 2012 voorgelegd aan vier focusgroepen.
Deze focusgroepen werden georganiseerd per thema:
1. ouderenzorg;
2. personen met een beperking;
3. vervoeraanbieders;
4. vertegenwoordigers van het beleid.
Om het draagvlak van de beleidsaanbevelingen zo groot mogelijk te maken werden voor deze
focusgroepen zowel de koepels van de voorzieningen voor ouderenzorg en personen met
beperkingen, de vertegenwoordigers van de gebruikers, de aanbieders van toegankelijk vervoer
en de vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen Mobiliteit, Welzijn en Gelijke Kansen
Vlaanderen uitgenodigd. In totaal namen 13 organisaties hieraan deel. Twee organisaties gaven
feedback over deze eerste versie via e-mail.
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1.4.4. Ontwikkelingsfase
Op basis van alle gevonden resultaten werden aanbevelingen uitgewerkt ter optimalisatie van
het vervoer van voorzieningen. Dit werd teruggekoppeld met de sector via de gemengde
focusgroepen. Na de feedback van de gemengde focusgroepen werden de beleidsaanbevelingen
in een definitieve vorm gegoten. Zo zijn we kunnen komen tot een gedragen voorstel van
resultaten en beleidsaanbevelingen naar optimalisatie van vervoer van voorzieningen.
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2. Landschapstekening van voorzieningen en toegankelijk
vervoer
Voor de beschrijving van de resultaten van het actieonderzoek wordt in dit hoofdstuk een korte
situatieschets gegeven van het landschap van aangepast vervoer en het landschap van
voorzieningen. Deze elementen komen verder nog aan bod in het hoofdstuk 3 ‘Analyse’ en
daarna in hoofdstuk 4 ‘Beleidsaanbevelingen’, maar worden hier in hun algemene context
geschetst en in de context van de uitbouw van een geïntegreerd , complementair en
gebiedsdekkend Vlaams toegankelijk vervoersysteem.
In een afsluitend deel wordt dieper ingegaan op de link tussen welzijn en mobiliteit.
Maatschappelijke tendensen zoals vergrijzing van de maatschappij, toenemende migratie,
bevolkingstoename, stijgende levensverwachting… leiden tot een toename van het aantal
personen met zorgnoden. Om de vraag naar zorg te kunnen opvangen zal Vlaanderen moeten
inzetten op een grotere differentiatie van het woon- en zorgaanbod. Om die
vermaatschappelijking van de zorg mogelijk te maken zal er op verschillende domeinen moeten
worden ingezet. Mobiliteit is alvast één component. We staan voor grote uitdagingen waar
welzijn en mobiliteit hand in hand moeten gaan.

2.1. Uitbouw van een geïntegreerd , complementair en gebiedsdekkend Vlaams
toegankelijk vervoersysteem.
In 2010 besliste de Vlaamse Regering om de subsidiëring van het aangepast vervoer van
personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit over te hevelen van Gelijke Kansen
naar het beleidsdomein Mobiliteit met als resultaat een dubbele doelstelling voor dit
beleidsdomein:
1. Het uitwerken van een decretale regeling voor de diensten aangepast vervoer, dat een
regeling is voor de compensatie van de gemaakte kosten voor het vervoer van personen
met een ernstig beperkte mobiliteit:
- voor de diensten aangepast vervoer
- binnen het nieuwe kader ook voor andere aanbieders van aangepast vervoer
(commerciëlen, gemeenten, vzw’s)
Hierbij financiert de overheid het vervoer maar is zij geen organisator van het vervoer.
2. De uitbouw van een geïntegreerd , complementair en gebiedsdekkend Vlaams
toegankelijk vervoersysteem als aanpak voor het probleem van het versnipperde en niet
gebiedsdekkende aanbod van toegankelijk en aangepast vervoer:
- geïntegreerd: inzet en afstemming met de verschillende soorten vervoeraanbieders
- complementair: openbaar vervoer en deur-deurvervoer aanvullend op elkaar
- gebiedsdekkend: van versnipperd aanbod tot gebiedsdekking
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2.1.1. Hefbomen naar een toegankelijk vervoersysteem
‘Onderzoek naar hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en
gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen’, Enter, 2009.
In deze studie in opdracht van de Vlaamse overheid brachten we knelpunten op vlak van
mobiliteit en een aantal mogelijke oplossingen samen, onder andere via focusgroepen met heel
wat betrokken partijen zoals de koepelorganisaties van gebruikers, vervoeraanbieders van
openbaar en deur-deurvervoer en hun koepelorganisaties, ziekenfondsen en lokale overheden
en diensten. We ontwikkelden een aantal mogelijke scenario’s m.b.t. de organisatie en
coördinatie van het aanbod van aangepast vervoer in Vlaanderen. We vertaalden deze in een
In het onderzoek werd een organisatiemodel ontwikkeld waarin zowel het halte-tot-halte
vervoer als het deur-tot-deur vervoer werden opgenomen. Door een onderscheid te maken in
het vervoeraanbod van de verschillende aanbieders van toegankelijk vervoer en de specifieke
eisen van de vervoervragers kon o.a. voor elke soort van vervoer een specifieke doelgroep
benoemd worden. In Bijlage 1 kan het organisatiemodel toegankelijk vervoersysteem
teruggevonden worden.
Daarnaast werd aan de hand van een stroomschema een aanzet gedaan voor de behandeling en
sturing van de vervoersvraag. Er werd voorgesteld om binnen dit stroomschema de coördinatie
van het aanbod toe te wijzen aan nog op te richten Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer
(MAV). In Bijlage 2 kan het stroomschema Toegankelijk Vervoersysteem teruggevonden worden.
De MAV krijgt een belangrijke rol toebedeeld onder meer wat betreft de dispatching, verdeling
en organisatie van aangepast vervoer. Daarnaast zal de MAV functioneren als centraal en
neutraal informatiepunt voor aangepast vervoer. Personen met een beperkte mobiliteit zullen
terecht kunnen met hun specifieke mobiliteits- en vervoersvragen op vlak van toegankelijk en
aangepast vervoer. Een MAV is nodig voor het aanvullend op elkaar inzetten van alle bestaande
vervoertypes met aansturing en gerichte doorverwijzing van vervoervragen aan de meest
geschikte vervoeraanbieder. Openbaar vervoer is hierbij steeds de eerste keuze maar is niet
altijd mogelijk. Bepalende factoren hierbij zijn:
-

-

-

de mogelijkheden persoon met beperkte mobiliteit: kan de persoon zich zelfstandig naar
en van de halte verplaatsen en is hij/zij in staat te reizen met het openbaar vervoer, al
dan niet met enige mate van assistentie of een begeleider?)
de mate van toegankelijkheid van de publieke omgeving: is de halte van het openbaar
vervoer goed bereikbaar, zonder obstakels, cf. het DOD-principe (Doorgangen die
voldoende breed, hoog en obstakelvrij zijn, een Oppervlak dat voldoende effen, vlak
aaneengesloten, slipvrij en rolstoelvast is voorzien van duidelijke natuurlijke of
kunstmatige geleiding en Drempels die in het voetgangersgebied vermeden worden,
zowel op de looproute als aan oversteekplaatsen).
de mate van toegankelijkheid van het openbaar vervoer (toegankelijkheid van haltes,
rollend materieel)

In dat geval is deur-deurvervoer aangewezen. Naargelang het profiel van de gebruiker is een
doorverwijzing naar een Dienst Aangepast Vervoer (DAV) mogelijk of naar een Minder Mobielen
Centrale (MMC) of een commerciële vervoeraanbieder van aangepast vervoer. Daarnaast is er
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een belangrijke taak voor de MAV in het nagaan van knelpunten en leemtes in het
vervoeraanbod door een correcte registratie van gegevens. Ten slotte kan de MAV ook de rol van
vervoersregisseur op regionaal niveau op zich nemen door het opvolgen en begeleiden van
vragen tot samenwerking tussen de verschillende vervoersactoren.

2.1.2. Inventarisatie en ontsluiting van aanbod
A. Databank Aangepast Vervoer - inventarisatie van aanbod
Enter ontwikkelde in samenwerking met het IMOB (Instituut voor Mobiliteit, UHasselt) en met
steun van de Vlaamse overheid de databank aangepast vervoer. Hiervoor werd het bestaande
vervoeraanbod voor personen met een mobiliteitsbeperking geïnventariseerd, zowel het
toegankelijke openbare halte-haltevervoer als het deur-deurvervoer zoals bijvoorbeeld de
Diensten Aangepast Vervoer, de Minder Mobielen Centrales maar ook rolstoeltaxi’s.
Het resultaat was een gegevensbank met vervoeraanbieders en bijhorende praktische informatie
zoals contactgegevens, contactmogelijkheden, werkingsgebied, reservatiemogelijkheden,
voorwaarden en informatie over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de opgenomen
diensten.
Dit was een eerste stap naar een betere kennis van aangepast en toegankelijk vervoer. Het
maakt ook een betere informatieverstrekking naar de gebruikers ervan mogelijk.
B. MeerMobiel – ontsluiting van informatie over aanbod
Het informatieplatform MeerMobiel ontsluit de informatie in de databank aangepast vervoer.
Daarnaast ontsluit de website algemene informatie die verzameld werd bij het inventariseren
van het aanbod:
Verder is er ook nog een rubriek die nieuws en evoluties volgt op vlak van aangepast en
toegankelijk vervoer en een rubriek met meer uitleg over de achtergrond van het project. Meer
informatie over MeerMobiel volgt in het gedeelte 3.8 Informatie.

2.1.3. Voorbereiding implementatiefase MAV
A. Uitwerken van businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd
Vlaams toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’
Op basis van de resultaten van het hefbomenonderzoek voor een toegankelijk vervoersysteem,
startten we begin 2012 een volgend onderzoek waarin we als één van de partners van een
consortium een businessplan ontwikkelen om een gebiedsdekkend, complementair
Het onderzoeksconsortium bestaat uit Enter, het IMOB en Ernst & Young. IMOB voert de
marktstudie uit. Ernst & Young maakt een bestuurlijke en financiële analyse. Enter werkt het
concept van de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer (MAV) uit het onderzoek uit 2009
verder uit. Een actieonderzoek toetst het concept af aan de realiteit aan de hand van
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• Schaalgrootte
MAV
• Operationeel
onderzoek MAV
• Proefprojecten
Vlaams-Brabant
• Proefproject
provincie
Antwerpen
• Proefproject
Limburg

Bestuurlijke en financiële
analyse

• Aantal potentiële
gebruikers? Uit te
voeren ritten? …
• Huidige markt in
kwantitatieve en
kwalitatieve
termen
• Tijdshorizonten
2014/2015
2020
2030

Actieonderzoek

Marktstudie

verschillende proefprojecten verspreid over Vlaanderen. Hierbij staat Enter in voor de
coördinatie en begeleiding van MAV-proefprojecten.

• Bestuursvorm
MAV
• Financieringsplan
• Tijdshorizonten
2014/2015
2020
2030

Het ‘Businessplan’ bestaat uit drie onderdelen.
1. Het eerste onderdeel betreft de marktstudie. Dit omvat een marktonderzoek met de
inschatting van het aantal potentiële gebruikers en het aantal uit te voeren ritten. Voor elke
provincie en voor Vlaanderen wordt op basis van demografische en sociale gegevens een
beschrijving gegeven van de huidige markt aan potentiële gebruikers, en dit in kwantitatieve
en kwalitatieve termen. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de toekomstige
markt aan potentiële gebruikers waarbij rekening gehouden wordt met een
trendontwikkeling van exogene variabelen, zoals onder meer de vergrijzing van de bevolking.
Er wordt een inschatting gemaakt van de opstartfase (2014), het systeem op kruissnelheid
(2015), de middellange termijn (2020) en het zeer lange termijn-perspectief (2030).
2. In het tweede onderdeel van het Businessplan wordt een onderzoek gevoerd naar de
schaalgrootte van de mobiliteitscentrales aangepast vervoer (MAV). Dient de MAV op
Vlaams, provinciaal of intergemeentelijk niveau uitgewerkt te worden? Van elke
schaalgrootte worden de voor- en nadelen onderzocht.
Daarnaast wordt een operationeel onderzoek gevoerd naar drie proefprojecten waarin het
MAV-concept in verschillende omstandigheden getest wordt. Het eerste proefproject vindt
plaats in Vlaams-Brabant, waar de Dienst Aangepast Vervoer Grimbergen en de Dienst
Aangepast Vervoer Leuven-Hageland de uitvoerende partijen zijn. Een projectcoördinator
overziet en coördineert het hele proefproject. Een tweede proefproject loopt in de provincie
Antwerpen, met een belangrijke rol voor Welzijnszorg Kempen (een samenwerkingsverband
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van de OCMW’s uit de regio Mol-Geel). Ook hier is een proefprojectcoördinator aangesteld.
Groep MSI vzw (Medisch Sociale Initiatieven CM Limburg) trekt het derde proefproject.
3. Het derde en laatste onderdeel van het Businessplan behelst een bestuurlijke en financiële
analyse. Er wordt onderzocht welk bestuurlijk model het meest gepast is om de MAV te
realiseren. Daarnaast wordt een financieringsplan opgemaakt dat de kasstromenanalyse, de
balansanalyse en de investeringsanalyse omvat. Dit wordt voor drie momenten gedaan: het
startplan, het plan op kruissnelheid en het zeer lange termijnplan.
In maart 2012 werd duidelijk dat het vervoer van personen met een beperking beschouwd wordt
als een persoonsgebonden bevoegdheid, en bijgevolg gemeenschapsmaterie betreft. Vlaanderen
is dus ook bevoegd voor aangepast vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor zover het
vervoer aangaat dat door Nederlandstalige organisaties ingericht wordt. Om die reden wordt het
Businessplan uitgebreid met een kwalitatief onderzoek, gericht op procesoptimalisatie, van het
Nederlandstalig aangepast vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vervolgens wordt ook
nagegaan in welke mate en op welke wijze het model dat voor Vlaanderen opgemaakt wordt in
Brussel geïntegreerd kan worden.
De modellen in het businessplan houden enkel rekening met deze vormen van vervoer waarnaar
concrete vervoersvragen doorverwezen vanuit de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer. Het
vervoer door voorzieningen viel buiten de scope van de opdracht en werd niet verder
uitgewerkt. Toch speelt deze vervoerswijze met gebruikers met specifieke noden een belangrijke
rol om te komen tot een gebiedsdekkend vervoersysteem.
B. MAV-concept uittesten via proefprojecten
Naast het opstellen van een businessplan is een volgende stap het concept van de
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer aan de realiteit af te toetsen en verder uit te werken.
Daarom subsidieert de Vlaamse overheid een aantal proefprojecten in Vlaams-Brabant,
Antwerpen en Limburg.

2.2. Landschap toegankelijk en aangepast Vervoer in Vlaanderen
Deelname aan het maatschappelijk leven is een basisrecht voor iedereen. Een toegankelijk
vervoeraanbod vormt daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Zoals in de inleiding al aan bod
kwam, werd in het onderzoek naar ‘Hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd,
complementair en gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen’ 3 het Vlaamse
landschap van aangepast vervoer geschetst. De databank aangepast vervoer inventariseerde
vervolgens dit aanbod. Hieruit blijkt de grote variatie en versnippering , waarvoor een
gedifferentieerde benadering van het soort vervoer en de doelgroep noodzakelijk is om tot een
betaalbare, goede en gebiedsdekkende dienstverlening op Vlaams niveau te kunnen komen.

3

Enter, Onderzoek naar hefbomen voor een toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen, 2009, studie in
opdracht van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
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2.2.1. Aanbod aangepast vervoer
In Vlaanderen is er een ruime beschikbaarheid aan openbaar vervoer. Het openbaar vervoer
biedt zijn diensten aan van halte tot halte. Wat het aanbod voor personen met een beperking
betreft is er echter nog een hele weg af te leggen.
Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om zich autonoom naar een halte te begeven, maar
ook omdat niet alle haltes, het omliggende publieke domein en/of rollend materieel toegankelijk
zijn, is er nood aan een aangepast vervoersysteem dat van deur tot deur functioneert. In dit
werkveld zijn vandaag heel wat vervoeraanbieders actief, wat maakt dat het huidige aanbod van
deur-deur vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking enorm versnipperd is, en niet
gebiedsdekkend. Bovendien groeide elke vervoeraanbieder als antwoord op een lokale,
specifieke probleemsituatie, waardoor iedere aanbieder een eigen ontstaansgeschiedenis,
doelgroep, specifieke doelstellingen, aanbod, kostprijs, service, uurregeling … heeft. Het
resultaat is een lappendeken van kleine en grote initiatieven, allemaal met eigen doelstellingen,
werking en doelgroep. Een betere organisatie van het aangepast vervoer van deur tot deur
dringt zich op.

2.2.1.1.

Halte-halte vervoer

Het openbaar vervoer is in principe ruim beschikbaar maar omwille van het ontbreken van
integrale toegankelijkheid van de haltes, het omliggende publieke domein en/of het rollend
materieel is het gebruik ervan niet altijd mogelijk voor personen met een mobiliteitsbeperking.
Er bestaat nog een belangrijke groeimarge wat betreft een aangepast halte-halte vervoer dat
complementair is aan het deur-deur vervoer.
C. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Het aanbod van De Lijn bestaat uit bus, tram en premetro met vaste halteplaatsen en
dienstregeling. In de meer dunbevolkte gebieden werkt De Lijn met belbussen die rijden naar en
van een belbushalte op vraag, gereserveerd via een belbuscentrale. De Lijn rijdt in het Vlaamse
Gewest en verzorgt ook enkele verbindingen met Brusselse en Waalse gemeenten.
Bij het toegankelijk vervoeraanbod voor rolstoelgebruikers bij De Lijn wordt een onderscheid
gemaakt tussen de gewone bus die volgens vaste dienstregelingen rijdt en de belbus die
vraagafhankelijk in de belbusgebieden wordt ingezet:
Belbus: in alle belbusgebieden worden toegankelijke ritten aangeboden.
Gewone bus: de verplaatsing is mogelijk als aan alle voorwaarden van toegankelijkheid is
voldaan:
 Het voertuig moet toegankelijk zijn.
 De op- en afstaphalte moeten toegankelijk zijn.
 De voorziene plaats voor rolstoelgebruikers op het voertuig moet beschikbaar zijn.
Als rolstoelgebruiker moet je reserveren en je rolstoel mag maximaal 80 cm breed en 130 cm
lang zijn. Je rolstoel weegt niet meer dan 300 kg, inclusief de gebruiker
ENTER VZW  BELGIËPLEIN 1  B – 3510 HASSELT  TEL. 011 26 50 30  FAX 011 87 41 39  WWW.ENTERVZW.BE

P. 25 / 169

Eindrapport
Actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer
van voorzieningen en personen met een handicap

Een gedeelte van de voertuigen van De Lijn zijn toegankelijke bussen en trams:
 ze beschikken over een lage vloer
 ze zijn uitgerust met een oprijdplaat
 er is een rolstoelplatform aanwezig om 1 rolstoelgebruiker veilig en comfortabel te
vervoeren
Ze kunnen enkel gebruikt worden als ook de halte toegankelijk is. De Lijn koopt enkel nog
lagevloerbussen en –trams aan.
Alle belbussen zijn uitgerust met een oprijdplaat of met een liftsysteem en een
verankeringsysteem om 1 rolstoelgebruiker veilig te vervoeren.
D. NMBS
De NMBS organiseert het personenvervoer per trein in België en heeft haltes in 548 plaatsen
verspreid over het hele land. Aangepaste dienstverlening voor personen met een
mobiliteitsbeperking zonder rolstoel of met een plooibare rolstoel is mogelijk in 198 Belgische
stations in functie van de beschikbaarheid van het personeel. Voor rolstoelgebruikers met een
elektrische of niet-plooibare rolstoel biedt de NMBS bijstand op maat in 131 Belgische stations,
voor alle treinen en iedere dag (7 dagen op 7)/
 114 stations zijn toegankelijk voor mensen met een niet-plooibare of elektrische rolstoel.
 17 stations werken samen met taxiondernemingen voor het transport van personen met
een rolstoel van een station zonder assistentie naar een station met assistentie.
De NMBS vereist dat de rolstoel, met gebruiker, niet meer dan 300 kg mag wegen. De
maximumbreedte van de rolstoel is 75 cm en de maximumlengte 120 cm.

2.2.1.2.

Deur-deur en gang-gangvervoer

Zoals al eerder aangehaald is het huidige aanbod aan aangepast deur-deur of gang-gang vervoer
voor personen met een beperkte mobiliteit lokaal en spontaan gegroeid, met als resultaat een
behoorlijk divers en versnipperd aanbod.
E. Diensten Aangepast Vervoer (DAV)
De Diensten Aangepast Vervoer gaan uit van de individuele vervoersvraag van personen met een
beperking die zich niet kunnen verplaatsen met eigen vervoer en evenmin terecht kunnen bij het
openbaar vervoer of andere vervoerders zoals de Minder Mobielen Centrales. Alle DAV’s kunnen
rolstoelgebruikers vervoeren.
De grootte van het werkingsgebied hangt af van DAV tot DAV. Er is alleszins vooralsnog geen
gebiedsdekkende werking.
F. Vervoer door vrijwilligers met eigen wagen
Personen die door een beperking, ziekte of ouderdom een mobiliteitsbeperking hebben en zich
niet kunnen verplaatsen, ook niet met het openbaar vervoer, kunnen beroep doen op vervoer
door vrijwilligers. Bij de meeste diensten is het hebben van een beperkt inkomen een
voorwaarde. Rolstoelvervoer is mogelijk bij een beperkt aantal vervoerdiensten.
Over het algemeen werken deze diensten op basis van een lidmaatschap met jaarlijks lidgeld.
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Minder Mobielen Centrales
Op initiatief van Taxistop, een organisatie die instaat voor een aantal vervoersdiensten die
kosten en middelen sparen zoals Carpool, Eurostop en Cambio, werd een uitgebreid netwerk aan
Minder Mobielen Centrales (MMC’s) ingericht. De praktische lokale organisatie van deze MMC’s
is in handen van OCMW’s, gemeenten of privé-instanties (voornamelijk vzw’s).
MMC’s vervoeren mensen met een beperkt inkomen die problemen hebben om zich te
verplaatsen. Meestal gaat het om personen met een handicap, ouderen of mensen die zich in
een sociale noodsituatie bevinden en die familie willen bezoeken, boodschappen willen doen of
naar de dokter moeten. Het transport wordt verzorgd door vrijwillige automobilisten die hun
eigen vervoersmiddel inzetten. Wie mee wil rijden met een MMC dient zich van deze MMC lid te
maken.
Anders Mobiel Limburg
Anders Mobiel Limburg (AML) is een initiatief gelijkaardig aan dat van de MMC’s, waarbij een
aantal Limburgse gemeentes een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst gesloten
hebben. Hierdoor kan gemeentegrensoverschrijdend vervoer georganiseerd worden.
Andere lokale initiatieven
Naast MMC’s zijn er nog andere lokale initiatieven die vrijwilligersvervoer, al dan niet met eigen
wagen, organiseren.
G. Taxidiensten en diensten voor verhuur van een voertuig met bestuurder
Een gedeelte van de taximaatschappijen en bedrijven die voertuigen met bestuurder verhuren
(VVB’s), beschikt over voertuigen die geschikt zijn voor aangepast vervoer van rolstoelgebruikers.
Een rit dient rechtstreeks bij deze bedrijven geboekt te worden, al worden hun diensten ook
vaak ingeschakeld in het vervoer georganiseerd door De Lijn, ziekenfondsen, instellingen…
Met dienstencheques voor vervoer van personen met een beperkte mobiliteit van de Federale
Overheid kan men een gedeelte van de rit betalen bij de hiervoor door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening erkende ondernemingen. Om gebruik te maken van deze dienstencheques
moet men aan één van de volgende voorwaarden voldoen:







erkend zijn door het VAPH.
beschikken over een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, een
inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming.
een toekenning van min. 7 punten op de zelfredzaamheidschaal ontvangen hebben als
gebruiker of als kind jonger dan 21 jaar van de gebruiker en hiervoor over een attest
beschikken van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
indien men 60 jaar of ouder is, prestaties genieten van erkende dienst voor gezins- en
bejaardenhulp.
ouder zijn van een kind met een verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een
handicap of kinderen die aan een zware ziekte lijden.

Ook stellen een aantal Vlaamse gemeenten taxicheques ter beschikking van personen met een
mobiliteitsbeperking die aan de nodige voorwaarden voldoen.
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D. Niet-dringend zittend ziekenvervoer
Dit is een specifieke tak binnen het vervoer betreft het vervoer voor medische doeleinden, zoals
bijvoorbeeld voor nierdialyse, chemotherapie, bestraling, raadpleging in een ziekenhuis …
De ziekenfondsen compenseren of organiseren dit vervoer maar niet ieder ziekenfonds heeft op
dit vlak een evenwaardig aanbod. Voor een aantal soorten behandelingen (radio- of
chemotherapie, nierdialyse, vervoer van rolstoelgebruikers naar een revalidatiecentrum) en
onder bepaalde voorwaarden heeft men altijd recht op een tegemoetkoming voor vervoer van
het RIZIV via het ziekenfonds. Verder stellen bepaalde ziekenfondsen nog een aanvullend
aanbod op vlak van niet dringend zittend ziekenvervoer ter beschikking van hun leden,
bijvoorbeeld voor een verplaatsing naar een ziekenhuis voor een raadpleging. Dit kan bestaan uit
een tegemoetkoming maar sommige ziekenfondsen organiseren ook zelf vervoer. Er bestaat een
grote verscheidenheid aan voorwaarden, kostprijs, organisatie enzovoort en dit zelfs binnen
dezelfde zuil.
E. Andere diensten
Naast bovenstaande diensten zijn er heel wat andere initiatieven die eveneens aangepast
vervoer ter beschikking stellen, bijvoorbeeld ziekenfondsen, OCMW’s, instellingen, scholen,
tewerkstellingsplaatsen of andere voorzieningen. Dit vervoer heeft in de eerste plaats de
bedoeling (of is noodzakelijk) om de eigen dienstverlening of activiteit te kunnen ontplooien. Het
Actieonderzoek betreft deze categorie van aangepast vervoer.
In een aantal gevallen worden deze vervoersopties ook ter beschikking gesteld van derden. In
uitzonderlijke gevallen worden gecoördineerde projecten opgezet rond aangepast groepsvervoer
voor verschillende doelgroepen.

2.3. Landschap Voorzieningen
2.3.1. Ouderenzorg
De behoefte aan opvang- en zorgcapaciteit voor mensen met een beperking en ouderen neemt
toe. Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg berekende dat in 2025 1 op de 5 Belgen
ouder dan 65 zal zijn en bijna 3% van de bevolking ouder dan 85,4. Op dit moment verblijven
ongeveer 125.000 65-plussers in een woonzorgcentrum. In 2025 zullen er 149.000 tot 177.000
bedden nodig zijn, afhankelijk van de groei aan alternatieven, wat neerkomt op een jaarlijkse
stijging tussen de 1.600 à 3.500 bedden.
De stijgende nood aan zorg kan niet enkel gedragen worden door een toename van het aantal
opvangplaatsen. Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen zal ook naar alternatieve
oplossingen gekeken moeten worden, zoals een uitbreiding van de thuiszorg,
assistentiewoningen, flexibele woningen aangepast aan de behoeften van ouderen … Vooral de
4

Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg, Toekomstige behoefte aan residentiële ouderenzorg in België:
projecties 2011 – 2025, geraadpleegd op
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_167A_residentiele_zorg_in_Belgie.pdf.
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thuiszorg en de semiresidentiële faciliteiten (serviceflats, assistentiewoningen,
dagverzorgingscentra …) zullen sterk in aanbod moeten toenemen. Dit heeft automatisch een
impact op mobiliteit. Immers, hoe langer mensen thuis wonen, hoe meer de nood aan aangepast
vervoer naar de semiresidentiële centra en voor medisch en sociale doeleinden zal toenemen.
Het zorglandschap voor ouderen bestaat uit verschillende onderdelen. 5 6 Personen met geringe
tot ernstige beperkingen betreffende het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
en/of cognitieve beperkingen, ongeacht hun leeftijd, kunnen beroep doen op thuiszorg en
gezinszorg. Naast de thuis- en gezinszorg is er de semiresidentiële en residentiële ouderenzorg.
In deze voorzieningen kan een oudere tijdelijk of permanent verblijven.
Binnen de semiresidentiële en residentiële ouderenzorg bestaan volgende vormen: lokale en
regionale dienstencentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf,
serviceflats/assistentiewoningen, woonzorgcentra /rust- en verzorgingstehuizen. Binnen die
vormen kan er afhankelijk van de vorm nog een verschil gemaakt worden tussen openbare, vzw’s
of privé. Meer informatie over de verschillende vormen van residentiële en semiresidentiële
ouderenzorg is terug te vinden in Bijlage 3.
Uit cijfers van aantal erkende en vergunde vormen van residentïele en semiresidentiële
ouderenzorg blijkt dat de groep van woonzorgcentra /rust- en verzorgingstehuizen het grootst is.

5

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, www.zorg-en-gezondheid.be/zorgaanbod/residentieleouderenzorg, www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/Thuiszorg/Lokale-dienstencentra en www.zorgen-gezondheid.be/Zorgaanbod/Thuiszorg/Regionale-dienstencentra.
6
Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg, Toekomstige behoefte aan residentiële ouderenzorg in België:
projecties 2011 – 2025, geraadpleegd op
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_167A_residentiele_zorg_in_Belgie.pdf.
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Figuur 1: Semiresidentiële en residentiële voorzieningen voor ouderenzorg (op 01/01/2011 of
78
01/01/2012)

In Bijlage 4 zijn de gedetailleerde aantallen van de verschillende vormen van ouderenzorg terug
te vinden.

2.3.2. Personen met een beperking
2.3.2.1.

Opvang voor kinderen en jongeren 9

Kinderen en jongeren kunnen tot de leeftijd van 21 jaar terecht in semiresidentiële
voorzieningen voor opvang overdag, en in residentiële voorzieningen voor dag- en nachtopvang.
Binnen de semiresidentiële en residentiële voorzieningen voor kinderen en jongeren bestaan

7

Bronnen:
‘De programmacijfers voor 2011 en de invulling van de programmatie voor de lokale dienstencentra in
Vlaanderen en Brussel (XLS)’, www.zorg-en-gezondheid.be/programmacijfers_thuiszorg. - ‘De
programmacijfers voor 2011 en de invulling van de programmatie voor de regionale dienstencentra in
Vlaanderen en Brussel (XLS)’, www.zorg-en-gezondheid.be/programmacijfers_thuiszorg. - Tabel ‘Aantal
centra voor kortverblijf op 1 januari 2011 (XLS)’, www.zorg-en-gezondheid.be/programmatiekortverblijf
Bron: Tabel ‘Aantal centra op 1 januari 2012 (XLS)’, www.zorg-engezondheid.be/programmatiedagverzorging. - Tabel ‘Aantal woonzorgcentra op 01/01/2012 (XLS)’,
www.zorg-en-gezondheid.be/programmatiewoonzorgcentra. - Tabel ‘Aantal serviceflatgebouwen op
1/1/2011 (XLS)’, www.zorg-en-gezondheid.be/programmatieserviceflats
8
Het aantal erkenningen is niet noodzakelijk gelijk aan het aantal ‘adressen’ van voorzieningen. Immers,
een voorziening kan bestaan uit bijvoorbeeld een woonzorgcentrum en een dagcentrum, en dit op één en
hetzelfde adres.
9
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, www.vaph.be/vlafo/view/nl/20514Opvang+kinderen+en+jongeren.html.
ENTER VZW  BELGIËPLEIN 1  B – 3510 HASSELT  TEL. 011 26 50 30  FAX 011 87 41 39  WWW.ENTERVZW.BE

P. 30 / 169

Eindrapport
Actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer
van voorzieningen en personen met een handicap

verschillende vormen: centrum voor kort verblijf, semi-internaat, observatie- en
behandelingscentrum, internaat. In Bijlage 5 is meer informatie terug te vinden over deze
vormen.

2.3.2.2.

Opvang voor volwassenen 10

Ook meerderjarigen kunnen terecht in semiresidentiële (opvang overdag, op weekdagen) en
residentiële voorzieningen (opvang overdag en ’s nachts, ook in weekends en vakanties).
Voorzieningen voor volwassenen staan open voor personen vanaf 18 jaar. Er bestaan
verschillende vormen: centrum voor kortverblijf, dagcentra, tehuis voor werkenden, tehuis voor
niet-werkenden. In Bijlage 6 is meer informatie terug te vinden over deze vormen.
Naast semiresidentiële en residentiële opvang kunnen volwassenen met een beperking ook
beroep doen op wonen met begeleiding. 11 Via een dienst of een voorziening wordt de persoon
ondersteund en begeleid bij dagelijkse activiteiten en ook op psychosociaal vlak. Er bestaan
diverse vormen van wonen met begeleiding, zoals thuisbegeleiding, begeleid wonen, zelfstandig
wonen, beschermd wonen en geïntegreerd wonen.

2.3.2.3.

Aantal voorzieningen voor personen met een beperking

Op basis van het adressenbestand, consulteerbaar op de website van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap, werden volgende cijfers m.b.t. het aantal voorzieningen per
categorie bekomen. 12 Hierbij dient opgemerkt dat sommige voorzieningen meerdere vestigingen
binnen dezelfde provincie hebben: deze vestigingen werden niet in het cijfer opgenomen. Indien
een voorziening een tweede vestiging in een andere provincie heeft, werd dit wel in het cijfer
verwerkt.
Uit de cijfers blijken dat er vooral de groepen tehuizen voor niet-werkenden en dagcentra groot
zijn. 13

10

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, www.vaph.be/vlafo/view/nl/20547Opvang+volwassenen.html.
11
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap,Wonen met begeleiding,
www.vaph.be/vlafo/view/nl/20496-Wonen+met+begeleiding.html.
12
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Adressenbestand,
www.vaph.be/adressen/voorzieningen.php.
13
Net zoals bij voorzieningen in ouderenzorg moet ook hier de opmerking gemaakt worden, dat het aantal
erkenningen niet gelijk is aan het aantal ‘adressen’ van voorzieningen aangezien een voorziening meerdere
erkenningen op hetzelfde adres kan hebben, bijvoorbeeld als semi-internaat en internaat of als
dagcentrum en tehuis.
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Figuur 2: Semiresidentiële en residentiële voorzieningen voor personen met een beperking (op
30/06/2012)
Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Hoewel de cijfers in deze figuur slechts een inschatting zijn en niets zeggen over de grootte van
de voorziening, geven ze toch een goede indicatie van het aantal voorzieningen en diensten voor
personen met een beperking. 14

2.4. Welzijn en mobiliteit: onlosmakelijk met elkaar verbonden
Mobiliteit is een onmisbare schakel om tot een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid te
kunnen komen. Toegankelijk vervoer is vandaag de dag een zeer actueel thema in het Vlaamse
mobiliteitsbeleid. Zo is toegankelijkheid bijvoorbeeld één van de vijf basisdoelstellingen van het
Vlaamse decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid. Maar daarnaast zijn er
ook andere initiatieven en beleidsdoelstellingen nodig. Doelstellingen op vlak van inclusie en
maatschappelijke participatie kunnen pas gerealiseerd worden als mobiliteitsproblemen geen
barrière meer vormen. Toegankelijkheid, Gelijke Kansen, Welzijn en Mobiliteit zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Er is ondertussen een sterke context ontstaan die maakt dat er niet meer
over heen gekeken kan worden.

14

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Adressenbestand,
www.vaph.be/adressen/voorzieningen.php
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2.4.1. Toegankelijkheid en persoonlijke mobiliteit onderdeel van VN-verdrag voor
Gelijke Rechten van Personen met een Handicap
Het doel van dit Verdrag is ‘het volledige genot door alle personen met een handicap van alle
mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen
en waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. ‘Personen
met een handicap’ omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of
zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig,
daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving’.
Toegankelijkheid is één van de acht grondbeginselen van dit Verdrag. De ratificatie van het
verdrag door België vond plaats op 13 mei 2009 en verscheen in het Belgisch Staatsblad op 22
juli 2009.
Artikel 9 ‘Toegankelijkheid’ stelt dat passende maatregelen dienen te worden genomen om
personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de
fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie in zowel stedelijke als landelijke
gebieden. Deze maatregelen zijn onder andere van toepassing op wegen, vervoer en andere
voorzieningen in gebouwen, informatie, communicatie en andere diensten.
Artikel 20 ‘Persoonlijke mobiliteit’ geeft aan dat alle doeltreffende maatregelen dienen te
worden genomen om de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap met de grootst
mogelijke mate van zelfstandigheid te waarborgen onder meer door : de persoonlijke mobiliteit
van personen met een handicap te vergemakkelijken op de wijze en op het tijdstip van hun
keuze en tegen een betaalbare prijs; de toegang voor personen met een handicap tot
hoogwaardige mobiliteitshulpmiddelen, -apparaten, ondersteunende technologieën en vormen
van hulp door mens of dier en tot bemiddeling te vergemakkelijken, onder meer door deze
beschikbaar te maken tegen een betaalbare prijs; personen met een handicap en gespecialiseerd
personeel dat met personen met een handicap werkt, training in mobiliteitsvaardigheden te
verschaffen; instellingen die mobiliteitshulpmiddelen, -apparaten en ondersteunende
technologieën produceren, aan te moedigen rekening te houden met alle aspecten van
mobiliteit voor personen met een handicap.
Artikel 35 ‘Rapportering door de Staten die Partij zijn’ stelt dat binnen twee jaar nadat dit
Verdrag voor de desbetreffende Staat in werking is getreden (juli 2011 voor België), via de
Secretaris-generaal van de Verenigde Naties een uitgebreid rapport moet worden ingediend bij
het Comité over de maatregelen die zijn genomen om zijn om de verplichtingen uit hoofde van
dit Verdrag na te komen, alsmede over de vooruitgang die is geboekt in dat verband. Daarna
dient ten minste eenmaal per vier jaar een vervolgrapport te worden ingediend en voorts
wanneer het Comité daarom verzoekt.
Uit het VN-Verdrag voor Gelijke rechten van Personen met een Handicap blijkt duidelijk dat
toegankelijke mobiliteit een onmisbaar onderdeel moet uitmaken van het beleid betreffende
personen met een beperking. De doelstelling van dergelijk beleid bestaat er immers in om de
maatschappelijke integratie van personen met een beperking te bevorderen, en dit kan enkel
verwezenlijkt worden indien de persoonlijke mobiliteit van mensen met een beperking sterk
verbeterd wordt.
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2.4.2. Perspectief 2020, een nieuw Vlaams ondersteuningsbeleid voor Personen met
een Handicap
De implementatie van dit VN-verdrag moet leiden tot een doorgedreven inclusiebeleid en een
doorgedreven inclusiepraktijk. Dit moet gerealiseerd worden aan de hand van initiatieven die de
persoonlijke autonomie versterken en de zelfsturing vergroten. In 2010 stelde het Kabinet van
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen ‘Perspectief 2020, een
nieuw ondersteuningsbeleid voor Personen met een Handicap’ voor. Deze conceptnota wil de
rechten van het VN-Verdrag realiseren, en stelt daartoe twee grote doelstellingen:
- Zorggarantie in 2020 voor de personen met een handicap met de grootste
ondersteuningsnood en dit in de vorm van zorg en assistentie in natura of in contanten;
- Geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en assistentie in 2020, waarbij de
zorgvrager maximaal de controle over zijn zorg en/of ondersteuning in handen kan nemen. Zo
kan hij de regie over zijn leven behouden, en invulling eraan geven in overeenstemming met
zijn eigen wensen, verwachtingen en mogelijkheden.
Uit deze ‘vraagsturing’ van het zorglandschap volgt dat de hulpvrager toegang moet hebben
tot alle noodzakelijke informatie. Bijgevolg moet tegen 2020 de informatieverlening aan
personen met een handicap heel wat uitgebreider en vollediger zijn.
Perspectief 2020 somt een reeks van kritische succesfactoren op om deze doelstellingen te
bereiken. Uit deze factoren komt duidelijk naar voor dat de ondersteuning van een persoon met
een handicap alle levensdomeinen behelst, waaronder onderwijs, tewerkstelling, cultuur,
vrijetijdsbesteding en dus ook mobiliteit. Elk van deze domeinen dient actieve stappen te zetten
om de toegankelijkheid op hun specifieke domein te verbeteren. Deze conceptnota, de filosofie
die aan de grondslag ervan ligt en de vooropgestelde doelstellingen tonen een duidelijke link
tussen Welzijn en Mobiliteit. De nadruk op een vraaggestuurd zorgsysteem heeft ook implicaties
voor de wijze waarop aangepast vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking
georganiseerd dient te worden. De vraaggestuurdheid houdt immers de garantie in dat ieder zich
kan verplaatsen op de wijze en op het tijdstip dat hij of zij verkiest.

2.4.3. Belang voor Welzijn van een goed uitgebouwd toegankelijk vervoersysteem
Voor de realisatie van Perspectief 2020 en het VN-Verdrag zal de opencoördinatiemethode
(OCM) ii van onmiskenbaar belang zijn. In het Vlaamse Doelstellingenkader Gelijke Kansen 20102014 wordt de OCM opgelegd en heeft minister Pascal Smet de coördinerende opdracht om de
andere beleidsdomeinen te stimuleren en te ondersteunen in het nemen van initiatieven om
gelijke kansen te bevorderen. Eén van de te bereiken doelstellingen betreft het realiseren van
integrale toegankelijkheid, wat inhoudt dat alle publieke voorzieningen voor leven, wonen en
werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. Zowel het
beleidsdomein Welzijn als dit van Mobiliteit spelen voor de realisatie van deze doelstelling een
belangrijke rol.
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Voor toegankelijk vervoer wijst het Doelstellingenkader 2010-2014 concreet naar de functionele
bevoegdheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, om een
geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem uit te bouwen
voor personen die niet van het reguliere openbare vervoer gebruik kunnen maken en om de
Diensten Aangepast Vervoer te integreren in de werking van Mobiliteit (voorheen maakten deze
Diensten deel uit van het beleidsdomein Welzijn).
Vervolgens verwijzen ook de Vlaamse Doelstellingen inzake Handicap in het kader van de
toepassing van de opencoördinatiemethode in het Vlaamse gelijkekansenbeleid meermaals naar
de verantwoordelijkheid van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Volgende
functionele bevoegdheden worden genoemd: het reguliere dienstenaanbod van De Lijn
openstellen voor personen met een handicap, het toegankelijk regulier dienstenaanbod van De
Lijn en het specifieke dienstenaanbod aangepast vervoer uitbreiden om de
vervoersmogelijkheden voor personen met een handicap te garanderen, en voorzien in een
meer efficiënte en klantvriendelijke organisatie van het collectief leerlingenvervoer
buitengewoon onderwijs.
Daarnaast noemt ook de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2009-2014 het belang
van een goed uitgebouwd toegankelijk vervoersysteem. De nota beschrijft de samenwerking van
het beleidsdomein Welzijn met het beleidsdomein Mobiliteit als volgt: ‘Het vervoer van
gebruikers van voorzieningen is niet voor alle sectoren goed geregeld. Dit vergt dus zeker overleg
met de collega bevoegd voor Mobiliteit. We denken hierbij onder meer aan het vervoer van
ouderen en personen met een handicap. Ook voor de Diensten Aangepast Vervoer moet een
degelijke regeling uitgewerkt worden.’ De beleidsnota van Welzijn verwijst dus expliciet naar
synergie en samenwerking met het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, onder meer
wat betreft voorzieningenvervoer, vervoer van ouderen en vervoer van personen met een
beperking.
Toegankelijkheid is één van de beleidspijlers in het Vlaamse mobiliteitsverhaal. In de
beleidsbrief Mobiliteit en Openbare werken 2012-2013 van Minister Hilde Crevits, komt naast de
diverse projecten en initiatieven rond Vlaams toegankelijk vervoersysteem ook ‘Iedereen mobiel’
aan bod.

2.4.4. Andere voorbeelden van mobiliteits- en welzijnslinken
Er bestaan nog heel wat meer voorbeelden van een duidelijk verband tussen Welzijn en
Mobiliteit.
Onder meer het Vlaams Ouderenbeleidsplan van 2010-2014, waarvoor de Vlaamse minister, van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de coördinerende rol opneemt, bespreekt de intentie van
Vlaanderen om werk te maken van een toegankelijke en veilige omgeving en om de
vervoersmogelijkheden van minder mobielen verder uit te bouwen.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), een intern verzelfstandigd
agentschap binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft een uitgebreide
werking op het gebied van mobiliteit van personen met een handicap.
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Heel wat kwesties binnen het domein Welzijn hebben een factor mobiliteit, onder meer het
tekort aan opvangplaatsen in woon- en zorgtehuizen. Dit tekort zou deels opgevangen kunnen
worden door mensen de kans te geven langer in hun thuisomgeving te blijven. Dit is trouwens
niet enkel voordelig m.b.t. de opvangcapaciteit, maar ook voor de zorgbehoevende zelf is dit de
beste oplossing. Dagcentra en dagverzorgingscentra kunnen voorzien in de bijstand en hulp waar
deze mensen nood aan hebben. De zorgbehoevende moet wel van zijn thuis tot bij het centrum
geraken, en moet dus toegang hebben tot toegankelijk vervoer. Daar wringt echter het
schoentje. Vaak hebben deze mensen niet de mogelijkheid om aangepast vervoer te nemen,
omdat er geen aanbod is of omdat het bestaande aanbod voor hen niet betaalbaar is. Zo bestaat
er een casus van een dame met de ziekte van Alzheimer die binnen het proefproject van De Lijn
in Mol-Leopoldsburg met toegankelijk vervoer naar het dagcentrum ging. Bij de inperking van de
doelgroep in maart 2012 viel deze vrouw echter uit de boot van het proefproject, en kon zij
enkel nog via een commerciële vervoerder ter plaatse geraken. Dit was voor haar op lange
termijn financieel niet haalbaar, met als gevolg dat zij verplicht werd zich te laten opnemen in de
residentiële opvang.
Indien er beter geregeld en betaalbaar aangepast vervoer naar dergelijke voorzieningen zou
bestaan, zouden heel wat meer mensen via dagcentra en dagverzorgingscentra geholpen kunnen
worden, waardoor de druk op de opvangcapaciteit van residentiële centra zou afnemen.
De nauwe band tussen Welzijn en Mobiliteit komt ook tot uiting in enkele recente onderzoeken.
In het Pilootproject Mondzorg voor Personen met Bijzondere Noden (RIZIV, 2011) bleek het
vervoer voor deze doelgroep de meest vermelde drempel om beroep te doen op een tandarts.
69% van de respondenten gaven dit probleem aan. Problemen met vervoer bleken voor ouderen
in de thuissituatie in 78% van de gevallen een belangrijke drempel, voor ouderen in
woonzorgcentra was dit zo in bijna 2 op 3 (64,4%) van de gevallen. Eén van de belangrijke
besluiten van dit pilootproject was bijgevolg dat het vervoer van deze patiënten moet
gefaciliteerd worden.
In een ander onderzoek dat momenteel (2012-2013) loopt worden oplossingen gezocht voor de
mobiliteitsproblemen van Woonzorgcentra. Dit ‘Mobiliteitsonderzoek woonzorgcentra OostVlaanderen’ focust zowel op de mobiliteit van de cliënten, de bezoekers én het personeel. Er
wordt dus niet opnieuw een overzicht gemaakt van de problemen in dit verband maar er wordt
gezocht naar ‘good practices’ in verband met de oplossingen voor deze problemen. Dit
onderzoek gebeurt op vraag van Zorgnet Vlaanderen en wordt uitgevoerd door de professor
Liesbeth De Donder (VUB), onder toezicht van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

2.4.5. Zorgregio’s
Met het Decreet van 23 mei 2003, gewijzigd door het decreet van 28 november 2008, kwam de
zorgregio-indeling tot stand. Aan de hand van deze ruimtelijke en hiërarchisch gestructureerde
indeling wil het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de programmatie van
gezondheid- en welzijnsvoorzieningen beter plannen opdat het aanbod geoptimaliseerd kan
worden en beter aansluit bij de zorgvraag. De achterliggende ideeën van het Zorgregiodecreet
zijn erg relevant in functie van mobiliteit. De indeling van het grondgebied in zorgregio’s is
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immers gebaseerd op de mobiliteitsstromingen van burgers. Deze stromingen zijn verplaatsingen
van burgers naar diensten en voorzieningen. Dergelijke verplaatsingen dienen ook door minder
mobiele personen te kunnen gebeuren. Meer nog, heel wat gezondheid- en
welzijnsvoorzieningen worden net meer door mensen met een mobiliteitsbeperking bezocht.
Bijgevolg kunnen we stellen dat de bevolkingsstromen die aan de basis van de zorgregio-indeling
liggen minstens gedeeltelijk overeenstemmen met de mobiliteitsnoden van personen met een
beperkte mobiliteit.

ENTER VZW  BELGIËPLEIN 1  B – 3510 HASSELT  TEL. 011 26 50 30  FAX 011 87 41 39  WWW.ENTERVZW.BE

P. 37 / 169

Eindrapport
Actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer
van voorzieningen en personen met een handicap

3. Analyse
In dit hoofdstuk worden de analyse en de resultaten beschreven van de inventarisatiefase, van
de online bevraging en van de focusgroepen.
De individuele gesprekken en de andere onderdelen van de inventarisatiefase leverden
voorbeelden van problemen/knelpunten op die per topic werden verwerkt in de online
bevraging. Daarin werden ze aan de respondenten voorgelegd via een schaalbeoordeling. Meer
informatie over de opzet van de online bevraging is in 1.4.2.2 terug te vinden.
De online bevraging leverde een grote hoeveelheid gegevens op die zorgvuldig werd
geanalyseerd 15. Deze analyse wordt samen met de bevindingen en reactie van focusgroepen per
topic weergegeven.
Met een 300-tal respondenten hebben we heel wat voorzieningen bereikt, zowel in de sector
van de ouderenzorg als die van personen met een beperking. De resultaten schetsen zeker een
goed beeld van wat er leeft in deze sectoren. Door de terugkoppeling met de focusgroepen waar
ook de verschillende actoren vertegenwoordigd en betrokken waren, mogen we dan ook stellen
dat dit een relevante en gedragen steekproef is.

3.1. Voorzieningen en hun locatie
Dit topic licht het profiel van de respondenten van de online bevraging toe, zowel naar aantal,
type van voorzieningen (residentieel of semiresidentieel) en de gegevens verwant met de
identificatiegegevens (locatie en eventuele problemen).

3.1.1. Aantal respondenten bevraging
Ruim 300 respondenten vulden de volledige gegevens in wat betreft de hoofdcategorieën
residentiële of semiresidentiële voorzieningen, respectievelijk voor ouderen of personen met
een beperking.

15

Om te kunnen inspelen op de diversiteit van de potentiële respondenten werd bij nagenoeg alle vragen
van de online bevraging toegelaten meerdere antwoordmogelijkheden aan te duiden. De respondenten
zijn immers zowel kleine als grotere voorzieningen, voorzieningen die al dan niet behoren tot een groep,
voorzieningen met één of meerdere erkenningen, voorzieningen voor ouderen en voor personen met een
beperking … Daardoor zijn de totalen van de percentages bij meerdere vragen meer dan 100%.
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Tabel 1: Aantal respondenten: residentieel, semiresidentieel, voorzieningen voor personen met een
beperking (Pmb) en voorzieningen voor ouderenzorg
Residentieel

Semiresidentieel

Totaal

Ouderen

37

115

152

Pmb

24

128

152

Totaal

61

243

304

Het is toeval dat de groep van respondenten van voorzieningen voor ouderen en voorzieningen
voor personen met een beperking exact even groot is (152). Wanneer we deze cijfers vergelijken
met de verhoudingen binnen de 2.306 voorzieningen die de online bevraging hebben ontvangen
via de mailing stellen we vast dat 63% van de bestemmelingen voorzieningen waren voor
ouderenzorg en 37% voorzieningen voor personen met een beperking.
Het aantal semiresidentIële voorzieningen (243) ligt bij de respondenten veel hoger dan het
aantal residentiële voorzieningen (61). Bij de 2.306 voorzieningen die de online bevraging
hebben ontvangen via de mailing lag deze verhouding net omgekeerd. De meerderheid van de
bestemmelingen waren immers residentiële voorzieningen.
Uit bovenstaande vaststellingen kunnen we afleiden dat de problemen in verband met het
vervoer van de voorzieningen misschien meer ‘leven’ bij de semiresidentiële voorzieningen. In
deze groepen ligt immers het aantal respondenten procentueel hoger.
Volgens hun erkenning kunnen de voorzieningen voor ouderenzorg en de voorzieningen voor
personen met een beperking nog verder worden ingedeeld in respectievelijk zes en elf
subgroepen (zie Figuur 3). Veel voorzieningen beschikken over meer dan één erkenning. Meer
informatie over de verschillende vormen van voorzieningen is terug te vinden in Bijlage 3, Bijlage
4 en Bijlage 5.
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Serviceflats/assistentiewoningen
Centrum voor herstelverblijf
Centrum voor kortverblijf
Woonzorgcentrum
Lokaal dienstencentrum
Dagverzorgingscentrum
Internaat, niet-schoolgaanden
Internaat, schoolgaanden
Tehuis voor kortverblijf
Tehuis voor niet-werkende, nursingtehuis
Tehuis voor niet-werkende, bezigheidstehuis
Tehuis voor werkende
Observatie- en behandelcentrum
Begeleid wonen
Semi-internaat niet-schoolgaanden
Semi-internaat schoolgaanden
Dagcentrum (o.a. begeleid werken)
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Figuur 3: Aantal respondenten volgens hun erkenningen (aantallen)

De interpretatie van al de resultaten van deze online bevraging wordt natuurlijk in belangrijke
mate bepaald door de deelgroepen die het best vertegenwoordigd zijn. De grootste groep
respondenten van de voorzieningen van de ouderenzorg zijn de woonzorgcentra en bij de
voorzieningen voor personen met een beperking zijn de dagcentra de grootste deelgroep.
Wanneer we dit vergelijken met de cijfers van de erkende diensten voor personen met
beperkingen en voor ouderzorg (zie bijlage 5 tot 8) zien we eveneens dat het aantal erkende
woonzorgcentra veruit het hoogst ligt. De antwoordgraad in de online bevraging van de
dagcentra voor personen met beperkingen ligt hoger dan het aantal erkende dagcentra. Bij deze
groep lag de motivatie met betrekking de vervoersproblematiek duidelijk hoog.
In het eerste deel van de online bevraging werd ook de functie gevraagd van de persoon die de
online bevraging invulde. Dit waren vooral directies van voorzieningen (47%),
verantwoordelijken van het vervoer (25%) en stafmedewerkers (20%). Ruim 10% van de
respondenten waren cliënten of vertegenwoordigers van cliënten.

3.1.2. Locatie van de voorzieningen
In verband met de locatie van de voorzieningen werden drie vragen geanalyseerd:
1. Waar worden de cliënten opgehaald (welke provincie)?
2. Wat is de aard van dit gebied?
3. Heeft uw voorziening één of meerdere locaties?
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Figuur 4: De provincies waarin de cliënten worden opgehaald (percentages)

Via de mailing werden geen voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangesproken.
Sommige voorzieningen in Vlaanderen halen echter ook cliënten op in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dit verklaart het feit dat dit ook in de resultaten werd opgenomen.
Wanneer we deze cijfers vergelijken met de algemene cijfers van het aantal erkenningen per
provincie van de residentiële en semiresidentiële voorzieningen (zie bijlage 5 tot 8), zien we dat
deze opvallend gelijkaardig zijn. De provincie Limburg was iets beter vertegenwoordigd in de
online bevraging, namelijk 16% terwijl er zich slechts 13% van de erkende voorzieningen
bevinden. Vlaams-Brabant (12% online bevraging / 15% algemeen) en West-Vlaanderen (19%
online bevraging / 23% algemeen) waren wat minder vertegenwoordigd in de online bevraging.
De cijfers van de twee overige provincies, Antwerpen (27% / 27%) en Oost-Vlaanderen (22% /
23%), waren zoals verwacht.
Ook wat de verdeling ouderen / personen met een beperking betreft stellen we homogene
resultaten vast. Alleen bij de provincie Vlaams-Brabant was het aantal voorzieningen voor
personen met een beperking meer dan dubbel zo groot als het aantal voorzieningen voor
ouderen.
Deze algemene cijfers werden per provincie opgesplitst in zes deelgroepen. Hiervan geven we
een overzicht in Tabel 2. De afkortingen in kolom 1 zullen telkens opnieuw terugkomen in de
voorstelling van de resultaten van elk van de vragen van de online bevraging.
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Tabel 2: De zes deelgroepen van respondenten
AR

Residentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren

ASR

Semiresidentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren

SUR

Residentiële voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking of via
uitbesteding

SUSR

Semiresidentiële voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking of via
uitbesteding

G

Organisaties die geen vervoer organiseren

GB

Cliënten/gebruikers van voorzieningen, hun vertegenwoordigers of gebruikersraden
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Figuur 5: De deelgroepen van respondenten binnen de provincies (per provincie 100%)

Met uitzondering van Vlaams-Brabant is de deelgroep van de semiresidentiële voorzieningen die
het vervoer alleen organiseren telkens goed tot zeer goed vertegenwoordigd. In WestVlaanderen is dit het meest nadrukkelijk. De respondenten van de provincie Antwerpen zijn het
meest homogeen. In Limburg zijn de cliënten (of hun vertegenwoordigers) het best
vertegenwoordigd. In elk van de provincies gebeurde de bekendmaking en verspreiding van de
online bevraging op een identieke wijze.
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Figuur 6: De aard van het gebied waarin de voorzieningen gelokaliseerd zijn (percentages)

De meerderheid van de voorzieningen ligt in een woongebied met landelijk karakter. Dit
contrasteert sterk met de lage score bij de antwoordcategorie ‘landelijk gebied’. Dit gegeven is
mogelijk belangrijk bij de interpretatie van andere topics die in dit onderzoek nog aan bod zullen
komen. We denken hierbij aan de vragen over naburige voorzieningen (3.1.3) , de actieradius van
het vervoer (3.3.7).
Een laatste aspect van dit onderdeel is het aantal locaties waarop voorzieningen gelegen zijn:
64% geeft aan dat ze op één locatie liggen, 36% van de voorzieningen beschikken over meerdere
locaties.

3.1.3. Andere voorziening in de buurt
Nauw verwant met de vorige vragen in verband de ligging van de voorzieningen stelden we de
vraag of er een andere voorziening in de buurt is. Dit kan zowel gaan over een voorziening voor
ouderenzorg als voor personen met beperkingen. Deze vraag kan belangrijk zijn in functie van
eventuele samenwerking met buurvoorzieningen (3.2.9).

ENTER VZW  BELGIËPLEIN 1  B – 3510 HASSELT  TEL. 011 26 50 30  FAX 011 87 41 39  WWW.ENTERVZW.BE

P. 43 / 169

Eindrapport
Actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer
van voorzieningen en personen met een handicap

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja, binnen een straal van Ja, binnen een straal van Ja, binnen een straal van
5 km
10 km
15 km

Neen

Figuur 7: De afstand tot de volgende voorziening (ouderenzorg/personen met een beperking)
(percentages)

Dit resultaat is erg duidelijk. Meer dan 50% van de voorzieningen bevindt zich binnen een straal
van 5 km van een andere voorziening en meer dan 75% binnen een straal van 10 km. Deze
situatie doet zich dus voor ondanks het feit dat ‘woongebied met landelijk karakter’ de categorie
was die het best vertegenwoordigd was bij de vraag over de aard van het gebied waarin de
voorziening gelokaliseerd was (Figuur 6).
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Figuur 8: De afstand tot de volgende voorziening, opgesplitst volgens de aard van de voorziening
(percentages)
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Zoals uit Figuur 8 blijkt is er vrij grote homogeniteit met betrekking tot dit aspect binnen de
verschillende soorten voorzieningen. Alleen de respondenten van de semiresidentiële
voorzieningen die het vervoer alleen organiseren (ASR) geven duidelijk aan dat er minder
voorzieningen in de onmiddellijke nabijheid liggen.

3.1.4. Problemen locatie
Uit de voorbereidende gesprekken in de inventarisatiefase en uit het literatuuronderzoek
kwamen een aantal potentiële problemen in verband met de locatie naar voor.
Locatieproblemen zouden vooral te maken hebben met:
- te lange reisduur omwille van ruimtelijke spreiding van cliënten;
- afstanden omdat de voorziening op meerdere locaties ligt;
- afstanden omdat de voorziening in landelijk gebied ligt;
- reisduur door de verkeersdrukte in stedelijk gebied.
Deze werden in de online bevraging opgelijst en aan de respondenten werd via een 5-puntschaal
gevraagd hoe zwaar ze deze problemen inschatten (van ‘geen probleem’ tot ‘ernstig probleem’).
Uit de resultaten blijkt dat problemen als gevolg van hun locatie verschillen voor residentiële
voorzieningen (Figuur 9) dan en semiresidentiële voorzieningen (Figuur 10).

reisduur door ruimtelijke spreiding
van cliënten
ernstig probleem 5

afstanden omdat voorziening op
meerdere locaties ligt

4
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landelijk gebied ligt

2
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reisduur door de verkeersdrukte in
stedelijk gebied
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Figuur 9: Mogelijke problemen in verband met locatie (residentiële voorzieningen) (percentages)
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Figuur 10: Mogelijke problemen in verband met locatie (semiresidentiële voorzieningen) (percentages)

De verschillen tussen de residentiële en de semiresidentiële voorzieningen zijn duidelijk. Dit
verschil is significant (0,01) 16. De semiresidentiële voorzieningen ondervinden met betrekking tot
de ruimtelijke spreiding, de verdeling over meerdere locaties en de verkeersdrukte in stedelijke
gebieden grotere problemen dan de residentiële voorzieningen.
De resultaten van de voorzieningen die het vervoer alleen organiseren waren homogeen met
deze van de voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding.
Uit de antwoorden op een open vraag naar andere problemen in dit verband blijkt de grote
verwevenheid van dit aspect met de andere problemen die in de resultaten van dit onderzoek
nog zullen aanbod komen zoals de lange reistijden, de begeleiding van de cliënten en de
samenwerking met het openbaar vervoer en de Minder Mobielen Centrales (MMC’s).
Toch is het niet allemaal zo negatief. Dit citaat kan dit illustreren: “Verkeersdrukte en ruimtelijke
spreiding zijn evenzeer problemen als uitdagingen. We zijn er trots op dat we ons telkens weer
kunnen aanpassen aan nieuwe gebruikers, verhuizingen, files, wegenwerken enz.”

16

Een significantie van 0,01 betekent dat er 99 % zekerheid is dat dit verschil niet op toeval berust.
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3.2. Organisatie van vervoer voorzieningen
Bij de organisatie van het vervoer komen tal van aspecten aan bod. In de eerste plaats zullen we
halt houden bij het feit of de respondenten het vervoer alleen organiseren, in samenwerking of
via uitbesteding. Daarna wordt op deze aspecten dieper ingegaan zoals de doelen en
voorwaarden van samenwerking. In de laatste topics van dit onderdeel worden ook de
resultaten toegelicht van andere organisatorische aspecten zoals de planning.

3.2.1. Alleen, samenwerking of uitbesteding
Telkens werd in de online bevraging gevraagd of vervoer voor de cliënten werd georganiseerd en
zo ja, of ze dit alleen deden via samenwerking met andere organisaties of via uitbesteding aan
andere organisaties.

25,45
Geen vervoer

40,30

Alleen
Samenwerking
14,39

Uitbesteding

19,85

Figuur 11: Organiseren deze voorzieningen vervoer? Alleen, via samenwerking of via uitbesteding?
(percentages)

Ruim 80% van de voorzieningen voorziet in vervoer voor hun cliënten. De groep voorzieningen
die het vervoer alleen organiseren is het grootste (40%). Wanneer we de groepen die het
vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding samentellen levert dit een nagenoeg
even grote groep van 40% op.
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Figuur 12: Organiseren deze voorzieningen vervoer? Alleen, via samenwerking of via uitbesteding?
(vergelijking residentieel en semiresidentieel) (percentages)

Binnen de groep van de voorzieningen die het vervoer alleen organiseren zijn de
semiresidentiële voorzieningen en de voorzieningen voor personen met een beperking duidelijk
in de meerderheid. Een ander opvallend aspect is dat bij de respondenten die geen vervoer
organiseren de groep van residentiële voorzieningen meer dan dubbel zo groot is als de
semiresidentiële. Voor de residentiële voorzieningen geldt inderdaad ook geen verplichting om
vervoer te organiseren voor hun cliënten (zie verder 3.2.2).
Voor de aspecten samenwerking en uitbesteding zijn de resultaten telkens vrij homogeen.
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Figuur 13: Organiseren deze voorzieningen vervoer? Alleen, via samenwerking of via uitbesteding?
(vergelijking voorzieningen voor ouderenzorg en voor personen met beperkingen) (percentages)

Bij de inventarisatiefase van dit onderzoek bleek dat op dit ogenblik voorzieningen voor
personen met beperkingen of ouderenzorg niet via de wetgeving worden aangezet tot meer
samenwerking. De voorzieningen die momenteel reeds samenwerken doen dit daarom op eigen
initiatief. Hieronder, in 3.2.7 Doelen van samenwerking, worden de redenen besproken waarom
voorzieningen toch samenwerken.
Wat het uitbesteden betreft gaven sommige vertegenwoordigers van voorzieningen tijdens de
voorafgaandelijke gesprekken en tijdens de provinciale focusgroepen aan dat ze het vervoer niet
als de kerntaak van de voorzieningen beschouwen. Daarom wensen ze dit over te laten aan
andere gespecialiseerde diensten. In dit verband bestaat echter geen eensgezindheid bij de
voorzieningen. Er is immers ook een groep van voorzieningen die al heel veel tijd en geld
investeerden in hun vervoer en de organisatie van dat vervoer zeker willen behouden.

3.2.2. Waarom vervoer?
De redenen om wel vervoer te organiseren kunnen divers zijn. Dit bleek reeds bij de gesprekken
met enkele sleutelfiguren die aan deze online bevraging vooraf gingen.
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Figuur 14: De redenen om vervoer te organiseren (percentages)

Het lag in de lijn van de verwachtingen dat de semiresidentiële voorzieningen het vervoer vooral
organiseren. In het kader van erkenningen verplicht het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (voorzieningen voor personen met beperkingen) / het RIZIV (voorzieningen voor
ouderenzorg) hen immers het vervoer te organiseren of te laten organiseren. De cliënten van
deze voorzieningen moeten immers dagelijks de afstand overbruggen van hun woonplaats naar
de voorziening en terug. In het Woonzorgdecreet uit 2009 staat bijvoorbeeld ook vermeld in
art.17 en art.21 dat de erkende lokale en regionale dienstencentra (semiresidentiële
voorzieningen voor ouderenzorg) verplicht zijn tot het nemen of ondersteunen van initiatieven
die de mobiliteit van de gebruikers tot stand brengen of verhogen.
De residentiële voorzieningen zijn niet verplicht voor vervoer te zorgen. Het is relevant dat
residentiële voorzieningen aangeven dat ze vooral vervoer organiseren als service voor de
cliënten. Ook de noodzaak door de beperkingen van de cliënt krijgt een hoge score, zowel bij de
residentiële als de semiresidentiële voorzieningen.
Er waren telkens slechts beperkte verschillen wanneer we voor dit aspect de voorzieningen die
het vervoer alleen organiseren vergeleken met de voorzieningen die het vervoer organiseren via
samenwerking/uitbesteding.
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3.2.3. Waarom geen vervoer?
Zoals blijkt uit Figuur 11 voorziet bijna 20% van de respondenten niet in vervoer voor hun
cliënten. Aan deze voorzieningen die geen vervoer organiseren werd de reden hiervoor
gevraagd.

De cliënten kunnen gebruik maken van andere
vormen van aangepast vervoer.

Het is organisatorisch niet mogelijk.

Het is financieel niet mogelijk.

0%

20%

40%
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80%

100%

Figuur 15: Redenen van de voorzieningen die geen vervoer organiseren om dit niet te doen (percentages)

Deze voorzieningen geven vooral aan dat er andere alternatieven voor hun cliënten zijn (80%).
Ook geeft 37% aan dat het financieel niet mogelijk is en voor 27% van de voorzieningen die geen
vervoer organiseren is dit organisatorisch niet mogelijk. In 3.7 Openbaar vervoer en individueel
aangepast vervoer zal dieper worden ingegaan op deze alternatieven.
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3.2.4. Provinciale verschillen
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Figuur 16: Vergelijking per provincie van de groepen van respondenten (percentages)

De deelgroep van de semiresidentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren is telkens
goed tot zeer goed vertegenwoordigd. In West-Vlaanderen is dit het meest nadrukkelijk. De
respondenten van de provincie Antwerpen zijn het meest homogeen. In Limburg zijn de cliënten
(of hun vertegenwoordigers) het best vertegenwoordigd. In elk van de provincies gebeurde de
bekendmaking en verspreiding van de online bevraging op een identieke wijze.
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Figuur 17: Vergelijking van het aantal voorzieningen per provincie dat het vervoer alleen organiseert of via
samenwerking/uitbesteding (aantallen)
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In vier provincies ligt het aantal voorzieningen dat het vervoer alleen organiseert in dezelfde
orde van grootte dan het aantal voorzieningen dat het vervoer organiseert via samenwerking of
uitbesteding. Dit ligt in de lijn van de resultaten voor de volledig groep respondenten (zie Figuur
11). In West-Vlaanderen is het aantal voorzieningen dat alleen werkt duidelijk groter dan deze
die het vervoer organiseren via samenwerking/uitbesteding.

3.2.5. Mogelijke samenwerking
Aan de voorzieningen die geen vervoer organiseren of die het vervoer alleen organiseren werd
gevraagd of er samenwerking zou mogelijk zijn voor het vervoer van hun cliënten met andere
voorzieningen, diensten of organisaties. Reeds in de vraagstelling werd aangegeven dat deze
samenwerking zeer breed kan gaan, ook ruimer dan de zorgsector.
Aan de voorzieningen die reeds vervoer organiseren in samenwerking of via uitbesteding werd
gevraagd of meer samenwerking zou mogelijk zijn met andere voorzieningen, diensten of
organisaties voor het vervoer van hun cliënten.

Uw voorziening zou willen samenwerken met
een organisatie buiten de zorgsector
Uw voorziening zou willen samenwerken met
een voorziening uit een andere zorgsector (bv.
personen met een beperking <->…

G
ASR

Uw voorziening zou willen samenwerken met
gelijkaardige voorzieningen (bv. ouderenzorg
<-> ouderenzorg)

AR

Neen
0%

10%

20%
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40%
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Figuur 18: Mogelijke samenwerking door voorzieningen die geen vervoer organiseren of die dit alleen
doen (percentages)

De grote meerderheid van de voorzieningen zouden willen samenwerken met andere
organisaties/voorzieningen. Deze bereidheid kwam ook sterk naar voren bij de verschillende
focusgesprekken (zie ook 3.2.8).
Net iets meer dan 50% van de voorzieningen zou wel willen samenwerking met gelijkaardige
voorzieningen. Dit is een logische, veilige keuze. Iets minder dan 40% van de voorzieningen wil
samenwerken met een voorziening uit de andere zorgsector en ruim 30% wil dat ook met een
organisatie buiten de zorgsector. Natuurlijk zijn er ook voorzieningen die bij deze vraag te
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kennen geven dat ze niet wensen samen te werken. Bij de voorzieningen die geen vervoer
organiseren is dit 36%.
Uw voorziening zou meer/ook willen
samenwerken met een organisatie buiten de
zorgsector
Uw voorziening zou meer/ook willen
samenwerken met een voorziening uit een
andere zorgsector (bv. personen met een
beperking <-> ouderenzorg)
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samenwerken met gelijkaardige voorzieningen
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Figuur 19: Mogelijkheid om meer samen te werken door voorzieningen die reeds samenwerken of die het
vervoer organiseren via uitbesteding (percentages)

Deze antwoorden liggen in de lijn van de vorige vraag aan de groep van voorzieningen die nog
niet samenwerken (zie Figuur 18). Vooral de semiresidentiële voorzieningen vertonen hetzelfde
antwoordpatroon. Bij de residentiële voorzieningen is ‘neen’ echter de grootste
antwoordcategorie (41%). Ze wensen niet nog meer samen te werken. Mogelijk is daar bij een
groot aantal voorzieningen de grens van samenwerking of uitbesteding al bereikt.

3.2.6. Hoe samenwerken?
Samenwerking is een ruim begrip. Er werd daarom ook gevraagd hoever deze samenwerking zou
moeten gaan. Met andere woorden, op welke vlakken zou die samenwerking zich vooral moeten
situeren: personeel, gezamenlijke aankoop van voertuigen of gezamenlijk gebruik van
voertuigen?
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Figuur 20: De aspecten waarop vooral zou moeten worden samengewerkt (percentages)

Het is duidelijk dat de voorzieningen vooral willen samenwerken door het gezamenlijk gebruik
van de voertuigen (56%). Op de tweede plaats komt personeel (27%) en de gezamenlijke
aankoop van voertuigen lijkt het minst haalbaar (17%). Beide laatste aspecten zijn mogelijk
financieel en qua wetgeving complexer.
De homogeniteit met betrekking tot deze vraag tussen de verschillende groepen van
respondenten is groot.

3.2.7. Doelen van samenwerking
De doelen die door voorzieningen aan samenwerking worden gesteld kunnen zeer divers zijn. Dit
kan gaan van een betere service voor de cliënten tot het vermijden van doorkruisende ritten van
verschillende voorzieningen in dezelfde regio en andere aspecten van optimalisering.
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Figuur 21: Doelen van samenwerking (percentages)

Deze antwoorden liggen in de lijn van het onderdeel 3.2.2 Waarom vervoer?. Daar gaven de
residentiële voorzieningen ook aan dat zij vervoer organiseren om de service aan de cliënten te
verhogen. Bij de vraag wat ze willen bereiken met samenwerking kiest de meerderheid vooral
voor de verbetering van de service als doelstelling.
Ook de efficiëntie van het vervoer (minder lege kilometers en een betere bezetting van de
voertuigen) scoort hoog.
Naast het globale resultaat zien we dat de semiresidentiële voorzieningen die het vervoer alleen
organiseren (ASR) meer focussen op de efficiëntie van het personeel, het meer uren per dag
gebruiken van de voertuigen en het vermijden van doorkruisende ritten in dezelfde regio. Wat
dit laatste betreft scoren beide semiresidentiële deelgroepen veel hoger dan de residentiële.

3.2.8. Voorwaarden tot samenwerking
Samenwerking lukt niet altijd. Bepaalde aspecten kunnen samenwerking bevorderen of
afremmen. Uit het onderzoek blijkt dat er een aantal voorwaarden tot samenwerking zijn:
- Samenwerking moet resulteren in een betere kwaliteit van het vervoer.
- Samenwerking mag niet ten koste gaan van de service.
- Samenwerking moet een kostenbesparing betekenen.
- Samenwerking moet financieel mogelijk zijn.
- Samenwerking moet juridisch mogelijk zijn.
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-

Samenwerking moet organisatorisch mogelijk zijn.
De andere voorzieningen in de regio moeten over geschikte voertuigen beschikken.

In de online bevraging werd gepeild naar die voorwaarden die voorzieningen stellen om tot
(meer) samenwerking te komen. Aan de respondenten werd gevraagd de voorwaarden aan te
duiden en deze te nummeren van 1 tot 3 (3-puntschaal).

Samenwerking moet resulteren in een betere
kwaliteit van het vervoer voor uw cliënten
Samenwerking mag niet ten koste gaan van de
service aan uw eigen cliënten
Samenwerking moet een kostenbesparing
betekenen
G
Samenwerking moet financieel mogelijk zijn (bv.
subsidies)

SUSR

Samenwerking moet juridisch mogelijk zijn (bv.
verzekering, BTW)

ASR

SUR
AR

Samenwerking moet organisatorisch mogelijk zijn
(bv. personeel en voertuigen)
De andere voorziening(en) in uw regio moeten
beschikken over geschikte voertuigen
1,50

2,00

2,50

3,00

Figuur 22: Voorwaarden tot (meer) samenwerking (3-puntschaal)

Alle voorwaarden scoren bij één of meerdere deelgroepen hoog. De voorwaarde ‘samenwerking
moet organisatorisch mogelijk zijn’ is hierop de enige uitzondering. Het juridisch aspect scoort
gemiddeld het hoogste (2,3 op 3). Wat de verschillende deelgroepen betreft zijn de resultaten
erg heterogeen. Er is dus geen duidelijk trend met betrekking de residentiële of de
semiresidentiële voorzieningen of met betrekking tot de voorzieningen die het vervoer alleen
organiseren of via samenwerking of uitbesteding.
Tijdens de provinciale focusgroepen en tijdens de individuele gesprekken tijdens de
inventarisatiefase werd bevestigd dat er een bereidheid is tot samenwerking bij de
voorzieningen, maar dat er toch ook een drempelvrees merkbaar is. Voorzieningen voelen zich
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veilig wanneer ze de organisatie van het vervoer volledig zelf in handen hebben. De complexiteit
van deze organisatie versterkt dit gevoel. Bovendien bestaat een grote bezorgdheid over de
kwaliteit van de dienstverlening aan de cliënten. Men vreest dat de graad van service kan dalen
indien andere voorzieningen voor ‘hun’ cliënten gaan zorgen.

3.2.9. Met wie samenwerken?
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Figuur 23: De organisaties waarmee de voorzieningen reeds samenwerken (percentages)

Aan de voorzieningen die reeds samenwerken werd de vraag gesteld met wie ze dit doen. Ruim
35% werkt samen met gelijkaardige voorzieningen en 20% met voorzieningen uit een andere
zorgsector. Er is een vrij grote homogeniteit wat betreft residentiële en semiresidentiële
voorzieningen.
Bij een analyse van de antwoorden bij ‘andere’ bleek dat het hier vooral gaat over de Minder
Mobielen Centrales (MMC), de Diensten Aangepast Vervoer (DAV) en de aangepaste taxi’s van
een commerciële vervoeraanbieder. Door semiresidentiële voorzieningen wordt ook gemeld dat
ze samenwerken met een school voor buitengewoon onderwijs, een psychiatrische instelling en
een ziekenhuis.

3.2.10. Naar wie uitbesteden?
Aan de voorzieningen die het vervoer uitbesteden werd de vraag gesteld naar wie ze dit doen.
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Figuur 24: De organisaties waar het vervoer wordt naar uitbesteed (percentages)

Indien het vervoer wordt uitbesteed gebeurt dit door 68% van de voorzieningen aan de
commerciële vervoeraanbieders. Bij de semiresidentiële voorzieningen is dit zelfs door 75%. De
groep ‘andere’ bestaat ook hier vooral uit Minder Mobielen Centrales (MMC) en Diensten
Aangepast Vervoer (DAV). Ook het regulier openbaar vervoer en de belbussen worden hier door
enkele respondenten vermeld.
Dit bleek ook reeds tijdens de inventarisatiefase. Tijdens de individuele gesprekken en de
studiebezoeken bevestigden vertegenwoordigers van voorzieningen en van vervoeraanbieders
het feit dat er door heel wat voorzieningen wordt samengewerkt met alle vormen van
individueel aangepast vervoer.
De verschillen tussen residentiële en semiresidentiële voorzieningen zijn hier groter dan bij de
voorzieningen die samenwerken. De residentiële voorzieningen werken dubbel zoveel samen
met een voorziening uit de zorgsector dan de semiresidentiële voorzieningen.
Tijdens de provinciale focusgroepen bleek dat er een evolutie merkbaar is met betrekking het
uitbesteden van het vervoer. Enkele voorzieningen die vroeger het vervoer volledig hebben
uitbesteed doen dit nu niet meer. Ze nemen het vervoer zelf volledig opnieuw in de hand.
Deelnemers stelden dat door het uitbesteden de kost voor dit vervoer zeker niet daalt.
Anderzijds werd zowel in deze provinciale focusgroepen als in de voorbereidende gesprekken
voor deze online bevraging openlijk in vraag gesteld of dit vervoer wel tot de kerntaken van de
voorzieningen behoort. De overheid stimuleert de voorzieningen om minder overheadkosten te
maken. Dat betekent dat de organisatie van het vervoer onder druk komt.
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3.2.11. Andere problemen samenwerking
Uit de antwoorden op een open vraag naar andere problemen in verband met samenwerking
komen nog een groot aantal bijkomende aspecten naar voor die de complexiteit van
samenwerking illustreren. Het gaat onder meer over de noodzakelijke begeleiding, de aard van
de doelgroep, administratie, wisselende bezetting van de voertuigen, financiering …
Deze citaten kunnen dit illustreren:
“Het vervoer vormt de achillespees van het dagcentrum. De verwachtingen van de gebruikers (en
hun wettelijke vertegenwoordigers) zijn hoog, gewoontes, afspraken enz. zijn erg belangrijk. Hoe
meer partijen daarbij betrokken worden, hoe meer fouten er gemaakt kunnen worden, dat geeft
aanleiding tot rampscenario's.”
“Onze bewoners hebben niet alleen een chauffeur nodig die hen van A naar B brengt, maar
onderweg en ter plekke ook of tegelijk iemand die hen kan begeleiden/ondersteunen en die
specifieke verzorgingstaken kan uitvoeren.”
Hoewel er regelmatig wordt bevestigd dat er een probleem is met stilstaand vervoer
(bijvoorbeeld bij de semiresidentiële ouderenzorg) gaven de voorzieningen tijdens de provinciale
focusgroepen aan dat samenwerking op dit vlak niet alles zal oplossen. Er zijn initiatieven tot
samenwerking die terug worden afgebouwd vanwege de toename van de organisatorische
complexiteit, het gebrek aan gunstige financiële consequenties en de reisduur voor de cliënten
die in belangrijke mate zou toenemen.

3.2.12. Planning / reservatie
Een efficiënt en waterdicht planningssysteem (via software voor deze planning) is noodzakelijk
om een grote capaciteit van vervoer aan te kunnen. Daarom werd ook dit in de online bevraging
nagevraagd of er al software gebruikt wordt voor de planning van de ritten en of het vervoer op
voorhand moet worden gereserveerd.
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Figuur 25: Wordt er software gebruikt voor de planning van deze ritten? (percentages)

Het algemene cijfer voor het gebruik aan software ligt boven 30%, maar bij de residentiële
voorzieningen die het vervoer organiseren in samenwerking of via uitbesteding is dit slechts
17,5%. Het gebruik van software heeft waarschijnlijk rechtstreeks verband met het
vervoersvolume. Voorzieningen die minder vervoer organiseren zijn minder geneigd qua tijd
en/of qua financiering te investeren in het gebruik van software.
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Figuur 26: Moet het vervoer vooraf worden gereserveerd? (percentages)

Dit geeft een duidelijk beeld. In 85% van de gevallen is een reservatie op voorhand noodzakelijk.
Bovendien zijn de resultaten van de verschillende deelgroepen erg homogeen.
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3.2.13. Problemen organisatie
Op basis van de informatie die werd verzameld uit alle bronnen van de inventarisatie kwamen
een reeks problemen rond de organisatie van het vervoer voorzieningen aan bod. Deze
problemen werden in de online bevraging opgelijst en respondenten werden verzocht hierover
een ernstbeoordeling te geven op een 5-puntschaal. De antwoorden van voorzieningen
verschillen met die van cliënten.

administratieve & juridische aspecten bij de
organisatie van het vervoer
de software voor de planning

ernstig
probleem 5

de planning van het vervoer

4

cliënten wensen beschikbaarheid van
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3
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cliënten wensen ritten tijdens het weekend
tijd van de chauffeurs voor het uitvoeren van
de ritten
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50%
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Figuur 27: Mogelijke problemen in verband met de organisatie (antwoorden van de voorzieningen, ASR)
(percentages)
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Figuur 28: Mogelijke problemen in verband met de organisatie (antwoorden van de cliënten)
(percentages)

Illustratief worden in Figuur 27 de antwoorden getoond van de semiresidentiële voorzieningen
die het vervoer alleen organiseren (ASR). De antwoorden van de andere deelgroepen van de
voorzieningen liggen in dezelfde lijn, al springen er bij elk van de semiresidentiële voorzieningen
toch wel drie problemen uit:
- de tijd van de chauffeurs voor het uitvoeren van de ritten;
- de planning van het vervoer;
- en de administratieve en juridische aspecten bij de organisatie van het vervoer.
Figuur 28 geeft de antwoorden van de cliënten weer. De cliënten melden in dit verband immers
duidelijk grotere problemen dan de voorzieningen, met uitzondering van de tijd van de
chauffeurs voor het uitvoeren van de ritten. Dit laatste aspect wordt door de cliënten als minder
ernstig ervaren.

3.3. Voertuigen en ritten
Ook dit onderdeel heeft vele facetten. Hierin staan zowel de resultaten van de vragen die gingen
over de voertuigen zelf, maar ook de vragen over hun toegankelijkheid, hun bezetting en hun
ritten.
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3.3.1. Voertuigen
De aard van de voertuigen die voorzieningen inzetten voor het vervoer van cliënten kan erg
verschillen. Daarom werd dit in de online bevraging ook de redenen nagevraagd van de inzet en
de mogelijke problemen. naast andere relevante vragen over het aantal van deze voertuigen en
de eigenaar.

Voertuigen van het personeel
Andere voertuigen (met aanpassingen m.b.t.
toegankelijkheid)
Andere voertuigen (zonder aanpassingen m.b.t.
toegankelijkheid)
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Figuur 29: Het aantal voertuigen dat de voorzieningen inzetten voor het vervoer van de cliënten
(aantallen)

Het lag binnen de lijn van de verwachtingen dat de respondenten zouden aangeven dat ze een
brede variatie aan voertuigen inzetten. Het grote aantal voertuigen van het personeel bij de
semiresidentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren (ASR) is echter zeer opvallend
(gemiddeld 13,67). Ook bij de residentiële voorzieningen die het vervoer alleen of via
samenwerking/uitbesteding organiseren is dit de hoogste categorie met gemiddelden van 5 en 4.
Bij een grondige analyse van de resultaten van de semiresidentiële voorzieningen die het vervoer
alleen organiseren (ASR) bleek dat dit hoge gemiddelde niet wordt veroorzaakt door enkele
uitschieters die dit resultaat zouden kunnen vertekenen. In totaal geven immers 18 van de 36
respondenten aan dat 5 of meer voertuigen van het personeel worden ingezet. Verder
onderzoek leerde dat 12 van deze 18 respondenten voorzieningen zijn voor personen met een
beperking en dus 6 voorzieningen voor ouderenzorg.
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Tot slot valt het ook op dat de semiresidentiële voorzieningen die het vervoer organiseren via
samenwerking of uitbesteding (SUSR) beschikken over de grootste voertuigen.
Bij de provinciale focusgroepen werd bevestigd dat een groot aantal voorzieningen ook
voertuigen van het personeel inzet voor het vervoer van de cliënten. Soms is dit niet mogelijk
door de ernstige motorische beperkingen van de cliënten. Het inzetten van voertuigen van het
personeel gebeurt op een zeer diverse wijze per voorziening: soms is dit de regel, soms de
uitzondering. Het is ook mogelijk dat men de voertuigen van het personeel inschakelt wanneer
men slechts één cliënt moet vervoeren. In andere voorzieningen gebeurt dit net wanneer er
groepsuitstappen zijn. Dan volstaat immers de capaciteit van de voertuigen van de voorziening
niet.
Het is treffend dat er in dit verband duidelijke voor- en tegenstanders zijn. Sommige
voorzieningen stellen dat de inzet van voertuigen van het personeel goedkoper is, vooral als het
slechts sporadisch gebeurt. Andere maakten echter ook deze berekeningen en besloten dat ze
best een klein, aangepast voertuig gebruiken in plaats van de voertuigen van het personeel.
Wat de grootte van de voertuigen betreft werd tijdens de provinciale focusgroepen gesteld dat
er een trend is naar de aankoop van kleinere voertuigen. Dit past binnen de stijgende
individualisering van het zorgaanbod. Sommige voorzieningen stappen bewust af van grote
groepsuitstappen. Bovendien is het moeilijker om een groter voertuig in te zetten (specifiek
rijbewijs, moeilijker te besturen).

3.3.2. Wie is de eigenaar?

Van sommige voertuigen
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Figuur 30: Zijn de voorzieningen eigenaar van deze voertuigen (percentages)?

Voor de voorzieningen die het vervoer alleen organiseren en voor de residentiële voorzieningen
die het vervoer organiseren in samenwerking of via uitbesteding geeft dit een homogeen beeld.
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In deze groep zijn 60 tot 70% van de voorzieningen ook eigenaar van de voertuigen. Bij de
semiresidentiële voorzieningen die het vervoer organiseren in samenwerking of via uitbesteding
is een meer dan 50% geen eigenaar van deze voertuigen. In dit verband is er een duidelijke link
met de volgende vraag (zie Figuur 31). Daar is de groep van de semiresidentiële voorzieningen
die het vervoer organiseren in samenwerking of via uitbesteding de grootste groep bij het
antwoord ‘een andere organisatie is eigenaar van de voertuigen’. Het gaat hier vooral over een
uitbesteding aan de commerciële vervoeraanbieders (zie hierboven, Figuur 24).
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Figuur 31: De eigenaars van de voertuigen als de voorziening niet zelf de eigenaar is (percentages)

We hadden ook verwacht dat de OCMW’s in vele gevallen de eigenaar zijn van de voertuigen als
de voorzieningen dit niet zelf zijn. Bij de voorzieningen die het vervoer alleen organiseren is dit
zelfs de meerderheid. Het is uiterst zelden het geval dat andere voorzieningen voor personen
met beperkingen of ouderenzorg eigenaar zijn. Bij een analyse van de specificaties blijkt dat de
‘andere organisatie’ bijna steeds een commerciële vervoeraanbieder is.

3.3.3. Problemen voertuigen
Uit de voorbereidende gesprekken in de inventarisatiefase en uit het literatuuronderzoek komen
een aantal potentiële problemen naar voor in verband met de voertuigen. Problemen hebben
vooral te maken met de grote diversiteit van voertuigen, de grootte van het voertuig of het
aantal voertuigen Deze werden via een 5-puntschaal voorgelegd aan de respondenten (van ‘geen
probleem’ tot ‘ernstig probleem’).
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Figuur 32: Mogelijke problemen in verband met voertuigen (percentages)

De diversiteit van de voertuigen is het zwaarste probleem, maar de grootte van de voertuigen
wordt door de meeste respondenten als een probleem aangestipt. De verschillende deelgroepen
geven vrij homogene antwoorden. De cliënten geven de meeste problemen aan.

3.3.4. Toegankelijkheid voertuigen
Een belangrijk toegankelijkheidsaspect van deze voertuigen is het aantal plaatsen voor rolstoelen
(manuele, elektronische rolstoelen) en scooters.
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Figuur 33: Aantal plaatsen voor manuele of elektronische rolstoelen/scooters per voertuig, van de meest
toegankelijke voertuigen
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Figuur 34: Vergelijking tussen de voorzieningen die het vervoer alleen organiseren met deze die het
organiseren via samenwerking of uitbesteding van het aantal plaatsen voor manuele of elektronische
rolstoelen/scooters per voertuig, van de meest toegankelijke voertuigen (percentages)

Uit Figuur 33 en Figuur 34 blijkt enerzijds de diversiteit in dit verband en anderzijds is duidelijk
dat in de meest toegankelijke voertuigen van de voorzieningen die het vervoer alleen
organiseren meer rolstoelplaatsen beschikbaar zijn dan bij de voertuigen van de voorzieningen
die dit organiseren via samenwerking of uitbesteding. Dit hogere aantal wordt vooral bepaald
door de semiresidentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren.
In de volgende vraag werd specifiek gepeild naar het aantal plaatsen in die voertuigen voor nietopgeklapte manuele rolstoelen.
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Figuur 35: Aantal plaatsen alleen voor niet-opgeklapte manuele rolstoelen per voertuig, van de meest
toegankelijke voertuigen (percentages)
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Figuur 36: Vergelijking tussen de voorzieningen die het vervoer alleen organiseren met deze die het
organiseren via samenwerking of uitbesteding van het aantal plaatsen voor niet-opgeklapte manuele
rolstoelen per voertuig, van de meest toegankelijke voertuigen (percentages)

Deze resultaten liggen in de lijn met Figuur 33 en Figuur 34. Deze keer blijkt ook dat de
residentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren beschikken over voertuigen die
meer dan drie niet-opgeplakte manuele rolstoelen kunnen vervoeren.
Gaat dit vooral over vaste plaatsen voor rolstoelgebruikers of zijn dit gewone plaatsen die men
kan aanpassen voor rolstoelgebruikers?
ENTER VZW  BELGIËPLEIN 1  B – 3510 HASSELT  TEL. 011 26 50 30  FAX 011 87 41 39  WWW.ENTERVZW.BE

P. 69 / 169

Eindrapport
Actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer
van voorzieningen en personen met een handicap

70%
60%
50%
40%

Vaste plaatsen

30%

Aanpasbare plaatsen

20%
10%
0%
AR

ASR

SUR

SUSR

GB

Figuur 37: Vergelijking vaste plaatsen voor rolstoelgebruikers en gewone plaatsen die men kan aanpassen
voor rolstoelgebruikers (percentages)

De respondenten van de voorzieningen geven op een uniforme wijze aan dat de plaatsen voor
rolstoelen in deze voertuigen vooral aanpasbare plaatsen zijn.

3.3.5. Problemen toegankelijkheid
Via een 5-puntschaal werden aan de respondenten de potentiële problemen in verband met de
toegankelijkheid van de voertuigen voorgelegd (van ‘geen probleem’ tot ‘ernstig probleem’).
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Figuur 38: Mogelijke problemen in verband met toegankelijkheid (percentages)
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Het aantal plaatsen voor de grotere rolstoelen en de scooters wordt het meest aangegeven als
probleem en dit blijkt ook één van de grotere problemen te zijn. De verschillende deelgroepen
hebben vrij homogeen op deze vraag geantwoord. Vooral de cliënten geven de zwaarste
problemen aan met betrekking tot het aantal plaatsen voor manuele rolstoelen.
Deelnemers aan de provinciale focusgroepen stellen dat de toegankelijkheid een groot probleem
kan zijn bij samenwerking tussen voorzieningen. Dit betreft vooral de flexibele aanpasbaarheid
van de voertuigen. Deze flexibiliteit is immers nodig om de voertuigen aan te passen aan de
noden van de cliënten van de andere voorziening(en). Dit aspect moet bij mogelijke
samenwerking vooraf in de praktijk worden getest. Dit probleem stelt zich minder bij nieuwere
voertuigen. Deze zijn meestal meer aanpasbaar.

3.3.6. Gebruik van de voertuigen
In het Hefbomenonderzoek (Enter, 2009) 17 en tijdens de voorbereidende gesprekken werd het
vermoeden uitgesproken dat er een groot verschil is tussen de semiresidentiële en de
residentiële voorzieningen wat betreft het gebruik van de voertuigen. Ook werd gesteld dat
sommige voertuigen niet-intensief/niet-optimaal zouden worden gebruikt. In de onderstaande
vragen worden deze topics behandeld en worden de resultaten toegelicht.

3.3.6.1 Tijdstippen gebruik
70

Voor 7u

60

7u – 9u

50

9u – 11u

40

11u – 14u

30

14u – 16u

20

16u – 19u

10

Na 19 u

0
M

DI

W

DO

V

ZA

ZO

17

Enter, Onderzoek naar hefbomen voor een toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen, 2009, studie in
opdracht van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
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Figuur 39: De uren en dagen waarop de voertuigen worden gebruikt (deelgroep: residentiële
voorzieningen die het vervoer alleen organiseren) (aantallen)
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Figuur 40: De uren en dagen waarop de voertuigen worden gebruikt (deelgroep: semiresidentiële
voorzieningen die het vervoer alleen organiseren) (aantallen)

Bovenstaande figuren tonen illustratief de resultaten van de residentiële en semiresidentiële
voorzieningen die het vervoer alleen organiseren (AR en ASR). Deze resultaten zijn uiterst
homogeen met deze van de voorzieningen die het vervoer organiseren in samenwerking of via
uitbesteding.
De verschillen tussen de residentiële en de semiresidentiële zijn zeer opvallend. Bij de
semiresidentiële voorzieningen is de grootste activiteit in de tijdsblokken van 7 tot 9 u en van 16
tot 19 u. Bij de residentiële voorzieningen is de grootste activiteit in de tijdsblokken van 9 tot 11
u en van 14 tot 16 u. Dit lag natuurlijk in de lijn van de verwachtingen.
Het aantal antwoorden bij de semiresidentiële en residentiële voorzieningen verschilt sterk. Op
de verticale as van de figuren staat telkens de som van al de antwoorden die de respondenten
voor die dag van de week hebben gegeven. Het totaal van 490 antwoorden voor ‘maandag’ in
Figuur 40 is de som van 5 antwoorden ‘voor 7 uur’, 123 bij 7-9 u, 90 bij 9-11 u, 58 bij 11-14 u, 72
bij 14-16 u, 131 bij 16-19 u en 11 bij ‘na 19 uur’.
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3.3.6.2 Gebruik van voertuigen in uren
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Figuur 41: Aantal uren per week dat elk voertuig gemiddeld wordt gebruikt (percentages)

Het valt op dat de residentiële voorzieningen de voertuigen minder uren per week gebruiken.
Wanneer we de cijfers samen nemen van de residentiële voorzieningen die het vervoer alleen
organiseren (AR) en deze die dit vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding (SUR)
stellen we vast dat 43% van deze voorzieningen aangeeft dat ze hun voertuigen circa 1 tot 5 uur
gebruiken, 66% gebruikt deze maximaal 10 uur en 92% maximaal 20 uur. De cijfers van de
semiresidentiële voorzieningen zijn minder sprekend maar toch gebruikt ook hier 64% van de
voorzieningen de voertuigen maximaal 20 uur. Het verschil tussen beide types van voorzieningen
is significant op het 0,01 niveau.
Wanneer we de resultaten apart bekijken voor de voorzieningen voor personen met
beperkingen en voor ouderenzorg zien we dat deze tendensen bij de voorzieningen voor
ouderenzorg nog sterker zijn. Bij de residentiële voorzieningen voor ouderenzorg die het vervoer
organiseren via samenwerking of via uitbesteding gebruikt 78% het vervoer maximaal 5 uur per
week. Bij de voorzieningen voor personen met beperkingen die het vervoer organiseren via
samenwerking of via uitbesteding worden de voertuigen wel intensief gebruikt. Ruim 52% van de
respondenten geeft aan dat ze de voertuigen meer dan 20 uur per week gebruiken. Bij de
voorzieningen voor ouderenzorg ligt dit cijfer voor dezelfde deelgroep slechts op 29%.
Ten slotte worden de resultaten ook vergeleken van al de voorzieningen die het vervoer alleen
organiseren met al deze die het vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding.
Hierbij blijkt dat de cijfers bij de voorzieningen die het vervoer alleen organiseren gespreid
liggen, en dat bij 48% van de voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking of via
uitbesteding de voertuigen slechts maximaal 10 uur worden gebruikt. Dat geeft de indruk dat
voorzieningen die hun voertuigen maar in beperkte mate gebruiken geneigd zijn om samen te
werken. Maar ondanks deze samenwerking blijft het gebruik vrij laag.
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3.3.6.3 Gemiddeld aantal ritten per dag
Nauw verwant met de vraag over het aantal uren dat de voertuigen worden gebruikt is de vraag
naar het gemiddeld aantal ritten per dag van deze voertuigen.
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Figuur 42: Gemiddeld aantal ritten per dag en per voertuig (met cliënten) door de residentiële
voorzieningen (percentages)
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Figuur 43: Gemiddeld aantal ritten ‘woonplaats-voorziening’ per dag en per voertuig (met cliënten) door
de semiresidentiële voorzieningen (percentages)

ENTER VZW  BELGIËPLEIN 1  B – 3510 HASSELT  TEL. 011 26 50 30  FAX 011 87 41 39  WWW.ENTERVZW.BE

P. 74 / 169

Eindrapport
Actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer
van voorzieningen en personen met een handicap

70%
60%
50%
40%
ASR

30%

SUSR

20%
10%
0%
1 rit

2-5 ritten

6-10 ritten

11-15 ritten

16-20 ritten

meer dan 20
ritten

Figuur 44: Gemiddeld aantal ritten ‘niet woonplaats-voorziening’ per dag en per voertuig (met cliënten)
door de semiresidentiële voorzieningen (percentages)

Deze cijfers bevestigen de cijfers over het aantal uren dat de voertuigen worden gebruikt. De
residentiële voorzieningen doen per voertuig zelden meer dan vijf ritten per dag. Bij de
semiresidentiële voorzieningen worden de voertuigen natuurlijk zowel gebruikt voor het vervoer
van de woonplaats naar de voorziening als voor het vervoer naar andere bestemmingen.
Daardoor ligt het aantal ritten per voertuig per dag bij de meeste semiresidentiële voorzieningen
dubbel zo hoog als bij de residentiële voorzieningen.

3.3.6.4 Bezettingsgraad
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Figuur 45: Gemiddeld aantal vervoerde personen per rit, algemeen (percentages)
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Figuur 46: Gemiddeld aantal vervoerde personen per rit bij de residentiële voorzieningen (percentages)
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Figuur 47: Gemiddeld aantal vervoerde personen per rit bij de semiresidentiële voorzieningen
(percentages)

In Figuur 45 stellen we vast dat de grafiek U-vormig is wanneer we de resultaten tonen van alle
respondenten. Er zijn immers zowel hogere waarden bij de laagste bezetting als bij de hoogste
bezetting.
Een uitsplitsing van deze resultaten in twee deelgroepen van dit onderzoek (semiresidentiële en
residentiële voorzieningen) is erg verhelderend. De hogere waarden bij de laagste bezetting zijn
voor rekening van de residentiële voorzieningen (zie Figuur 46) en deze voor de hogere bezetting
zijn van de semiresidentiële voorzieningen (zie Figuur 47).
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Wanneer we de resultaten op deze wijze bekijken blijkt dat residentiële voorzieningen niet
alleen weinig ritten doen maar dat ook het gemiddeld aantal vervoerde personen bij deze ritten
laag ligt.

3.3.6.5 Afgelegde afstand per rit
Niet alleen het aantal ritten, de bezetting, maar ook de lengte van de ritten is relevant bij de
vraag naar het gebruik van de voertuigen.
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Figuur 48: Gemiddeld aantal km per rit (van de meerderheid van de ritten), algemeen (percentages)
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Figuur 49: Gemiddeld aantal km per rit (van de meerderheid van de ritten), voor de residentiële
voorzieningen (percentages)
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Figuur 50: Gemiddeld aantal km per rit (van de meerderheid van de ritten), voor de semiresidentiële
voorzieningen (percentages)
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Figuur 51: Gemiddeld aantal km per rit (van de meerderheid van de ritten), voor de voorzieningen die het
vervoer alleen organiseren (percentages)
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Figuur 52: Gemiddeld aantal km per rit (van de meerderheid van de ritten), voor de voorzieningen die het
vervoer organiseren via samenwerking of uitbesteding (percentages)

Uit de bovenstaande grafieken blijkt dat de resultaten vrij gespreid liggen. De residentiële
voorzieningen, en vooral deze die het vervoer alleen organiseren of in samenwerking rijden
eerder minder kilometers per rit.
Ook bij de semiresidentiële voorzieningen zien we deze spreiding. Sommige van deze
voorzieningen doen echter ook relatief veel lange ritten. Het feit dat bijna 35% van de
semiresidentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren (ASR) ritten doen van meer
dan 30 km is toch wel opvallend. Mogelijk kan dit een rol spelen bij het feit dat ze dit vervoer
alleen organiseren.

3.3.6.6 Aantal volledig of gedeeltelijk aantal ritten
Een laatste aspect van het gebruik van de voertuigen is de vraag of er ook volledig of gedeeltelijk
lege ritten worden uitgevoerd.
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Figuur 53: Hoeveel procent van de reistijd bevindt zich minstens 1 cliënt in het voertuig?

Zoals kon worden verwacht zijn slechts een minderheid van de ritten geheel of gedeeltelijk leeg.
Samenwerking zorgt er slechts in beperkte mate voor dat de voertuigen minder leeg zijn. De
waarden in de categorie ‘meer dan 75%’ liggen wat hoger bij de voorzieningen die
samenwerken.
De verschillen tussen residentiële en semiresidentiële voorzieningen zijn voor deze vraag niet zo
groot en bovendien niet zo eenduidig.

3.3.6.7 Problemen in verband met gebruik
Aan de voorzieningen werd ook gevraagd of bovenstaande aspecten in verband met de bezetting
van de voertuigen, voertuigen die stil staan buiten de spitsuren en de lege kilometers als een
probleem werden ervaren.
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Figuur 54: Mogelijke problemen in verband met het gebruik van de voertuigen (percentages)

Illustratief werden in deze grafiek de antwoorden getoond van de semiresidentiële
voorzieningen die het vervoer alleen organiseren (ASR). De antwoorden van de andere
deelgroepen zijn heel gelijkaardig.
De voorzieningen ervaren deze aspecten (zoals ‘stilstaan’) wel als problemen maar beoordelen
deze niet als zeer ernstig.
In verband met het gebruik van deze voertuigen zijn er mogelijk grote onderlinge verschillen om
allerlei redenen. Hieronder worden enkele mogelijke redenen opgesomd.
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Figuur 55: Aspecten i.v.m. het gebruik van voertuigen die binnen één voorziening zeer verschillend kunnen
zijn (percentages)

Illustratief werden in deze grafiek opnieuw de antwoorden getoond van de semiresidentiële
voorzieningen die het vervoer alleen organiseren. De antwoorden van de andere deelgroepen
zijn heel gelijkaardig. Deze resultaten zijn niet verrassend. Het verschil tussen weekdagen en
weekend is evident en ook het feit dat van de andere aspecten de bezitting van de voertuigen in
de daluren-piekuren het grootste is lag in de lijn van de verwachtingen.
Met betrekking tot het gebruik van de voertuigen ’s avonds en in het weekend bleek tijdens de
provinciale focusgroepen dat er opnieuw een grote diversiteit is. Soms is dit in het geheel niet
mogelijk, soms gebeurt dit door vrijwilligers van de voorziening en soms door de familie van de
cliënt. Dit betekent dat vervoer voor de cliënten met zwaardere beperkingen op die momenten
in de praktijk niet mogelijk is. De vrijwilligers of familie kunnen immers niet instaan voor
bijkomende verzorgingsaspecten. Wanneer men de voertuigen van de voorziening niet kan
gebruiken tracht men een beroep te doen op andere vormen van vervoer, zoals de Minder
Mobielen Centrales. Maar ook daar zijn er minder vrijwilligers in het weekend.
De deelnemers aan de provinciale focusgroepen stelden dat de planning van de ritten in de
ouderenzorg moeilijker is dan bij voorzieningen voor personen met beperkingen. In de
ouderenzorg is er immers een groter verloop van cliënten.
Alle voorzieningen geven trouwens ook aan dat de planning van het vervoer in de loop van de
voorbije jaren complexer werd door aspecten zoals het groeiende aantal verschillende locaties,
de grotere variatie in de dagbesteding en de grotere individualisering van de zorg.
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3.3.7. Actieradius
Wat is de afstand tot het verste van punt van de ritten die worden uitgevoerd in het kader van
het vervoer van de voorzieningen?
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Figuur 56: De maximale afstand die gereden wordt in het kader van het vervoer van de voorziening
(aantallen)

Zoals blijkt uit de bovenstaande figuur is de variatie in dit verband groot. De hoge score van de
categorie ‘meer dan 25 km’ is opvallend.
Wanneer deze resultaten worden geanalyseerd wat betreft de verschillende deelgroepen van
respondenten blijkt dat vooral de residentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren
grote afstanden afleggen (zie Figuur 57 en Figuur 58). Het grootste verschil stellen we vast
wanneer de voorzieningen voor ouderenzorg worden vergeleken met de voorzieningen voor
personen met beperkingen. De actieradius van de voertuigen van voorzieningen uit de
ouderenzorg is duidelijk beperkter dan deze van de voorzieningen voor personen met een
beperking (zie Figuur 59). Het aantal voorzieningen voor ouderenzorg in Vlaanderen is immers
duidelijk hoger dan het aantal voorzieningen voor personen met beperkingen. Cliënten moeten
dus gemiddeld een kleinere afstand afleggen om een voorziening voor ouderenzorg te bereiken.
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Figuur 57: Vergelijking van de maximale afstand die gereden wordt door residentiële en semiresidentiële
voorzieningen (percentages)
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Figuur 58: Vergelijking van de maximale afstand die gereden wordt door voorzieningen die het vervoer
alleen organiseren en voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking/uitbesteding
(percentages)
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Figuur 59: Vergelijking van de maximale afstand die gereden wordt door voorzieningen voor ouderenzorg
en voorzieningen voor personen met een beperking (percentages)

3.3.8. Tijd in het voertuig
Tijdens de gesprekken die vooraf gingen aan deze online bevraging bleek dat de tijd die een
cliënt in het voertuig zit voor de verplaatsingen woonplaats-voorziening wel eens problematisch
is. Daarom werd zeker ook deze vraag aan alle deelnemers gesteld.
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Figuur 60: De maximale tijd dat een cliënt in het voertuig zit voor het vervoer van de woonplaats naar de
voorziening (of omgekeerd) (percentages)

Deze vraag werd enkel gesteld aan de semiresidentiële voorzieningen. De ritten kunnen
inderdaad voor de cliënten lang zijn. Meer dan 35% van de ritten duren meer dan 1 uur. Dit geldt
zowel voor de voorzieningen die het vervoer alleen organiseren als deze die dit doen via
samenwerking of via uitbesteding. Bij de voorzieningen die het vervoer organiseren via
samenwerking of via uitbesteding zijn de maxima het grootste (meer dan 1:30 u).
Tijdens de provinciale focusgroepen werd bevestigd dat de reistijd soms langer is dan één uur.
Ook door het in- en uitstappen van personen met rolwagens wordt die tijd van één uur soms
overschreden. De deelnemers wijzen op het feit dat in de regelgeving van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap staat dat de reistijd maximum één uur mag zijn
(KB, 2 juli 1973). Het is echter veel duurder om in stervorm steeds heen en weer te rijden.
Daarom haalt men meestal zoveel mogelijk cliënten per rit op (in een lus) en dit duurt langer.
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3.3.9. Redenen voor de inzet van voertuigen
Vervoer voor sociale redenen?
Vervoer voor behandelingen (medisch en
paramedisch)?
Vervoer voor eigen activiteiten van de cliënten (bv.
uitstappen)?
Vervoer in functie van dagbesteding van de
cliënten?

Vervoer woonplaats-voorziening?
Vervoer naar de ouders/familie van de cliënten?
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Figuur 61: Redenen voor de inzet van de voertuigen (percentages)

De redenen voor de inzet van de voertuigen zijn heel divers. Het is evident dat bij de
semiresidentiële voorzieningen het vervoer woonplaats-voorziening het belangrijkste is. Maar
het vervoer voor de eigen activiteiten van de cliënten, het vervoer voor behandelingen en het
vervoer in functie van dagbesteding scoren allen ook zeer hoog.

3.4. Personeel
3.4.1. Algemeen
In kader van personeel werden het aantal voltijdse equivalenten (VTE) dat ingezet wordt als
chauffeur of begeleiders, hun statuut, hun taken en de eventuele problemen bevraagd.
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Figuur 62: Het aantal VTE dat door voorzieningen ingezet wordt voor het vervoer van cliënten

Illustratief werden in deze grafiek opnieuw de antwoorden getoond van de semiresidentiële
voorzieningen die het vervoer alleen organiseren (ASR). De antwoorden van de andere
deelgroepen zijn heel gelijkaardig.
In de realiteit is het aantal VTE natuurlijk zelden een geheel getal. Daarom werd gevraagd het
cijfer aan te duiden wat het reële aantal VTE het meest benadert.
Algemeen wordt slechts één begeleider per voertuig ingezet. Het totaal aantal begeleiders ligt
erg in de lijn van het totaal aantal chauffeurs.
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Figuur 63: Doen de chauffeurs ook andere taken in de voorziening? (percentages)

De chauffeurs doen inderdaad ook andere taken in de voorziening. Figuur 63 illustreert de
resultaten van de deelgroepen waar ze dit het meeste en het minste doen (ASR en SUSR). Bij de
semiresidentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren geven de meeste
respondenten aan dat de chauffeurs ook andere taken doen, bij de semiresidentiële
voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding is de verhouding
54% wel / 46% niet.
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Figuur 64: Het statuut van de chauffeurs (percentages)

Uit Figuur 64 blijkt dat een 35 tot 50% van de voorzieningen vrijwilligers inzet als chauffeur voor
het vervoer van de cliënten. Bovendien gebeurt dit bij alle deelgroepen van dit onderzoek op
eenzelfde wijze. Dit cijfer ligt opvallend hoog.
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Figuur 65: Doen de begeleiders ook andere taken in de voorziening? (aantallen)

Ook de begeleiders doen inderdaad ook andere taken in de voorziening. Dit gebeurt het meest
bij de residentiële voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking of uitbesteding
(SUR) en minst bij de semiresidentiële voorzieningen die het vervoer organiseren via
samenwerking of via uitbesteding (SUSR).
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Figuur 66: Het statuut van de begeleiders (percentages)

Deze resultaten liggen volledig in de lijn van de vraag over het statuut van de chauffeurs. Ook
hier zijn dus veel vrijwilligers en ook hier is een grote eenvormigheid tussen de deelgroepen.
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Figuur 67: Het statuut van de personen die de planning doen (percentages)

De planning gebeurt niet door vrijwilligers, bij geen enkele van de deelgroepen.
Tijdens de provinciale focusgroepen werd uitgebreid ingegaan op het personeelsaspect en het
inzet van vrijwilligers voor allerlei vervoerstaken, onder meer assistentie. Het inzetten van het
opvoedend, paramedisch of verzorgend personeel als chauffeur voor dit vervoer is enerzijds
duur en anderzijds hypothekeert het de kwaliteit van de dienstverlening. Wanneer men echter
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specifiek voor dit vervoer, lager gekwalificeerd, deeltijds personeel aanwerft moeten de
dagelijkse arbeidsprestaties minimum drie uur bedragen. Dit is niet ideaal voor de organisatie
van dit vervoer. Bij het vervoer van scholen kunnen dit blokken van twee uur zijn. Mocht dit ook
kunnen bij voorzieningen kan men personeel voor het vervoer flexibeler inzetten.
In het algemeen hebben de deelnemers aan de focusgroepen heel positieve ervaringen met het
inschakelen van vrijwilligers voor het vervoer. Het vinden van vrijwilligers vraagt een bewuste
investering in de begeleiding van de vrijwilligers zodat het vaste vrijwilligers worden. In elk van
de groepen stelden meerdere deelnemers dat de organisatie van dit vervoer niet zou lukken
zonder vrijwilligers. Bij sommige cliënten (bv. met agressie) kan men echter geen vrijwilligers
inzetten en is er zorgpersoneel nodig.
In de focusgroepen werd toegelicht dat vooral voor de personen met zwaardere motorische en
cognitieve beperkingen er bijkomende assistentie nodig is voor dit vervoer. Het gaat hier niet
alleen over begeleiders bij het in- en uitstappen maar ook tijdens de reis. Deze begeleiders zijn
zowel nodig bij het vervoer van voorzieningen als het openbaar vervoer. Een deelnemer stelde
dat voor de begeleiding van personen met zwaardere beperkingen een 1/1 begeleiding nodig is.
Ten slotte signaleerden de deelnemers aan de provinciale focusgroepen dat er problemen zijn in
verband met de verzekering indien vrijwilligers of familie ritten met de voertuigen van de
voorziening buiten de openingsuren van de voorziening wensen uit te voeren. Voor deze
problemen zoekt elke voorziening naar eigen oplossingen. De gevonden oplossingen zijn niet
voor alle voorzieningen generaliseerbaar.

3.4.2. Problemen personeel
Ook in verband met het personeel werd een aantal mogelijke problemen die naar voren kwamen
uit de voorbereidende gesprekken opgelijst.
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organisatie / coördinatie van dit vervoer
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Figuur 68: Mogelijke problemen in verband met het personeel (percentages)

Het aantal vrijwilligers en het vinden van vrijwilligers wordt door de overgrote meerderheid van
de respondenten als een probleem ervaren en ze duiden dit ook als het meest ernstige
probleem. In tegenstelling de verwachtingen naar aanleiding van de voorbereidende gesprekken
ervaren de voorzieningen de opleiding van het personeel in dit verband niet als een ernstig
probleem. Deze voorzieningen beoordelen ook het mogelijke probleem van de assistentie aan de
cliënten niet als zeer ernstig.

3.5. Doelgroepen
3.5.1. Beperkingen van de cliënten
Vele aspecten van het vervoer worden natuurlijk bepaald door de kenmerken van de cliënten die
worden vervoerd. Het gaat niet aantal over hun beperkingen maar ook het feit dat ze al dan niet
rolstoelgebruiker zijn.
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Figuur 69: De beperkingen van de cliënten van de voorzieningen, algemeen (aantallen)
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Figuur 70: De beperkingen van de cliënten van de voorzieningen voor personen met beperkingen
(aantallen)
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Figuur 71: De beperkingen van de cliënten van de voorzieningen voor ouderenzorg (aantallen)
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Figuur 72: De beperkingen van de cliënten van de voorzieningen voor personen met beperkingen die geen
vervoer organiseren (aantallen)

Zoals verwacht verschillen deze aantallen duidelijk bij voorzieningen voor personen met
beperkingen en ouderenzorg. Autisme is bijvoorbeeld sterk vertegenwoordigd bij de
voorzieningen voor personen met beperkingen en amper bij de voorzieningen voor ouderenzorg.
De groep van personen met motorische beperkingen is wel bij beide sterk vertegenwoordigd.
Deze groep is veel minder vertegenwoordigd bij de voorzieningen die geen vervoer organiseren,
met andere woorden, voorzieningen met personen met een motorische beperking organiseren
wel vervoer.
In de toelichtingen van de respondenten wordt naast de deelgroepen die in de figuren staan
vermeld ook regelmatig de groep vermeld van de personen met gedrags- en emotionele
problemen.
Met betrekking tot de beperkingen van de cliënten werden in de provinciale focusgroepen nog
twee elementen toegevoegd. De deelnemers gaven aan dat het profiel van de cliënten in
woonzorgcentra wijzigt. De zorgbehoevendheid bij de opname in een woonzorgcentrum is groter
dan vroeger. Ouderen blijven immers langer thuis. Bij hun opname hebben ze bijgevolg ook een
groter vervoersprobleem. Daarnaast zijn er in de voorzieningen voor personen met beperkingen
ook meer cliënten die deeltijds komen. Er zijn dus niet meer plaatsen in deze voorzieningen maar
wel meer cliënten, dus is er ook meer nood aan vervoer.

3.5.2. Aantal cliënten
De complexiteit van de organisatie van het vervoer van een voorziening stijgt natuurlijk met het
aantal cliënten dat moet worden vervoerd. Daarom werd in de online bevraging zowel gepeild
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naar het totaal aantal cliënten, het aantal cliënten dat van het vervoer van de voorziening
gebruik maakt en het aantal rolstoelgebruikers in deze groep.
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Figuur 73: Totaal aantal cliënten van de voorziening (percentages)
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Figuur 74: Vergelijking van het aantal cliënten van de voorziening die het vervoer alleen organiseren met
de voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding (percentages)
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Figuur 75: Vergelijking van het aantal cliënten van de residentiële voorzieningen met de semiresidentiële
voorzieningen (percentages)
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Figuur 76: Vergelijking van het aantal cliënten van de voorzieningen voor personen met een beperking en
voorzieningen voor ouderenzorg (percentages)

Bij de semiresidentiële voorzieningen zijn er meer grotere voorzieningen dan bij de residentiële
voorzieningen. Bij de middelgrote voorzieningen is er een tegengesteld profiel tussen de
voorzieningen die het vervoer alleen organiseren en de voorzieningen die het vervoer
organiseren in samenwerking of via uitbesteding (zie Figuur 74). Wanneer we de voorzieningen
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van personen met een beperking vergelijken met deze van personen voor ouderenzorg is het
profiel relatief gelijklopend.
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Figuur 77: Het aantal cliënten dat gebruik maakt van het vervoer van de voorziening (percentages)

Het aantal cliënten dat gebruik maakt van het vervoer van de voorziening is vrij homogeen
wanneer we dit vergelijken over de verschillende deelgroepen. Bij ongeveer 60% van de
respondenten gaat het over 11 tot 75 cliënten.
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Figuur 78: Totaal aantal rolstoelgebruikers in de voorziening dat gebruik maakt van dit vervoer
(percentages)
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Figuur 79: Totaal aantal rolstoelgebruikers in de voorzieningen die geen vervoer organiseren (percentages)

In verband met het totaal aantal rolstoelgebruikers dat gebruik maakt van het vervoer van de
voorziening zijn er geen grote onderlinge verschillen. Bij de voorzieningen die geen vervoer
organiseren zijn er nog behoorlijk veel rolstoelgebruikers.
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Figuur 80: Totaal aantal rolstoelgebruikers in de voorziening dat geen gebruik maakt van het vervoer dat
door de voorziening wordt georganiseerd (percentages)

Het aantal rolstoelgebruikers dat geen gebruik maakt van het vervoer dat door de voorziening
wordt georganiseerd ligt hoog. Bij de residentiële voorzieningen krijgt de categorie ‘meer dan 20’
telkens de hoogste score.
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Figuur 81: De redenen waarom deze rolstoelgebruikers geen gebruik van dit vervoer (percentages)

De belangrijkste redenen voor de rolstoelgebruikers om geen gebruik te maken van dit vervoer
zijn omdat ze er geen behoefte aan hebben en omdat ander vervoer hen een goed alternatief
biedt. De zeer hoge score van ‘geen behoefte’ is opvallend. Bij de residentiële voorzieningen ligt
dit zelfs nog hoger dan bij de semiresidentiële.

3.5.3. Problemen gerelateerd met doelgroepen
Net zoals bij de andere aspecten werden ook in verband met de te vervoeren doelgroepen een
aantal mogelijke problemen opgelijst.
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Figuur 82: Mogelijke problemen verwant met de te vervoeren doelgroepen (percentages)

Illustratief werden in Figuur 82 de antwoorden getoond van de semiresidentiële voorzieningen
die het vervoer alleen organiseren (ASR). De problemen bij het vervoer van de cliënten met de
zwaarste problemen worden als het meest ernstig aangegeven. Maar ook de problemen bij het
in- en uitstappen en bij het toezicht tijdens de rit worden frequent aangeduid. Wanneer we de
deelgroepen vergelijken zien we slechts beperkte verschillen. De residentiële voorzieningen
geven wat minder problemen aan dan de semiresidentiële.

3.6. Financiering
3.6.1. Algemeen
De financiering van het vervoer van voorzieningen gebeurt op een diverse wijze. Zowel op de
website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als op deze van het RIZIV
is de wetgeving beschikbaar met betrekking tot de financiering van dit vervoer. Een overzicht van
de relevante websites in dit verband wordt gegeven in de referentielijst (zie Bijlage 1.4).
Voor de voorzieningen voor personen met een beperking gebeurt de financiering via de dagprijs
die door het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap aan de voorzieningen wordt
betaald. Vanaf 2007 is het gedeelte van het vervoer een forfaitair bedrag. De grootte van dit
bedrag wordt bepaald op basis van het bedrag dat de voorziening in 2005 aan vervoer besteedde
(Besluit Vlaamse Regering, 13 juli 2007). De financiering van dit vervoer door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap werd in 2011 en 2012 niet aangepast aan de
gezondheidsindex.
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Het RIZIV financiert het vervoer voor sommige cliënten van dagverzorgingscentra. Dit zijn
semiresidentiële voorzieningen voor ouderenzorg. In tegenstelling tot de voorzieningen voor
personen met beperkingen betreft dit dus geen financiering die rechtstreeks aan de
voorzieningen wordt gegeven. Alleen de cliënten met een F-forfait (cliënten met zwaardere
zorgbehoeften) ontvangen via hun ziekenfonds een vergoeding van 0,30 euro per kilometer.
Tijdens de provinciale focusgroepen werd door de deelnemers nadrukkelijk gesteld dat dit
bedrag te laag is. Tevens werd er aangeklaagd dat de grote resterende groep cliënten die geen
recht hebben op een F-forfait voor deze financiering uit de boot vallen.
Naast deze twee belangrijkste financieringskanalen van het vervoer van voorzieningen zijn er nog
meerdere andere bronnen van financiering. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken
compenseert immers het vervoer dat wordt uitgevoerd via de Diensten Aangepast Vervoer (elke
belanden kilometer ). Uit de voorbereidende gesprekken bleek dat heel wat cliënten van
voorzieningen ook van dit vervoer gebruik maken.
Door het feit dat vervoer ook één van de mogelijke redenen is om dienstencheques aan te
vragen is ook een het departement Tewerkstelling een kleinere financieringsbron. Deze
dienstencheques kunnen immers worden gebruikt om het vervoer te betalen van commerciële
vervoeraanbieders die hiervoor een erkenning bezitten. Uit de inventarisatiefase bleek dat ook
commerciële vervoeraanbieders cliënten van voorzieningen vervoeren.
Cliënten van voorzieningen die nood hebben aan medisch vervoer kunnen beroep doen op het
niet-dringend zittend ziekenvervoer dat door de ziekenfondsen wordt gefinancierd en dat past
binnen de aanvullende ziekteverzekering.
Ten slotte zijn er ook heel wat lokale besturen en provincies die in meer of mindere mate
voorzieningen financieel ondersteunen om het vervoer voor de cliënten betaalbaar te houden.
Deze steun is echter zeer wisselend van locatie tot locatie en van provincie tot provincie.
In verband met de financiering is het zeker ook relevant te melden dat in de overgrote
meerderheid van de gevallen de cliënten ook een eigen bijdrage betalen.
Omdat voor de residentiële voorzieningen door de overheid geen financiering van het aangepast
vervoer wordt voorzien en omdat de financiering voor de semiresidentiële voorzieningen in vele
gevallen niet kostendekkend is, trachten vele voorzieningen naar best vermogen oplossingen te
vinden. Dit kan gaan van sponsoring of schenkingen tot het financieel interen op andere
budgetten om het vervoer alsnog mogelijk te maken.
Via onderstaande vragen in de online bevraging wordt dit verduidelijkt.
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Figuur 83: Kostendekking van het vervoer dat door de voorziening wordt georganiseerd (percentages)
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Figuur 84: Vergelijking van de kostendekking van het vervoer dat georganiseerd wordt door voorzieningen
voor personen met een beperking en voorzieningen voor ouderenzorg (aantallen)

De organisatie van het vervoer van de voorzieningen is vooral verlieslatend (72%), soms
kostendekkend (28%) en nooit winstgevend. Er is in dit verband weinig verschil tussen de
residentiële of semiresidentiële voorzieningen of tussen de voorzieningen die het vervoer alleen
organiseren of via samenwerking of uitbesteding. Zoals blijkt uit Figuur 84 is er wel een groot
verschil in dit verband tussen voorzieningen voor personen met beperkingen en voorzieningen
voor ouderenzorg. Bij deze laatste groep is het vervoer veel meer verlieslatend.
Ook bij de provinciale focusgroepen bleek duidelijk dat voor alle voorzieningen het vervoer
financieel een belangrijke inspanning is. In vele gevallen is deze zeer zwaar en zelfs nauwelijks te
dragen. Meerdere voorzieningen stellen dat ze voor de keuze staan: het vervoer meer
doorrekenen aan de cliënten of het vervoer van de voorziening beperken. Illustratief is het feit
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dat een dagverzorgingscentrum berekende dat de vervoerkost voor deze voorziening even groot
is als de verblijfskost.

3.6.2. Financieringsbronnen
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Andere
0

10

20

30

40

50

Figuur 85: Krijgt uw voorziening subsidies specifiek voor dit vervoer? (aantallen)

De grootste groep geeft aan dat ze geen subsidies krijgen voor dit vervoer. Van deze groep
respondenten bestaat 75% uit het voorzieningen voor ouderenzorg. Het zijn ook vooral deze
voorzieningen die aangeven dat ze provinciale subsidies krijgen. Uitsluitend de voorzieningen
voor personen met een beperking krijgen subsidies van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap. De overige financieringsbronnen zijn erg beperkt.
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Figuur 86: Het percentage van de kostprijs van het vervoer dat gedekt wordt door de subsidies

Zowel bij de semiresidentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren als bij deze die
het vervoer organiseren via samenwerking of uitbesteding geeft de helft aan dat meer dan 50%
van de kosten worden gedekt door de subsidies.
Omdat het antwoordpercentage voor deze vraag bij de residentiële voorzieningen uiterst laag
lag (< 10%) werden deze antwoorden niet opgenomen in Figuur 86.
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Figuur 87: Werd de aankoop van de voertuigen gefinancierd door schenkingen/sponsoring? (percentages)

De meeste voorzieningen krijgen geen financiële steun via schenkingen of sponsoring voor de
aankoop van de voertuigen. Bij de voorzieningen die hier wel steun krijgen zijn de residentiële
voorzieningen in de meerderheid. Bij deze deelgroep krijgt immers toch 40% van de
voorzieningen financiële steun op deze wijze.
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Figuur 88: Wordt dit vervoer op een andere wijze extern gefinancierd? (percentages)

Zoals ook blijkt uit deze figuur zijn er naast de subsidies die hierboven werden vermeld (vooral
VAPH) en de financiering via schenkingen en sponsoring nauwelijks nog andere
financieringsbronnen.
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3.6.3. Bijdrage / terugbetaling cliënten
Natuurlijk werd de vraag ook gesteld of de cliënten ook zelf een bijdrage betalen voor dit
vervoer.
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Figuur 89: Betalen de cliënten voor dit vervoer? (percentages)

Met uitzondering van de groep residentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren
geeft 80 tot 90% van de respondenten aan dat de cliënten ook betalen voor dit vervoer. De
deelgroep van de residentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren (AR) valt dus op
omdat 37% van deze deelgroep aangeeft dat hun cliënten niet betalen. Dit cijfer contrasteert
vooral met de residentiële voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking of
uitbesteding (SUR). Daarvan antwoordt slechts 12% dat de cliënten niet meebetalen. Bij deze
deelgroep stijgt dus de kans dat de cliënten mee betalen voor dit vervoer wanneer de
voorzieningen voor het vervoer gaan samenwerken of wanneer ze het uitbesteden.
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Figuur 90: Wordt dit vervoer volledig doorgerekend aan cliënten? (percentages)

Gemiddeld rekent 30% van de voorzieningen het vervoer volledig door aan de cliënten. Bij
semiresidentiële voorzieningen die het vervoer alleen organiseren (ASR) gebeurt dit het minst.
Het vervoer wordt het meest doorgerekend bij voorzieningen die het vervoer organiseren via
samenwerking of via uitbesteding.
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Figuur 91: Wordt een vast bedrag per rit gevraagd? (percentages)

Iets meer dan 50% van de respondenten van de semiresidentiële voorzieningen geven aan dat ze
een vast bedrag per rit vragen. Dit contrasteert sterk met de residentiële voorzieningen. Daar
gaat dit maar over 20% van de respondenten.
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De respondenten werd ook de gelegenheid geboden hun specifieke regeling en tarieven toe te
lichten. De meer dan 100 antwoorden hierbij boden een zeer grote verscheidenheid. De tarieven
variëren van 1 tot 7,5 euro per rit.
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Figuur 92: Wordt een vast bedrag per kilometer gevraagd? (percentages)

Het is duidelijk dat de residentiële voorzieningen vooral werken met een vast bedrag per
kilometer. Wanneer we de resultaten van Figuur 92 vergelijken met Figuur 93 zien we dat de
resultaten voor de semiresidentiële voorzieningen licht conflicterend zijn.
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Figuur 93: Krijgt de cliënt terugbetaling voor het vervoer? (percentages)

Zoals hierboven reeds werd gesteld krijgen alleen een gedeelte van de cliënten van de
semiresidentiële voorzieningen voor ouderenzorg terugbetaling voor het vervoer van het RIZIV
(via het ziekenfonds). Het gaat over de cliënten die een F-forfait krijgen. Dit is een RIZIV-forfait
voor de verzorging van de cliënten met zwaardere zorgbehoeften.
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De resultaten van de Figuur 93 liggen volledig in de lijn van dit gegeven, met uitzondering van de
20% ‘ja’ bij de deelgroep residentiële voorzieningen voor ouderenzorg die het vervoer
organiseren via samenwerking of uitbesteding (SUR Oud). Het feit dat meerdere voorzieningen
zowel een erkenning hebben voor residentiële als voor semiresidentiële voorziening kon
mogelijk zorgen voor wat verwarring.
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Figuur 94: Mogelijke problemen in verband met financiering (residentiële voorzieningen die het vervoer
alleen organiseren) (percentages)
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Figuur 95: Mogelijke problemen in verband met financiering (semiresidentiële voorzieningen die het
vervoer alleen organiseren) (percentages)
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Figuur 96: Mogelijke problemen in verband met financiering (residentiële voorzieningen die het vervoer
organiseren via samenwerking of via uitbesteding) (percentages)
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Figuur 97: Mogelijke problemen in verband met financiering (semiresidentiële voorzieningen die het
vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding) (percentages)

In bovenstaande figuren 94 tot 97 stellen we vast dat de residentiële voorzieningen die het
vervoer alleen organiseren (AR) de meeste financiële problemen aangeven en de meest ernstige.
Dit contrasteert met de vaststelling dat de residentiële voorzieningen die het vervoer
organiseren via samenwerking of via uitbesteding (SUR) de minste problemen aangeven. Bij de
semiresidentiële voorzieningen is er een tegenovergestelde vaststelling. De voorzieningen die
het vervoer organiseren via samenwerking of uitbesteding (SUSR) geven meer financiële
problemen aan dan de voorzieningen die dit alleen doen (ASR). Hierbij is echter het verschil
minder groot dan bij de residentiële voorzieningen.
Het is opvallend hoe gelijkaardig de problemen in verband met de subsidies worden beoordeeld
door de residentiële en de semiresidentiële voorzieningen, terwijl hun subsidiëring zo
verschillend is.
Het is zeker ook relevant te vermelden dat bij een vergelijking van al de vragen waarin
problemen werden opgelijst de voorzieningen de zwaarste problemen melden in verband met
hun financiering.
Tot slot bleek in de provinciale focusgroepen dat het feit dat de financiering geen rekening houdt
met de aard of de ernst van de beperkingen, tot ernstigere problemen leidt.

3.7. Openbaar vervoer en individueel aangepast vervoer
Reeds uit de voorbereidende gesprekken van deze online bevraging en uit de studiebezoeken
bleek dat het vervoer van de voorzieningen zeker niet alleen bestond uit het vervoer met
voertuigen waarvan de voorzieningen eigenaar zijn. Naast dit vervoer doen de voorzieningen
immers ook beroep op elke andere bestaande vorm van vervoer, zowel het aangepaste vervoer
als het niet-aangepaste vervoer.
Bij de studiebezoeken aan de DAV Antwerpse Rolkar en aan Taxistop (MMC’s) werd bevestigd
dat zij ook betrokken zijn bij het vervoer van voorzieningen. Dit is echter niet in alle regio’s
hetzelfde. Sommige DAV’s en MMC doen in het geheel geen vervoer van voorzieningen, andere
doen niet het vervoer woonplaats-vervoer maar kunnen wel worden ingeschakeld voor het nietgeregeld vervoer tijdens de dag. Ten slotte zijn er ook DAV’s en MMC waarbij het aandeel van
het vervoer voor cliënten van voorzieningen groot is.
Ook bij het studiebezoek aan Hendriks nv (een commerciële vervoeraanbieder) werd gesteld dat
meer dan 90% van hun ritten voor voorzieningen wordt uitgevoerd. Dit geldt zowel voor
voorzieningen voor personen met beperkingen als voor ouderenzorg. Deze voorzieningen
besteden dus het vervoer van hun cliënten geheel of gedeeltelijk uit aan dit bedrijf.
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Via de onderstaande gerichte vragen hierover in de online bevraging werd getracht een goed
beeld te krijgen van de inzet van het openbaar vervoer en het individueel aangepast vervoer
voor het vervoer van cliënten van voorzieningen.
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Figuur 98: De vervoersvormen die de cliënten gebruiken (al dan niet in combinatie met het vervoer dat de
voorzieningen zelf aanbieden) (percentages)
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Figuur 99: Resultaten per deelgroep van de vervoersvormen die de cliënten gebruiken (al dan niet in
combinatie met het vervoer dat de voorzieningen zelf aanbieden) (percentages)

Meer dan 50% van de respondenten geven dat ze (ook) gebruik maken van het vervoer van de
Minder Mobielen Centrales. De grootste groepen hierbij zijn de residentiële voorzieningen die
het vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding (SUR) en de voorzieningen die
geen vervoer organiseren (G). Het openbaar vervoer wordt meer gebruikt door de
semiresidentiële voorzieningen dan door de residentiële voorzieningen. Residentiële
voorzieningen maken echter meer gebruik van ziekenvervoer. De hoge score van het eigen,
individueel vervoer is ook opvallend.
In de provinciale focusgroepen werd bevestigd dat er bij de voorzieningen een grote bereidheid
is om beroep te doen op het vervoer van de Minder Mobielen Centrales (MMC). Dit lukt echter
niet voor elke voorziening omdat er niet door alle MMC’s dezelfde regels worden toegepast.
Sommige MMC’s zijn niet bereid voor het dagelijks vervoer te zorgen van en naar voorzieningen.
De deelnemers aan de focussengroepen vragen uniformiteit in dit verband. De inspanningen
naar meer uniformiteit mogen echter niet leiden tot een beperking van de service van de
MMC’s.
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Figuur 100: Is er in uw regio een belbus van De Lijn? (percentages)

Op homogene wijze geven de respondenten aan dat 75% zich in een belbusregio bevindt. Dit
cijfer ligt hoog aangezien volgens de gegevens op de website van De Lijn (www.delijn.be) slechts
circa 2/3 van de gemeenten geheel of gedeeltelijk in een belbusgebied ligt.
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Figuur 101: Is er in uw regio een toegankelijke halte van De Lijn? (percentages)

De resultaten van dit antwoord zijn opvallend positief en homogeen. Er is wel een groot verschil
tussen de antwoorden van de cliënten en deze van de voorzieningen. Mogelijk definiëren beide
deelgroepen het begrip ‘toegankelijke halte’ op een verschillende wijze.
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Figuur 102: De afstand naar een toegankelijk station van de NMBS (percentages)

Ook bij deze vraag is er een groot verschil tussen de antwoorden van de cliënten en deze van de
voorzieningen. Ook hier zien de cliënten de situatie minder positief.
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Figuur 103: Voor hoeveel cliënten bieden deze vormen van openbaar vervoer een mogelijk oplossing?
(percentages)

Figuur 103 geeft illustratief de resultaten weer van de semiresidentiële voorzieningen die het
vervoer alleen organiseren (ASR). De verschillende deelgroepen gaven homogene antwoorden.
Uit deze figuur blijkt dat de belbus en de gewone bus voor vele cliënten geen oplossing biedt. De
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respondenten geven wel aan dat beide een oplossing kunnen bieden voor een minderheid van
de cliënten.
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Figuur 104: Reden waarom de cliënten vervoer van de voorzieningen zouden verkiezen boven het
openbaar vervoer (percentages)

Voor de voorzieningen zijn het ‘deur-deur’-aspect en het comfort van hun vervoer de
belangrijkste redenen waarom de cliënten voor hun vervoer kiezen. De cliënten zelf zijn het
hiermee slechts gedeeltelijk eens. Bij hen krijgt ook ‘deur-deur’ de hoogste score maar is de prijs
de tweede belangrijkste reden. De zeer lage score van de residentiële voorzieningen die het
vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding voor de reden ‘prijs’ is opvallend.
Mogelijk ligt bij deze deelgroep de prijs dus relatief hoog.
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Figuur 105: Mogelijke problemen in verband met openbaar vervoer (residentiële voorzieningen die het
vervoer alleen organiseren) (percentages)
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Figuur 106: Mogelijke problemen in verband met openbaar vervoer (semiresidentiële voorzieningen die
het vervoer alleen organiseren) (percentages)
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Figuur 107: Mogelijke problemen in verband met openbaar vervoer (residentiële voorzieningen die het
vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding) (percentages)
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Figuur 108: Mogelijke problemen in verband met openbaar vervoer (semiresidentiële voorzieningen die
het vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding) (percentages)
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Figuur 109: Mogelijke problemen in verband met openbaar vervoer (cliënten) (percentages)
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Figuur 110: Mogelijke problemen in verband met openbaar vervoer (voorzieningen die geen vervoer
organiseren) (percentages)

Zoals geïllustreerd wordt in de bovenstaande figuren gaat het hier enerzijds over grote
problemen en zijn er anderzijds belangrijk verschillen tussen de antwoorden van de verschillende
deelgroepen. De cliënten melden zeer ernstige problemen. De voorzieningen die geen vervoer
organiseren signaleren minder problemen. In het algemeen kunnen we stellen dat de
semiresidentiële voorzieningen grotere problemen signaleren met het openbaar vervoer.
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Figuur 111: Werken de voorzieningen naast het vervoer dat ze zelf organiseren ook samen met het
openbaar vervoer? (percentages)

Algemeen antwoordt slechts 17% dat ze met het openbaar vervoer samenwerken. Bij de
residentiële voorzieningen ligt dit nog lager (0% voor de voorzieningen die het vervoer alleen
organiseren en 3% voor de voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking of via
uitbesteding).
Verwant aan deze vraag werd ook gepeild of er reeds overleg met het openbaar vervoer was
over mogelijk samenwerking. Slechts 23% van de respondenten heeft dit reeds gedaan. Opnieuw
ligt het cijfer van de residentiële voorzieningen nog lager.
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Figuur 112: Is (meer) samenwerking met het openbaar vervoer noodzakelijk? (percentages)
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De resultaten zijn nagenoeg 50/50. Wanneer we de deelresultaten analyseren valt het op dat
vooral de cliënten de grootste voorstander van samenwerking zijn.
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Figuur 113: Overzicht per vervoertype: zou dit type een oplossing kunnen zijn (percentages)

Zowel de Minder Mobielen Centrales, de Diensten Aangepast Vervoer, de aangepaste taxi’s en
het vervoer van de ziekenfondsen krijgen hoge scores. Deze zouden volgens de respondenten
dus inderdaad een oplossing kunnen zijn. De vier andere alternatieven krijgen een veel lagere
score.
Tijdens de provinciale focusgroepen bleek dat bij de voorzieningen met cliënten met minder
grote beperkingen er zeker bereidheid is om het reguliere openbaar vervoer te nemen en een
beroep te doen op belbussen. In dit verband stellen zich echter belangrijke problemen. Ook in
deze focusgroep bleek immers dat de lijst van de problemen bij het gebruik van het regulier en
vraagafhankelijk openbaar vervoer lang is. Dit betreft onder meer de dienstverlening, de
veiligheid (rolstoelen worden soms niet vastgemaakt), de capaciteit (maximaal één rolstoel in
een belbus), de organisatie (o.a. reservering, onzekerheid over terugrit), de opleiding van de
chauffeurs en de toegankelijkheid van de haltes en voertuigen. Bovendien worden deze
problemen steeds groter en doen ze zich op steeds meer plaatsen voor.
De deelnemers stelden ook dat er de laatste tijd grote problemen zijn met de belbus voor
personen die in een landelijk gebied wonen. Er waren meerdere meldingen van het feit dat
ritaanvragen die vroeger mogelijk waren nu niet meer kunnen worden uitgevoerd. Een
voorbeeld hiervan is het gebruik van de belbus om vanuit de voorziening naar de dokter te gaan.
Omdat er door besparingen van De Lijn minder ritten/voertuigen zijn bij de belbus in hun regio
lukt de reservatie voor deze ritten nu niet meer.
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Door deze problemen blijven deze cliënten noodgedwongen gebruik maken van het vervoer van
de voorzieningen. Hier ervaren ze immers meer begeleiding, service, veiligheid en geborgenheid.
Het gaat hier dus om een vicieuze cirkel.
Ondanks deze problemen pleiten meerdere voorzieningen voor meer gebruik van het openbaar
vervoer. Apart vervoer botst immers met de inclusiegedachte. Het vervoer van de voorzieningen
en het individueel aangepast vervoer zouden slechts een vangnet mogen zijn voor de cliënten die
geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. In Zuid-Westvlaanderen loopt er
momenteel een experiment rond samenwerking met De Lijn. Daar leert men stapsgewijze de
cliënten het regulier openbaar vervoer te gebruiken. Ook de Katholieke Vereniging
Gehandicapten (KVG) deed in 2012 samen met De Lijn een project om meer gebruik van het
regulier openbaar vervoer door personen met een beperking te bevorderen.

3.8. Informatie
In 1.1 werd al geschetst dat Vlaanderen in kader van Perspectief 2020 twee grote doelstellingen
uitzet tegen 2020: zorggarantie en geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en
assistentie. Uit deze ‘vraagsturing’ van het zorglandschap volgt dat de hulpvrager toegang moet
hebben tot alle noodzakelijke informatie. Bijgevolg moet tegen 2020 de informatieverlening aan
personen met een handicap heel wat uitgebreider en vollediger zijn.
Door de grote diversiteit aan vervoeraanbieders en diensten is het aanbod voor de gebruiker erg
moeilijk te overzien. Het is een kluwen van initiatieven die elk werken met andere voorwaarden,
doelgroep, kostprijzen, service, afstanden, tijdbeschikking, dispatching … Vaak is de werking niet
transparant, of zelfs niet gekend door de gebruikers. Personen die door een handicap,
ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te
vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het aanbod op vlak van
toegankelijk en aangepast vervoer.
Er is bijgevolg een grote behoefte aan duidelijke informatie. Dit sluit nauw aan bij de tweede
doelstelling van ‘Perspectief 2020, een nieuw ondersteuningsbeleid voor Personen met een
Handicap’, een conceptnota van het Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, Jo Vandeurzen. Deze doelstelling houdt in dat het zorglandschap moet evolueren naar
een vraaggestuurde dienstverlening. De hulpbehoevende moet de mogelijkheid hebben om
dienstverlening en zorg te krijgen, op de wijze, plaats en tijdstip die hij/zij verkiest. Dit geldt ook
wat mobiliteit betreft. Om dit mogelijk te maken, is volledige en toegankelijke informatie
onontbeerlijk.
Om in te spelen op het probleem van te weinig en verspreide informatieverschaffing naar de
vervoersvrager met betrekking tot het huidige vervoeraanbod per doelgroep en per regio, heeft
Enter in samenwerking met het IMOB, UHasselt in 2011 het project ‘Ontwikkeling en
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implementatie van een sturende databank aangepast vervoer’, 2011’ 18 uitgevoerd, een
belangrijke eerste stap voor een betere kennis en informatieverstrekking rond aangepast en
toegankelijk vervoer in het kader van de uitbouw van een Vlaams toegankelijk vervoersysteem.
Een uitgebreide inventaris van het bestaande aanbod op vlak van het toegankelijke openbare
halte-haltevervoer en het deur-deurvervoer voor rolstoelstoelgebruikers en andere personen
met een mobiliteitsbeperking, leidde tot een gegevensbank met onder andere contactgegevens,
werkingsgebied, reservatiemogelijkheden, voorwaarden en informatie over de bereikbaarheid
en de beschikbaarheid van de opgenomen diensten.
Op dit moment bevat de databank:








Infofiches van de Diensten Aangepast Vervoer en andere vervoerdiensten voor
rolstoelgebruikers
Infofiches van taxi –en locatiebedrijven die rolstoelvervoer verzorgen
Infofiches van Minder Mobielen Centrales en andere diensten van vervoer door
vrijwilligers met eigen wagen
Infofiches van 198 NMBS-stations waar bijstand mogelijk is voor personen met een
mobiliteitsbeperking, waaronder 131 stations met dienstverlening voor personen met
een elektrische of niet-plooibare rolstoel
Infofiches van de belbusgebieden van De Lijn en een infofiche per provincie met de
gegevens van de belbuscentrale
Infofiches van ziekenfondsen met gegevens over het niet-dringend zittend ziekenvervoer

Van 2012 tot 2015 loopt het actieprogramma ‘MeerMobiel, iedereen op weg’. MeerMobiel
ontsluit niet alleen de gegevens in de databank aangepast vervoer maar is voorts een breed
informatieplatform voor meer mobiliteit voor personen met een beperking of ouderen.
Het actieprogramma MeerMobiel-Iedereen op weg ontsluit al deze gegevens op de website
www.meermobiel.be en doet dit op gebruiksvriendelijke wijze zodat het vervoeraanbod op
toegankelijk en beschikbaar wordt voor de gebruiker.
Via een zoekmodule kan de gebruiker aan de hand van een postcode en een eenvoudig
aanpasbaar zoekprofiel de meest aangewezen vervoersoplossing in zijn buurt vinden. Daarnaast
levert de website uitgebreide informatie over het volledige aanbod op vlak van vervoer,
dienstverlening, tegemoetkomingen, kortingen of voorrangskaarten voor mensen met een
verminderde mobiliteit.
Het initiatief is bovendien meer dan alleen een informatieve website en bijhorende databank. De
lancering van dit actieprogramma zorgt voor een centraal informatieplatform op Vlaams niveau
waar een heel breed doelpubliek zowel online als offline terecht kan voor meer informatie.
Vragen van gebruikers en professionelen rond vervoer en rond mobiliteit en toegankelijkheid

18

Subsidieproject bij het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit
en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
ENTER VZW  BELGIËPLEIN 1  B – 3510 HASSELT  TEL. 011 26 50 30  FAX 011 87 41 39  WWW.ENTERVZW.BE

P. 127 / 169

Eindrapport
Actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer
van voorzieningen en personen met een handicap

worden zowel telefonisch als via e-mail beantwoord. Het actieprogramma volgt de actualiteit op
de voet en zet interessant nieuws en ontwikkelingen in de kijker.
Verder brengt MeerMobiel evoluties in toegankelijkheid en mobiliteit in kaart en ontwikkelt het
project meetindicatoren voor de toegankelijkheid van vervoer. Op deze basis, aangevuld door
een analyse van infovragen en feedback van gebruikers en de informatie opgenomen in de
databank, zal een jaarlijkse MeerMobielmonitor gegevens bundelen over de stand van zaken in
Vlaanderen en zo een belangrijk instrument vormen voor zowel het werkveld als het beleid.
Tijdens de provinciale focusgroepen werd melding gemaakt over dit onderzoek en de geplande
lancering van deze website (30 november 2012). De vertegenwoordigers van de voorzieningen
en de gebruikers reageerden uiterst positief op deze ontwikkelingen. Ze bevestigden de nood
aan een neutraal en volledig overzicht van al de beschikbare vervoersalternatieven. Het zou
daarbij zeer interessant zijn indien dat het vervoer van voorzieningen ook in deze databank
wordt geïntegreerd.
Bovendien bleek ook op de focusgroepen en bij de andere overlegmomenten die in de loop van
dit onderzoek hebben plaats gevonden dat voorzieningen en vervoeraanbieders die potentieel
zouden kunnen samenwerken elkaar niet vinden door het ontbreken van een informatieplatform
en door een gebrek aan informatiedoorstroming. Zeker voorzieningen uit verschillende sectoren
(ouderzorg - personen met een beperking) kennen elkaar niet goed genoeg.

3.9. Toekomst
Tot slot van de online bevraging werden enkele vragen gesteld over de toekomst. Dit ging zowel
over de algemene verwachtingen als over de verwachtingen voor de eigen voorziening. Ook
werd een korte toelichting gegeven over het concept van de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast
Vervoer (MAV). Hierbij werd natuurlijk de belangrijke vraag gesteld of het wenselijk zou zijn dat
het vervoer van de voorzieningen zou aansluiten bij dit MAV-concept.
Een MAV is een centraal en neutraal contactpunt waar personen met een beperkte mobiliteit
terecht kunnen voor specifieke mobiliteits- en vervoersvragen op vlak van toegankelijk en
aangepast vervoer. Een MAV is nodig voor het aanvullend op elkaar inzetten van alle bestaande
vervoertypes met aansturing en gerichte doorverwijzing van vervoervragen aan de meest
geschikte vervoeraanbieder. Ten slotte kan de MAV ook de rol van vervoersregisseur op
regionaal niveau op zich nemen door het opvolgen en begeleiden van vragen tot samenwerking
tussen de verschillende vervoersactoren. Het MAV-concept wordt verder toegelicht in 1.1.
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De vervoersvraag van personen met beperkingen
zal verder stijgen.
Wanneer meer cliënten een eigen budget zouden
krijgen voor (ondermeer) hun vervoer, zal uw
voorziening zijn vervoer hieraan moeten
aanpassen.
Door de groeiende individualisering van de
zorgvragen zal u het vervoer van uw voorziening
anders moeten organiseren.
De groeiende individualisering van de zorgvragen
zal een knelpunt vormen voor het vervoer van uw
voorziening.
De overheid zal meer vervoer laten organiseren
door de voorzieningen zelf.

De overheid zal minder vervoer laten organiseren
door de voorzieningen zelf.
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Figuur 114: De te verwachten evoluties in verband met het vervoer van voorzieningen (percentages)

De respondenten werden verzocht maximaal drie evoluties aan te vinken. De resultaten zijn
duidelijk. De voorzieningen verwachten vooral een stijgende vervoersvraag en een grotere
individualisering. Bovendien zijn de resultaten voor deze vraag erg homogeen. Opvallend is ook
dat men als toekomstige evolutie niet aangeeft dat de voorzieningen hun vervoer zullen moeten
aanpassen aan het feit dat de cliënten meer over een eigen budget zullen beschikken. Mogelijk
wordt dit veroorzaakt door het feit dat de respondenten slechts drie evoluties mochten
aanvinken en dat de ‘eigen budgetten’ niet verwacht worden bij de voorzieningen voor
ouderenzorg.
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In uw voorziening zal de vervoersvraag stijgen.

Uw voorziening zal deze taak uitbesteden.

Uw voorziening zal geen / minder vervoer te
organiseren omdat u dat niet als uw kerntaak
ziet

G
GB
SUSR
SUR

Uw voorziening zal minder samenwerken met
andere voorzieningen.

ASR
AR

Uw voorziening werkt al samen met andere
voorzieningen voor het vervoer woonplaatsvoorziening maar zal dit in de toekomst nog
uitbreiden.
Uw voorziening werkt nog niet samen met
andere voorzieningen voor het vervoer
woonplaats-voorziening maar zal dit in de
toekomst wel doen.
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Figuur 115: De te verwachten evoluties in verband met het vervoer van de eigen voorziening (percentages)

Bij de te verwachten evoluties in verband met het vervoer van de eigen voorziening haalt
opnieuw ‘de stijgende vervoersvraag’ de hoogste score. Algemeen zijn de cijfers van de
verschillende deelgroepen vrij homogeen. Een uitzondering in dit verband is dat vooral de
cliënten verwachten dat de voorzieningen geen / minder vervoer zullen organiseren omdat ze dit
niet als hun kerntaak zien. Zowel de residentiële als de semiresidentiële voorzieningen die op dit
ogenblik het vervoer alleen organiseren verwachten niet dat ze dit vervoer later zullen
uitbesteden.
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Figuur 116: Is het wenselijk dat ook het vervoer van de voorzieningen aansluiten bij een
‘Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer’ (MAV)? (percentages)

Van de semiresidentiële voorzieningen zegt 65% dat ze het vervoer woonplaats-voorziening
zouden zien aansluiten bij de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer. De semiresidentiële
voorzieningen die het vervoer organiseren via samenwerking of via uitbesteding (SUSR) blijken
door hun laagste ‘neen-score’ op dit ogenblik het meest gemotiveerd om deze stap te zetten. De
scores in verband met het laten aansluiten van het ander vervoer bij de Mobiliteitscentrale(s)
Aangepast Vervoer liggen ook tussen de 50 en 60%. Dit is opvallend hoog omdat we durven
veronderstellen dat de meeste respondenten dit MAV-model nog niet kenden voor het
beantwoorden van deze online bevraging. In de bevraging werden het MAV-model slechts kort
beschreven.
De provinciale focusgroepen boden Enter de gelegenheid om het concept van de
Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer grondiger toe te lichten voor de deelnemers. De
reacties van de deelnemers waren tijdens de focusgroepen duidelijk meer positief ten aanzien
van dit nieuwe concept dan tijdens de online bevraging.
De deelnemers van de provinciale focusgroepen beaamden dat een Mobiliteitscentrale
Aangepast Vervoer die het vervoer regisseert kan voorkomen dat naburige voorzieningen
overlappende en kruisende ritten uitvoeren. Een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer kan ook
een goed zicht krijgen op de volumes van het vervoer per regio. Men ziet ook andere, praktische
voordelen zoals het gebruik van één centraal telefoonnummer. Enkele deelnemers stelden dat
een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer zich vooral zou moeten focussen op het geregeld
vervoer (het vervoer met een vaste frequentie dat goed vooraf kan worden gepland). De
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer wordt ervaren als een goed compromis tussen enerzijds
centralisatie en anderzijds het blijven inzetten van alle lokale vervoersmogelijkheden.
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De resultaten van deze vragen over de toekomstige evoluties passen ook in het beeld dat
geschetst werd tijdens de studiedagen die werden gevolgd in het kader van dit actieonderzoek
(ICMA Amobilife Final Event, 14 maart 2012 en de KPVV Middagbijeenkomst van 22 mei 2012,
‘Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer’, een Nederlandse studiedag over
samenwerking bij het vervoer van personen met mobiliteitsbeperkingen). Daar werd onder meer
het verband geschetst tussen de mobiliteit van personen met een mobiliteitsbeperking en de
hedendaagse maatschappelijke evoluties zoals de vergrijzing, de groeiende individualisering,
zorg op maat en een meer inclusieve samenleving. Door deze link moeten de
mobiliteitsproblemen van deze doelgroep in de toekomst zeker worden aangepakt om
belangrijke beleidsaspecten zoals zorg op maat en de prioriteit voor thuiszorg te kunnen
realiseren.

3.10. Resultaten provinciale focusgroepen
Vele resultaten van de provinciale focusgroepen werden hierboven reeds beschreven op de
relevante plaatsen.
In algemene zin waren de provinciale focusgroepen een bevestiging van de grote heterogeniteit
van het vervoer van voorzieningen. Bovendien illustreerden de getuigenissen van de deelnemers
ook hoe ernstig de problemen zijn in verband het vervoer van en naar voorzieningen. Dit
werkingsaspect betekent niet alleen een grote financiële bekommernis maar ook organisatorisch
is het een uiterst complexe aangelegenheid. Ook de maatschappelijke evoluties van vergrijzing,
de focus op zolang mogelijk thuis wonen en de evolutie naar een grotere individualisering van de
zorg hebben een grotere en complexere vervoersvraag tot gevolg.
Meerdere organisaties gaven ook aan dat dit vervoer door hen wordt georganiseerd als
noodzakelijke service voor hun cliënten. Er zijn immers geen of amper alternatieven beschikbaar.
Om tal van redenen betekenen het openbaar vervoer of de andere vervoeraanbieders
momenteel geen realistische andere optie.
Wat de provinciale verschillen betreft viel het op dat vooral focusgroepen van de provincies
Limburg en Vlaams-Brabant erg gekleurd werden door lokale omstandigheden. In de provincie
Limburg betrof dit de problemen die in de voorbije maanden waren gerezen naar aanleiding van
de afbouw van het proefproject Mol-Leopoldsburg. De frustraties en onrust naar aanleiding
hiervan waren groot bij zowel de voorzieningen als bij de vertegenwoordigers van de gebruikers.
Het vervoer van de voorzieningen in Vlaams-Brabant wordt in zeer grote mate bepaald door de
problemen in Brussel. Dit gaat over de verkeersdrukte en de wegenwerken, maar ook over het
feit dat Brussel geen deel uitmaakt van de provincie Vlaams-Brabant.
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3.11. Resultaten gemengde focusgroepen
De eerste versie van de beleidsaanbevelingen werd algemeen positief onthaald door de
gemengde focusgroepen. Geen enkele deelnemende organisatie had fundamentele bezwaren
tegen deze voorstellen. Er werden wel voorwaarden gesteld om de kans op slagen te vergroten.
De overheid moet worden aangezet om aan deze beleidsaanbevelingen strategische doelen,
oplossingen en acties te koppelen. Dit moet worden ingebed in de Open Coördinatiemethode
(OCM).
Iedereen is het er over eens dat de invoering van deze beleidsaanbevelingen geleidelijk aan zal
moeten gebeuren. Het kan bovendien wel enige tijd vragen alvorens alle betrokkenen voordeel
ondervinden van de nieuwe aanpak.

ENTER VZW  BELGIËPLEIN 1  B – 3510 HASSELT  TEL. 011 26 50 30  FAX 011 87 41 39  WWW.ENTERVZW.BE

P. 133 / 169

Eindrapport
Actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer
van voorzieningen en personen met een handicap

4. Beleidsaanbevelingen
Op basis van de resultaten van het actieonderzoek werden beleidsaanbevelingen geformuleerd.
Na de feedback van de gemengde focusgroepen werden de beleidsaanbevelingen in een
definitieve vorm gegoten. Door het betrekken van de en de terugkoppeling met de verschillende
actoren uit de sectoren in de verschillende focusgroepen, namelijk de gebruikers, de
vervoeraanbieders en het beleid hebben we een gedragen eindresultaat.
In de bespreking hieronder wordt telkens eerst de huidige situatie geschetst, worden de
beleidsaanbevelingen geformuleerd en worden deze vervolgens toegelicht.
Overzicht van de hoofdstructuur:
1. Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer
2. Financiering
3. Openbaar vervoer
4. Vrijwilligers
5. Kwaliteitsmanagement
6. Begeleiding/assistentie
7. Informatie

4.1. Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer
4.1.1. Situering
Zoals in 1.1 wordt toegelicht werd in het ‘Onderzoek naar hefbomen voor een toegankelijk
vervoersysteem voor Vlaanderen’ 19 een organisatiemodel ontwikkeld waarin zowel het halte-tothalte vervoer als het deur-tot-deur vervoer werden opgenomen en werd het concept
Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer (MAV) geïntroduceerd. In het ‘Businessplan voor een
gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen’ 20
(2012-2013) wordt dit MAV-concept op dit moment uitgetest in drie proefprojecten.

19

Enter, Onderzoek naar hefbomen voor een toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen, 2009, studie in
opdracht van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
20 Consortium Enter vzw, IMOB en Ernst & Young , Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair
en geïntegreerd Vlaams toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
2012 -2013 in opdracht van Het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement
Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
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In deze proefprojecten zullen de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer reeds hun uitgebreide
rol vervullen. Zoals reeds vermeld betekent dit dat de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer zal
zoeken naar mogelijkheden tot een samenwerking tussen alle vervoeraanbieders die openbaar
en aangepast vervoer organiseren. Dit omvat dus ook het commerciële vervoer en het
vrijwilligersvervoer. De drie nieuwe Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer zullen dus neutrale
instanties zijn (het zijn geen nieuwe vervoeraanbieders) die optreden als vervoersregisseur. Ze
ontwikkelden een vervoersmanagement voor personen met mobiliteitsbeperking in hun regio.
Bovendien zullen de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer ook een centraal contactpunt zijn
voor alle betrokkenen en zullen ze beschikken over gedetailleerde informatie van de
vervoeraanbieders. Ze zullen gezamenlijk vervoer stimuleren en ze zullen ten slotte ook zorgen
voor de matching van de vervoersvraag van persoon met mobiliteitsbeperking aan de meest
geschikte vervoersvorm. Dit houdt dus ook in dat elke vervoersvraag van een persoon met een
mobiliteitsbeperking in het kader van dit MAV-concept wordt gescreend.

4.1.2. Beleidsaanbevelingen
-

In functie van betaalbaarheid en efficiëntie sluit het vervoer van en naar voorzieningen best
aan bij het nieuwe Vlaamse organisatiemodel aangepast vervoer.

-

Bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het MAV-concept moeten de
modaliteiten, belemmeringen en mogelijkheden hiervan verder geconcretiseerd en nader
onderzocht worden.

-

De rol van de voorzieningen en lokale actoren moet verder gedefinieerd worden. Dit moet
gebeuren in overleg met de voorzieningen en de betrokken beleidsdomeinen en
beleidsniveaus.

-

Een mobiliteitsindicatiestelling / inschaling van de mobiliteitsbeperking van de cliënt is
noodzakelijk.

-

Dit moet stapsgewijze worden ingevoerd.

4.1.3. Toelichting
In functie van betaalbaarheid en efficiëntie sluit het vervoer van en naar voorzieningen best aan
bij het nieuwe Vlaamse organisatiemodel aangepast vervoer.
Van de semiresidentiële voorzieningen geeft 65% in de online bevraging aan dat ze dit MAVconcept ondersteunen. Wanneer dit concept nog ruimer werd toegelicht tijdens de provinciale
focusgroepen, was de interesse in dit nieuwe concept nog groter.
Voor de beslissing over de meest geschikte vervoersvorm voor een persoon met een
mobiliteitsbeperking zal door de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer een stroomschema
worden gebruikt:
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1. regulier openbaar vervoer / vraagafhankelijk openbaar vervoer (belbus)
2. vrijwilligersvervoer met gewone voertuigen
3. vervoer met aangepaste voertuigen door gespecialiseerde diensten: DAV, verhuur voertuig
met bestuurder (VVB)(taxi), niet-dringend zittend ziekenvervoer.
In eerste instantie wordt dus nagegaan of de cliënt van een voorziening het openbaar vervoer
kan gebruiken (al dan niet met (aanvankelijke) begeleiding). Wanneer dit vervoer niet mogelijk is
wordt beoordeeld of deze persoon een beroep kan doen op het vrijwilligersvervoer met gewone
voertuigen. Het aangepast vervoer is het vangnet voor personen die geen gebruik kunnen maken
van openbaar vervoer of het vrijwilligersvervoer met gewone voertuigen.
Het gebruik maken van andere vormen van vervoer dan het vervoer dat de voorzieningen zelf
organiseren is realistisch. Reeds 80% van de respondenten geeft immers aan dat hun cliënten
naast het vervoer dat de voorziening aanbiedt ook andere vormen van vervoer kunnen
gebruiken. Bovendien geeft 20% van de respondenten aan dat ze momenteel geen vervoer
organiseren (van de residentiële voorzieningen is dit zelfs 30%) en deze respondenten geven als
voornaamste reden hiervoor dat er voor hun cliënten goede alternatieven zijn.
Uit een analyse van de problemen die naar voor kwamen in dit onderzoek blijkt dat het MAVconcept een hele reeks voordelen heeft en een aantal van deze problemen kan oplossen of sterk
reduceren. Door de centrale functie die Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer krijgen in het
vervoersmanagement van de regio zullen deze centrales zorgen voor een bundeling en een
opbouw van expertise in dit verband. Ze hebben ook de mogelijkheid om de beschikbare
ervaring en expertise van de voorzieningen te valoriseren.
Voorzieningen die deze complexe vervoerstaak van hun cliënten niet als hun kerntaak
beschouwen of die niet over geschikt personeel of aangepaste voertuigen beschikken, kunnen
door de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer van deze vervoerstaak worden ontlast.
Bij de verdere ontwikkeling en implementatie van het MAV-concept moeten de modaliteiten,
belemmeringen en mogelijkheden hiervan verder geconcretiseerd en nader onderzocht worden.
De rol van de voorzieningen en lokale actoren moet verder gedefinieerd worden. Dit moet
gebeuren in overleg met de voorzieningen en de betrokken beleidsdomeinen en beleidsniveaus.
Een aantal praktische problemen kunnen door de integratie van het vervoer van voorzieningen
in het MAV-concept worden opgelost of gereduceerd zoals bijvoorbeeld het gebruik van de
voertuigen van de voorzieningen buiten de openingsuren. De centrale kan immers oplossingen
zoeken voor zowel de vervoersvragen van de cliënten binnen als buiten de openingsuren.
Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan de oplossing gevonden worden bij één
vervoeraanbieder of door een combinatie van meerdere vervoeraanbieders.
Het vervoer van de moeilijkste doelgroepen kan ook doorverwezen worden naar
gespecialiseerde vervoersdiensten. Dit zijn diensten met voldoende capaciteit, aangepaste
voertuigen, ervaring, opleiding … om deze doelgroepen op een kwaliteitsvolle wijze te
vervoeren.
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Niet alleen de praktische problemen maar ook een aantal juridische of verzekeringsproblemen
kunnen worden aangepakt en gereduceerd door de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer. Bij
de online bevraging bleek immers dat dit een reële hinderpaal betekent bij de huidige (pogingen
tot) samenwerking tussen voorzieningen.
Natuurlijk zijn er nog tal van belangrijke aandachtspunten bij dit nieuwe MAV-concept. Een
aantal voorzieningen stelt ook voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens ze in dit
concept wensen mee te stappen. Enkele belangrijke voorwaarden komen aan bod bij de
toelichtingen van het onderdeel 4.6 Kwaliteitsmanagement.
Een voorbeeld van een uiterst belangrijk aandachtspunt is het toegankelijkheidsbeleid van het
openbaar vervoer. Cliënten van voorzieningen zullen immers in het kader van dit nieuwe MAVconcept worden gestimuleerd om van dit openbaar vervoer gebruik te maken, maar dit kan
natuurlijk alleen slagen indien de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (en alle
randaspecten) wordt geoptimaliseerd.
Een ander aandachtspunt is de versterking van de vervoeraanbieders die door de
Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer meer vervoersvragen zullen krijgen. In de eerste plaats
gaat dit over de Minder Mobielen Centrales (MMC). Het stroomschema betekent immers niet
alleen een stijging van het aantal gebruikers van de MMC’s maar ook een verruiming van de
doelgroep. Momenteel bestaat deze voor de overgrote meerderheid uit ouderen, maar door dit
stroomschema zal deze doelgroep verruimen naar de groep van personen met een beperking.
Door de voorzieningen worden de MMC’s in de online bevraging aangegeven als één van de
eerste alternatieven naast het vervoer dat de voorzieningen zelf aanbieden. De voorzieningen
vragen voor vele van hun cliënten deur-deur vervoer met voldoende comfort. Voor de nietrolstoelgebruikers kunnen de MMC’s hiervoor zorgen. Concreet kan de versterking van de
MMC’s betekenen dat de capaciteit wordt uitgebreid, dat de criteria voor het gebruik worden
versoepeld, dat ook korte ritten voor de vrijwilligers aantrekkelijk worden gemaakt en dat de
tarieven nog verder worden verlaagd voor personen met beperkte financiële mogelijkheden die
frequent van deze dienst moeten gebruik maken.
De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer zal zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking. Uit
de online bevraging blijkt dat er momenteel nog ruimte is voor meer samenwerking. Vooral de
semiresidentiële voorzieningen organiseren dit vervoer nog veel alleen (50%). Wanneer we de
voorzieningen voor personen met beperkingen vergelijken met de voorzieningen voor
ouderenzorg stellen we vast dat deze voor personen met beperkingen minder samenwerken. Als
neutrale instantie en vervoersregisseur kan de centrale samenwerking stimuleren en faciliteren
waar dit gewenst en mogelijk is. Vanwege tal van redenen, zoals bijvoorbeeld de aard van de
doelgroepen, is samenwerking of gezamenlijk vervoer immers in een aantal gevallen niet
gewenst. Ook is het niet aangewezen op een ongenuanceerde wijze samenwerking op te leggen
voor naburige voorzieningen (57% heeft een andere voorziening binnen 5 km en 80% binnen 10
km). De inzet van Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer is dus een garantie tegen nietrealistische samenwerking. Deze centrales zullen immers rekening houden met de locatie van de
voorzieningen, de aard en grootte van de populatie, de beschikbare voertuigen, de momenten
waarop deze voertuigen voor samenwerking beschikbaar zijn …
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Het optimaler gebruik van de beschikbare capaciteit is een belangrijke drijfveer voor deze
samenwerking. Van alle respondenten van de online bevraging rijdt 77% maximum 20 uur per
week. Bij de semiresidentiële voorzieningen gebruikt 64% de voertuigen maximum 20 uur per
week. Bij de residentiële voorzieningen gebruikt 91,75% de voertuigen maximum 20 uur per
week, 65,55% maximum 10 uur per week en 43% maximum 5 uur per week. Wanneer we de
voorzieningen voor de ouderzorg apart bekijken zijn deze cijfers nog sterker. Het meest
opvallende cijfer in deze groep zien we bij de residentiële ouderenvoorzieningen die het vervoer
organiseren via samenwerken of via uitbesteding. Van deze groep gebruikt zelfs 78% het vervoer
maximaal 5 uur per week. Ook de cijfers in verband met het aantal ritten per dag en in verband
met het aantal vervoerde personen per rit liggen in dezelfde lijn. Deze vaststellingen komen niet
alleen uit de cijfers van de online bevraging maar dit wordt ook aangegeven door de werkgroep
mobiliteit van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Op meerdere plaatsen in de online bevraging geven de respondenten aan dat uitbesteding naar
hun mening een reële oplossing is. Ze wensen het vervoer van hun cliënten dus te laten
uitvoeren door vervoeraanbieders waarvoor het vervoer de kernopdracht is. Die beschikken
immers over voldoende (aangepaste) voertuigen en over ervaren personeel. Dit creëert ook de
mogelijkheid dat deze vervoeraanbieders meerdere personen gelijktijdig kunnen vervoeren
zodat de inzet van personeel en voertuigen wordt geoptimaliseerd. Door uitbesteding wensen
deze voorzieningen te voorkomen dat de investering van tijd en financiële middelen in het
vervoer van de cliënten verder zal interen op de verzorging van de cliënten. Uitbesteding kan ook
zorgen voor schaalvergroting. Uit de online bevraging blijkt duidelijk dat elke voorziening slechts
beschikt over een zeer beperkt aantal voertuigen.
De resultaten van het onderzoek suggereren dat voor deze uitbesteding een onderneming met
sociaal oogmerk kan worden opgericht via de sociale economie. Deze zou dan de beschikbare
voertuigen van voorzieningen ‘poolen’. Het zou dus gaan om een bovenlokale dienst die beschikt
over een doorgedreven informaticasysteem, met een centraal coördinatiepunt en ook kleinere
wagens. Dit voorstel leunt gedeeltelijk aan bij het MAV-model. Deze onderneming zou immers
ook moeten zorgen voor een uniforme beoordeling van de aanvullende mobiliteitsbehoefte van
elke kandidaat-gebruiker.
Omdat de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer ook een ruimere vervoersmanagementtaak
heeft, kan dit ook de meest geschikte plaats worden om aandacht te geven aan de
maatschappelijke tendensen die zich momenteel stellen. Dit zijn bijvoorbeeld de groeiende
individualisering van de zorg, zorg op maat, alle inclusieaspecten … Dit moet immers worden
geconcretiseerd in tal van beslissingen op micro-, meso- en macroniveau. Zowel in de
beleidsdocumenten, in de online bevraging, in de focusgroepen als in de literatuur wordt gepleit
voor een grotere individualisering van de zorgvragen. Een sterk uitgebouwd toegankelijk vervoer
is een voorwaarde om deze maatschappelijke evolutie te realiseren. Wanneer dit in de toekomst
nog zal worden versterkt via onder meer de uitbreiding van persoonsvolgende financiering, zal
de druk op het vervoer ook toenemen. Bovendien is de kans reëel dat een grotere
individualisering van de zorg zal leiden tot een grotere individualisering van het vervoer. Dit zou
kunnen contrasteren met het streven naar een efficiëntere inzet van het beschikbare aangepast
vervoer. De voorzieningen geven in de online bevraging reeds aan dat ze zich aan deze evolutie
aanpassen via de aankoop van kleinere voertuigen die gerichter kunnen worden ingezet voor de
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individuele zorgvragen van hun cliënten. Bovendien bevestigen ze dat ook de organisatie van de
dagbesteding van de cliënten werd aangepast. Het aantal uitstappen met grote groepen
vermindert.
Een mogelijk gunstig gevolg van de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer is de vermindering
van de grote diversiteit met betrekking tot het vervoer van cliënten van voorzieningen. Dit is
immers één van de grote constanten die naar voor is gekomen uit de online bevraging en de
focusgroepen. Voorzieningen organiseren dit vervoer naar best vermogen of ze zoeken creatieve
oplossingen om het vervoer van hun cliënten mogelijk en betaalbaar te maken. Dit resulteert
echter in een erg heterogene situatie, diverse tarieven, diverse kwaliteit …
De bestaande regelgeving voor de verschillende deelgroepen van voorzieningen laat een grote
graad van vrijheid toe. Ook het feit dat residentiële voorzieningen niet verplicht zijn om vervoer
te organiseren maar desondanks toch oplossingen zoeken voor het vervoer van hun cliënten
zorgt voor een ruime variatie aan initiatieven. Ondanks het feit dat er binnen deze initiatieven
goede voorbeelden zijn is deze diversiteit voor de voorzieningen en hun cliënten geen gunstige
situatie. Onder meer de pogingen tot samenwerking worden hierdoor bemoeilijkt.
Een mobiliteitsindicatiestelling / inschaling van de mobiliteitsbeperking van de cliënt is
noodzakelijk.
Momenteel bestaan er reeds verschillende instrumenten binnen de zorgsector ter inschaling van
de patiënt/cliënt, zoals bijvoorbeeld de KATZ-evaluatieschaal ter staving van de aanvraag tot
tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting, de BEL-profielschaal die 4 verschillende aspecten
van zorgafhankelijkheid meet, het Zorgzwaarteinstrument (ZZI ) van het VAPH en de medischsociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het
oog op het onderzoek naar het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming,
de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van de FOD
Sociale Zekerheid.
Er is verder onderzoek nodig om na te gaan in welke mate een mobiliteitsindicatiestelling
ontwikkeld kan worden als objectief instrument voor het bepalen van de mogelijkheden van de
persoon bij het zich verplaatsen met het openbaar en aangepast vervoer. Een deelaspect hiervan
is de mate van assistentie men hierbij nodig heeft.
Wat het gebruik van het openbaar vervoer betreft geeft deze inschaling dan weliswaar een
indicatie van de mogelijkheden van het individu om deze vervoersmodus te gebruiken maar
hierbij mag niet vergeten worden dat deze slechts een deel zijn van de bepalende factoren. Ook
de mate van toegankelijkheid van de publieke omgeving (verplaatsing naar halte/station) en de
mate van toegankelijkheid van het openbaar vervoer zelf (toegankelijkheid halte/station en
rollend materieel) zijn uiteraard van groot belang. Hiervoor is een gedeelde aanpak vanuit de
beleidsdomeinen Welzijn en Mobiliteit van cruciaal belang.
Verder moet op het vlak van de inschaling van de gebruiker nagegaan worden welke rol de
voorzieningen een rol kunnen spelen. Dit sluit aan bij de vernieuwde taakinvulling die zij zullen
krijgen door de vermaatschappelijking van de zorg.
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De integratie van het vervoer van voorzieningen in het MAV-concept moet ook resulteren in een
gedifferentieerd beleid met betrekking tot de verschillende doelgroepen. Dit is noodzakelijk. De
cliënten van voorzieningen behoren immers tot een zeer groot aantal deeldoelgroepen. Ze
hebben allen andere mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot vervoer. Dit is natuurlijk
net typisch aan het vervoer bij voorzieningen voor personen met een beperking en ouderenzorg.
Dit betekent dat elk beleid of elke regelgeving dat hiermee geen rekening houdt, zal zorgen voor
een reductie van de kwaliteit van het vervoer voor één of meerdere van deze doelgroepen.
Via een mobiliteitsindicatiestelling kan het profiel van de cliënt, zijn mobiliteitsbehoeften of
mogelijkheden/beperkingen geschetst worden.
Er zijn ook heel wat aspecten van de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer die nog
geoperationaliseerd moeten worden in het kader van de huidige proefprojecten of die
momenteel nog onderzocht worden. Een relevant voorbeeld hiervan in is de schaalgrootte van
de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer. Vele opties liggen in dit verband nog ter
bespreking. Ook moet nog worden bepaald wie de taak van de mobiliteitsindicatiestelling kan
vervullen.
Het Businessplan 21 houdt op dit moment geen rekening met het groepsvervoer van
voorzieningen. In een volgende fase zou dit uitgebreid kunnen worden met deze vervoersvorm
samen concrete proefprojecten.
Dit moet stapsgewijze worden ingevoerd.

4.2. Financiering
4.2.1. Situering
Net zoals voor de organisatie van het vervoer van voorzieningen bestaat er ook in verband met
de financiering een grote diversiteit. Voor de voorzieningen voor personen met een beperking en
de ouderenzorg is er op dit ogenblik zowel financiering van het vervoer via het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH, departement Welzijn), het RIZIV, het
departement Mobiliteit en Openbare Werken (via de Diensten Aangepast Vervoer), het
departement Tewerkstelling (via dienstencheques), de lokale besturen, de provincies en de
ziekenfondsen (via het niet-dringend zittend ziekenvervoer). Het verwante vervoer voor
voorzieningen van het buitengewoon onderwijs wordt gefinancierd door het departement
Onderwijs.

21 Consortium Enter vzw, IMOB en Ernst & Young , Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair
en geïntegreerd Vlaams toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
2012 -2013 in opdracht van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Departement
Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
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De cliënt betaalt nagenoeg steeds ook een eigen bijdrage.
Omdat voor de residentiële voorzieningen geen financiering van het aangepast vervoer wordt
voorzien en omdat de financiering voor de semiresidentiële voorzieningen in vele gevallen niet
kostendekkend is, trachten vele voorzieningen naar best vermogen oplossingen te vinden.
Frequent is er daarom ook aanvullende financiering via sponsoring. Voor voorzieningen voor
ouderen is de financiering veel minder kostendekkend dan voor voorzieningen voor personen
met een beperking.
Het zoeken van creatieve oplossingen betekent echter dat er bijvoorbeeld door de voorzieningen
voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van financiële middelen die bestemd zijn voor de
dagbesteding en de verzorging van de cliënten. Men maakt deze keuze om te vermijden dat het
vervoer onmogelijk wordt of dat de persoonlijke bijdrage van de cliënten te groot zou worden.
Een onbetaalbaar vervoer voor de cliënten heeft immers ruimere, negatieve gevolgen.
Citaat
“De prijs die het dagverzorgingscentrum aanrekent aan hun gebruikers dekt absoluut de kost niet
van het vervoer. Maar indien het centrum dit wel zou doen dan zou het vervoer onbetaalbaar
worden voor de gebruikers. Hierdoor zouden zij niet meer kunnen gebruik maken van de
dagopvang, hierdoor zou hun thuiszorg overbelast geraken, zouden zij niet langer thuis kunnen
blijven wonen en zouden zij opgenomen moeten worden in een woonzorgcentrum.”

4.2.2. Beleidsaanbevelingen
-

De grote steeds stijgende vraag naar aangepast vervoer vraagt een sterke toename van het
budget om de verplaatsingen op termijn betaalbaar te houden voor de cliënt en om de
gebiedsdekking in Vlaanderen te garanderen.

-

Het efficiënt inzetten van middelen is in tijden van schaarste noodzakelijk. Hiertoe zullen alle
beleidsdomeinen moeten worden geresponsabiliseerd en de middelen gebundeld. Dit dient
te gebeuren zowel horizontaal met de verschillende beleidsdomeinen (o.a. welzijn,
gezondheid, tewerkstelling ...) als verticaal op lokaal, provinciaal, Vlaams en federaal niveau.

-

Om dit te realiseren is het oprichten nodig van een daadkrachtige taskforce. Alle
beleidsdomeinen en verschillende beleidsniveaus moeten hierin vertegenwoordigd zijn.
Aansluitend bij de inclusiegedachte neemt het departement Mobiliteit hierin de leiding.
Vanuit het departement Welzijn is er bijzondere aandacht voor de aansluiting bij het budget
van mobiliteit in de persoonsvolgende financiering.

-

De betaalbaarheid van het vervoer voor de persoon met beperking is de rode draad
doorheen alle beleidsbeslissingen. Mogelijke bijkomende pistes zijn: maximumfactuur,
uitbreiding van de zorgverzekering, decreet Vlaamse sociale bescherming.

-

Met het oog op administratieve vereenvoudiging wordt onderzocht hoe de financiering kan
georganiseerd worden in functie van de cliënt. De MAV kan hierbij de draaischijf vormen.
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-

Net zoals de invoering van het MAV-concept zal deze aanpassing van de financiering
stapsgewijze moeten worden ingevoerd.

4.2.3. Toelichting
De grote steeds stijgende vraag naar aangepast vervoer vraagt een sterke toename van het
budget om de verplaatsingen op termijn betaalbaar te houden voor de cliënt en om de
gebiedsdekking in Vlaanderen te garanderen.
De vervoersnoden op het terrein zijn zeer groot. Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van het
leven en de zorg. Het is ook een voorwaarde om te komen tot een echte individualisering van het
zorgaanbod en tot een betere kwaliteit van leven van de personen met mobiliteitsbeperkingen.
In artikel 20 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap wordt ook
gesteld dat alle doeltreffende maatregelen moeten genomen worden om de persoonlijke
mobiliteit van personen met een handicap met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid te
waarborgen.
Het efficiënt inzetten van middelen is in tijden van schaarste noodzakelijk. Hiertoe zullen alle
beleidsdomeinen moeten worden geresponsabiliseerd en de middelen gebundeld. Dit dient te
gebeuren zowel horizontaal met de verschillende beleidsdomeinen (o.a. welzijn, gezondheid,
tewerkstelling ...) als verticaal op lokaal, provinciaal, Vlaams en federaal niveau.
Momenteel zijn de financiële middelen voor dit vervoer schaars. Door deze schaarste moeten de
middelen worden gebundeld en moet het vervoer van voorzieningen efficiënter worden
georganiseerd, onder meer door een stijging van de schaalgrootte. Tot nu toe werd door de
verschillende beleidsdomeinen in grote mate langs elkaar gewerkt. Dit had tot gevolg dat er
zowel veel versnippering is als een dubbel aanbod in sommige regio’s. De reductie van beide
problemen zal een belangrijke besparing betekenen en de service en kwaliteit aan de cliënten
blijft behouden.
Om tot en reële gebiedsdekking te komen is er meer aangepast vervoer nodig en een stijging van
de budgetten. De blinde vlekken in het aanbod moeten verdwijnen. Het beschikbare vervoer is
slechts een deel van wat nodig is. Ook voor de promotie van thuiszorg én het verblijf in
semiresidentiële voorzieningen (eerder dan in residentiële voorzieningen) is het noodzakelijk dat
de mobiliteitsvraagstukken worden aangepakt. Ten slotte moet ook De Lijn in de toekomst
belangrijke investeringen doen om zijn vervoeraanbod en de haltes toegankelijker te maken.
Om dit te realiseren is het oprichten nodig van een daadkrachtige taskforce. Alle
beleidsdomeinen en verschillende beleidsniveaus moeten hierin vertegenwoordigd zijn.
Aansluitend bij de inclusiegedachte neemt het departement Mobiliteit hierin de leiding. Vanuit
het departement Welzijn is er bijzondere aandacht voor de aansluiting bij het budget van
mobiliteit in de persoonsvolgende financiering.
Een daadkrachtige taskforce zal de vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen,
van verschillende beleidsniveaus én de expertise in verband met het vervoer van personen met
mobiliteitsbeperkingen samen brengen. In verband met dit vervoer is er immers een
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welzijnscomponent en mobiliteitscomponent. Beide componenten zijn even belangrijk.
Bovendien zijn de uitdagingen zo complex geworden dat ze binnen één beleidsdomein
onmogelijk kunnen worden opgevangen. Eén van de beleidsaanbevelingen van het Perspectief
2020 is daarom dat het beleid bij uitstek horizontaal moet worden opgezet, uitgevoerd,
opgevolgd en geëvalueerd. Dit om reële inclusie te verwezenlijken.
De betaalbaarheid van het vervoer voor de persoon met beperking is de rode draad doorheen
alle beleidsbeslissingen. Mogelijke bijkomende pistes zijn: maximumfactuur, uitbreiding van de
zorgverzekering, decreet Vlaamse sociale bescherming.
Deze taskforce kan er op toezien dat het vervoer van voorzieningen zowel betaalbaar blijft voor
de overheid, de voorzieningen als de cliënten. Wat de betaalbaarheid voor de cliënten betreft is
de geplande wijziging van de financiering van de zorg uiterst relevant. Het departement Welzijn
moet er op toezien dat de onkosten voor de verschillende vormen mobiliteit (dagbesteding, vrije
tijd …) ook voor personen met persoonsvolgende financiering haalbaar blijven.
Met het oog op administratieve vereenvoudiging wordt onderzocht hoe de financiering kan
georganiseerd worden in functie van de cliënt. De MAV kan hierbij de draaischijf vormen.
De mogelijkheid bestaat om de financiering van het vervoer voor de cliënten gedifferentieerd te
bekijken. Dit zou kunnen gaan over inkomensrelatering, rekening houden met reeds bestaande
terugbetaling van aangepaste wagen … De grootste ondersteuning kan op deze wijze worden
gegeven aan de personen die de minste financiële mogelijkheden hebben. Hierbij moet er
worden op toegezien dat de financiële lasten niet steeds door dezelfde deelgroep moeten
worden gedragen. Er kan ook de vraag gesteld worden of er geen herschikking moet komen van
het gratis openbaar vervoer voor alle ouderen naar vervoersgarantie voor de personen die geen
alternatief hebben.
Net zoals de invoering van het MAV-concept zal deze aanpassing van de financiering
stapsgewijze moeten worden ingevoerd.

4.3. Openbaar vervoer
4.3.1. Situering
Personen met een mobiliteitsbeperking maken reeds gebruik van het regulier openbaar vervoer
en het vraagafhankelijk openbaar vervoer (belbussen), maar deze worden momenteel slechts
door een minderheid van de voorzieningen aangegeven als een mogelijke oplossing voor hun
cliënten. De lijst met problemen die momenteel worden gemeld bij het gebruik van het
openbaar vervoer is immers lang (toegankelijkheid, dienstverlening, opleiding chauffeurs …). De
voorzieningen geven aan dat ze tot nu toe weinig samenwerkten met het openbaar vervoer.
Maar 50% van hen stelt wel dat er meer samenwerking noodzakelijk is.
In de online bevraging stelt een meerderheid van de respondenten dat ze in een belbusregio
liggen. Dit opent mogelijkheden naar meer samenwerking met de belbussen en pleit voor een
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versterking van de belbussen wat betreft hun service naar de voorzieningen. Woonzorgcentra
geven in de online bevraging bijvoorbeeld aan dat de belbussen momenteel onvoldoende
flexibel zijn. Hun cliënten geraken niet tot aan de plaats waar de belbus stopt, ook al is dit maar
op enkele honderden meters van hun woning of van de voorziening. Ze zouden wel van de
belbus gebruik maken indien de belbus aan het woonzorgcentrum stopt.
De respondenten van de online bevraging en de deelnemers aan de focusgroepen geven
bovendien ook aan dat de dienstverlening van de belbus de laatste tijd achteruit gaat. Illustratief
is de getuigenis van een voorziening voor beschut wonen met als doelgroep mensen die om
psychische reden ondersteund worden in hun wonen en integratie in de woonomgeving. Sinds
januari 2012 werd het voor hun cliënten moeilijk een belbus te bestellen door
besparingsmaatregelen. De beschikbaarheid werd heel onregelmatig, sommige dagen was het
zelfs niet meer mogelijk. De dienst exploitatie van De Lijn stelde dat ze aan deze vraag voor
vervoer op vaste tijdstippen niet meer konden tegemoet komen.

4.3.2. Beleidsaanbevelingen
-

Maximaal inzetten op het toegankelijk maken van het regulier openbaar vervoer en het
vraagafhankelijk openbaar vervoer (belbussen) in functie van vervoer van cliënten van
voorzieningen.

-

Zowel het uitbreiden van het aanbod en de dienstverlening, rollend materieel, toegankelijke
haltes, aantal belbusritten, rolstoelcapaciteit belbussen als het toegankelijker maken van de
dienstverlening: opleiding chauffeurs, innovatieve assistentie van medereiziger.

-

Onderzoeken of voorzieningen kunnen opgevat worden als sociale puntbestemmingen waar
toegankelijk openbaar vervoer gegarandeerd wordt. Er is een wisselwerking nodig met
ruimtelijk beleid en planning.

-

In kaart brengen van de inspanningen van het toegankelijk maken van regulier openbaar
vervoer en de halte-infrastructuur en aan (het gebrek aan) aanbod van betaalbaar aangepast
vervoer.

-

Verdere ontwikkeling van innovatieve concepten en initiatieven die het gebruik van het
regulier en vraagafhankelijk openbaar vervoer voor personen met handicap stimuleren zoals
de BlueAssist.

4.3.3. Toelichting
Maximaal inzetten op het toegankelijk maken van het regulier openbaar vervoer en het
vraagafhankelijk openbaar vervoer (belbussen) in functie van vervoer van cliënten van
voorzieningen.
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Zowel het uitbreiden van het aanbod en de dienstverlening, rollend materieel, toegankelijke
haltes, aantal belbusritten, rolstoelcapaciteit belbussen als het toegankelijker maken van de
dienstverlening: opleiding chauffeurs, innovatieve assistentie van medereiziger.
Onderzoeken of voorzieningen kunnen opgevat worden als sociale puntbestemmingen waar
toegankelijk openbaar vervoer gegarandeerd wordt. Er is een wisselwerking nodig met ruimtelijk
beleid en planning.
De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer kan opnieuw in de rol van vervoersmanager een reeks
zaken in verband het toegankelijk maken van het openbaar vervoer afstemmen. De centrales
kunnen bijvoorbeeld mee de prioritaire haltes bepalen die meer toegankelijk moeten worden
gemaakt. Dit zou immers moeten worden bepaald in overleg met de welzijnssector. De centrales
kunnen ook reeds betrokken worden vanaf de bouw van nieuwe voorzieningen (is de
verplaatsing van een halte nodig?).
Het is belangrijk de lokale besturen, de adviesraden en de gebruikers te betrekken bij het MAVconcept. Deze kunnen immers naast de klassieke aspecten van het openbaar vervoer (aanbod,
dienstverlening) ook oog hebben voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte (in relatie tot
dit vervoer). Dit gaat onder meer over het traject naar de haltes.
De investering in het regulier openbaar vervoer is de meest duurzame en betaalbare investering.
Zo wordt /blijft immers dit vervoer ook toegankelijk voor de ouderwordende bevolking die een
steeds grotere groep in onze samenleving vertegenwoordigt. Het is financieel en organisatorisch
niet haalbaar voor deze grote groep een apart vervoerssysteem te organiseren. Het is bovendien
een goede investering om deze ouderen en personen met een mobiliteitsbeperking het
openbaar vervoer te leren gebruiken.
In kaart brengen van de inspanningen van het toegankelijk maken van regulier openbaar vervoer
en de halte-infrastructuur en aan (het gebrek aan) aanbod van betaalbaar aangepast vervoer.
Door het in kaart brengen van de inspanningen van het toegankelijk maken van openbaar
vervoer en halte-infrastructuur en het aanbod betaalbaar aangepast vervoer, wordt het duidelijk
waar het openbaar vervoer moet geresponsabiliseerd worden.
Verdere ontwikkeling van innovatieve concepten en initiatieven die het gebruik van het regulier
en vraagafhankelijk openbaar vervoer voor personen met handicap stimuleren zoals de
BlueAssist.
Omdat er naast de fysische toegankelijkheid nog veel andere uitsluitingsprocessen zijn die de
toegankelijkheid van het openbaar vervoer belemmeren, zoals ontoegankelijke communicatie,
werd de BlueAssist ontwikkeld. De BlueAssist is een ondersteuning om hulp te vragen aan een
medeburger als het even niet meer lukt. Dit hulpmiddel ondersteunt de gebruiker vooral om de
omgeving te begrijpen zodat hij er kan van gebruik maken. Ontoegankelijkheid van
communicatie is een onzichtbare drempel. Dit leidt tot een beperktere deelname aan het
maatschappelijke leven en beperktere zelfontplooiing van de personen die problemen hebben
met dit toegankelijkheidsaspect. BlueAssist is een voorbeeld van vermaatschappelijken van de
zorg. Het werd reeds in West-Vlaanderen uitgetest door personen met een verstandelijke
beperking. De Lijn is de eerste BlueAssist vriendelijke organisatie.
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4.4. Vrijwilligers
4.4.1. Situering
Uit het onderzoek blijkt dat vrijwilligers veelvuldig worden ingezet voor het vervoer van
voorzieningen. Het vinden van voldoende vrijwilligers wordt door de voorzieningen zelfs als het
voornaamste personeelsprobleem gemeld. Bovendien blijkt deze situatie erg te verschillen van
voorziening tot voorziening en van streek tot streek. Vooral in de grote steden is het vinden van
vrijwilligers niet evident.
Cliënten van voorzieningen doen reeds beroep op Minder Mobielen Centrales voor het vervoer
van en naar voorzieningen. In principe doen Minder Mobielen Centrales geen vervoer voor
voorzieningen. In de praktijk gebeurt er wel vervoer van en naar voorzieningen wanneer de
cliënt zelf de rit aanvraagt.
De respondenten die met zwaardere doelgroepen werken wijzen er echter op dat het in die
gevallen gaat om gespecialiseerd werk dat men niet zonder probleem door vrijwilligers kan laten
doen. Bovendien is het niet evident om met vrijwilligers voor een goede continuïteit te zorgen in
vakantieperiodes.
De voorzieningen die een echte vrijwilligerswerking hebben uitgebouwd zijn tevreden over het
werk dat vrijwilligers doen en ze hebben het minst problemen om deze te behouden.

4.4.2. Beleidsaanbevelingen
-

Er is een versterking nodig van het vrijwilligersvervoer zowel m.b.t. de organisatie als de
capaciteit.

-

Vrijwilligersvervoer zal broodnodig blijven om de vraag aan mobiliteit te blijven
beantwoorden. Om dit mogelijk te maken is een performant vrijwilligersbeleid aangewezen.

-

Daarom vraagt de rol van de vrijwilliger in het nieuwe Vlaamse organisatiemodel bijzondere
aandacht.

-

Er is samenwerking nodig met de vervoeraanbieders die een sterke traditie hebben met het
inzetten van vrijwilligers (bv. MMC, DAV). Deze samenwerking vereenvoudigt ook de
flexibele inzet van vrijwilligers en het gebruik van voertuigen.

4.4.3. Toelichting
Er is een versterking nodig van het vrijwilligersvervoer zowel m.b.t. de organisatie als de
capaciteit.
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Het statuut van de vrijwilligers kan worden verbeterd. Er is bijvoorbeeld helderheid en
uniformiteit nodig met betrekking tot de onkostenvergoeding.
Het optimaliseren van de vrijwilligerswerking rond vervoer van voorzieningen betekent natuurlijk
niet dat vrijwilligers het volledige werk van professionelen moeten overnemen. Ze hebben een
complementaire functie en kunnen de professionelen ondersteunen bij de taken waarvoor geen
grote specialisatie nodig is. De bezorgdheid bij de voorzieningen bestaat om de vrijwilligers niet
kwijt te spelen door ze bijvoorbeeld te overbelasten.
Er is samenwerking nodig met de vervoeraanbieders die een sterke traditie hebben met het
inzetten van vrijwilligers (bv. MMC, DAV). Deze samenwerking vereenvoudigt ook de flexibele
inzet van vrijwilligers en het gebruik van voertuigen.
Het inzetten van vrijwilligers voor het vervoer van voorzieningen is nauw verwant met het
inzetten van vrijwilligers in het georganiseerde vrijwilligersvervoer door Minder Mobielen
Centrales. Dit laatste is weliswaar een onderdeel van het individueel aangepast vervoer, maar
het gaat toch over dezelfde regio, dezelfde doelgroepen en in sommige gevallen zelfs over
dezelfde vrijwilligers.
Het gewicht van de ondersteuningsoplossing door vrijwilligers moet ook niet helemaal bij de
vervoerder worden gelegd. Er zijn ook nieuwe vormen van ondersteuning nodig, bijvoorbeeld in
stations of ziekenhuizen. Zo worden deze beter bereikbaar.
Het versterken van de rol van de vrijwilligers mag natuurlijk niet ten koste kan gaan van de
reguliere tewerkstelling.
Een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer kan gezamenlijke acties coördineren voor de werving
van vrijwilligers door voorzieningen en Minder Mobielen Centrales.
Vrijwilligersvervoer zal broodnodig blijven om de vraag aan mobiliteit te blijven beantwoorden.
Om dit mogelijk te maken is een performant vrijwilligersbeleid aangewezen.
Daarom vraagt de rol van de vrijwilliger in het nieuwe Vlaamse organisatiemodel bijzondere
aandacht.

4.5. Begeleiders/assistentie
4.5.1. Situering
Uit dit onderzoek blijkt dat bij het vervoer van voorzieningen meestal één begeleider aanwezig
is. Bij het vervoer van personen met de zwaarste beperkingen zijn er veel begeleiders nodig (tot
1-1 begeleiding).
Chauffeurs van de Minder Mobielen Centrales, Diensten Aangepast Vervoer en commerciële
taxi’s geven steeds assistentie. Begeleiding is ook een oorzaak om ziekenvervoer te vragen, want
men vindt zijn weg niet in het ziekenhuis.
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De voorzieningen geven in de online bevraging ook aan dat hun cliënten nood hebben aan goede
begeleiding en assistentie. Ze geven bovendien aan dat deze situatie achteruit gaat. Waar
vroeger begeleiding was is het dikwijls nu niet meer. Ook staan de begeleiders onder tijdsdruk.

4.5.2. Beleidsaanbevelingen
-

Zet (vrijwillige) begeleiders in bij het openbaar vervoer en belbussen.

-

Ontwikkelen van sociale economieprojecten om de nood aan begeleiding en chauffeurs te
kunnen beantwoorden.

-

Voor deze begeleiders bij het gewone openbaar vervoer en belbussen wordt er bij voorkeur
een beroep gedaan op vrijwilligers.

-

De begeleiding/assistentie wordt gekoppeld met de mobiliteitsindicatiestelling.

4.5.3. Toelichting
Zet (vrijwillige) begeleiders in bij het openbaar vervoer en belbussen.
Mits goede begeleiding of assistentie slagen cliënten van voorzieningen die op dit ogenblik
gebruik maken van aangepaste voertuigen van voorzieningen er mogelijk toch in om het gewone
openbaar vervoer, belbussen of het individuele vrijwilligersvervoer te gebruiken.
Ontwikkelen van sociale economieprojecten om de nood aan begeleiding en chauffeurs te
kunnen beantwoorden.
Voor deze begeleiders bij het gewone openbaar vervoer en belbussen wordt er bij voorkeur een
beroep gedaan op vrijwilligers.
Deze inzet van begeleiders is echter erg arbeidsintensief en daarom duur. Het is daarom zeker
ook aangewezen dat de beschikbare vrijwilligers zeker niet uitsluitend worden ingezet als
chauffeurs, maar ook als begeleiders.
Een optimalisering van deze begeleiding betekent in de eerste plaats een differentiëring. Per
cliënt moet op een neutrale wijze bepaald worden welke vorm van vervoer het meest geschikt is:
- vervoersvorm A is het meest geschikt wanneer een cliënt zonder begeleiding reist;
- vervoersvorm B is mogelijk mits begeleiding;
- vervoersvorm C is aangewezen voor verplaatsingen woonplaats-voorziening …
Betere begeleiding en assistentie staan zeker ook in verband met beter openbaar vervoer en een
betere service van de belbussen. Ook hier kan gedifferentieerd worden. Begeleiding kan immers
worden voorzien op welbepaalde trajecten en tijdstippen.
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Deze beleidsaanbeveling is ook nauw gerelateerd met de proefprojecten met de BlueAssist. Ook
daar is assistentie het sleutelbegrip om personen met een mobiliteitsbeperking toch succesvol te
laten gebruik maken van het gewone openbaar vervoer. In dit geval gaat het echter slechts
gedeeltelijk over de professionele assistentie van de chauffeurs, maar in grote mate ook op de
assistentie van de medeburger (de hulpvaardigheid van de medereizigers).
Mogelijk is het ook relevant te stellen dat niet alleen personen met een mobiliteitsbeperking
ondersteuning nodig hebben bij het gebruik van het regulier openbaar vervoer. Ook personen
die het openbaar vervoer zelden of nooit gebruiken vinden het moeilijk of zijn bang van
overstappen. Ook deze personen hebben graag de mogelijkheid om hun vragen te stellen.
Begeleiding moet niet altijd blijvend zijn, soms is het ook een vorm van drempelverlaging.
Begeleiding kan ook kaderen in een opleiding om zich met een vervoersvorm te verplaatsen. Dit
bleek onder meer duidelijk tijdens de studiedagen die werden gevolgd in het kader van dit
actieonderzoek. Daar werden meerdere succesvolle vormen van opleiding beschreven waar
begeleiders er in slaagden om de competenties van personen met mobiliteitsbeperkingen te
laten toenemen. Op deze wijze konden deze het aangepast of openbaar vervoer zelfstandiger
gebruiken of hadden ze een minder aangepaste vorm van vervoer nodig.
De begeleiding/assistentie wordt gekoppeld met de mobiliteitsindicatiestelling.

4.6. Kwaliteitsmanagement
4.6.1. Situering
De kwaliteit van vervoer van cliënten van voorzieningen is sterk wisselend. De voorzieningen
signaleren dat er geen goede kwaliteitscontrole is op het vervoer van voorzieningen en op het
individueel aangepaste vervoer waarvan de cliënten van voorzieningen ook gebruik maken.
In dit verband is het belangrijk in te zien dat kwaliteit een zeer breed begrip is. Dit omvat immers
zowel de voertuigen, het personeel, de ritten, de haltes, de planning, de communicatie, de
aanpassing aan specifieke kenmerken van doelgroepen …
Dit probleem houdt ook rechtstreeks verband met het mogelijk uit handen geven van het
vervoer van cliënten door voorzieningen die dit niet als hun kerntaak beschouwen. In dat geval
vragen de voorzieningen immers dat de kwaliteit van de andere vervoeraanbieders kan
gegarandeerd worden.
Eén van de kwaliteitsaspecten die erg relevant zijn is de opleiding van de chauffeurs. Uit de
inventarisatiefase en de online bevraging blijkt dat hieraan hoge eisen worden gesteld. Personen
met mobiliteitsbeperkingen krijgen goede, professionele zorgen in hun voorzieningen. Maar
vooral met de zwaardere doelgroepen kunnen zich ernstige problemen stellen wanneer ze
tijdens het vervoer worden toevertrouwd aan chauffeurs die niet opgeleid zijn voor de
begeleiding van die doelgroepen. Het gaat hier zeker niet alleen over personen met zwaardere
motorische problemen, maar zeker ook over personen met belangrijke gedragsproblemen,
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psychiatrische problemen, autismespectrumstoornissen, personen met dementie, personen met
ernstige communicatiestoornissen …
Ook de lange reistijden worden in dit verband regelmatig vermeld. Ritten voor het vervoer van
de woonplaats naar de voorziening die qua duurtijd te lang zijn, zijn voor de cliënten zeer zwaar.
Op dit ogenblik staat reeds in de regelgeving voor het vervoer van de semiresidentiële
voorzieningen dat de reistijd woonplaats-voorziening niet langer dan één uur mag zijn. Uit dit
onderzoek blijkt dat dit regelmatig wordt overschreden. Het gaat hier zeker niet alleen over het
vervoer met de voertuigen van de voorzieningen. Ook cliënten die meer dan één vervoersmodus
combineren zijn soms zeer lange tijd onderweg. Een respondent gaf zelfs een reistijd van meer
dan drie uur aan.

4.6.2. Beleidsaanbevelingen
-

Verdere professionalisering, ontwikkelen en vastleggen van kwaliteitseisen voor zowel de
toegankelijkheid van het aanbod (openbaar vervoer én aangepast vervoer) als van de
dienstverlening.

-

De voorzieningen en de cliënten van deze voorzieningen worden betrokken bij de
ontwikkeling van deze kwaliteitseisen.

-

Dit kwaliteitsmanagement geldt voor alle betrokken vervoersvormen en vervoeraanbieders.

4.6.3. Toelichting
Verdere professionalisering, ontwikkelen en vastleggen van kwaliteitseisen voor zowel de
toegankelijkheid van het aanbod (openbaar vervoer én aangepast vervoer) als van de
dienstverlening.
Het toegankelijkheidsbeleid moet integraal deel uitmaken van het kwaliteitsbeleid van de
vervoeraanbieders. Dit betekent dat dit toegankelijkheidsbeleid bij De Lijn moet deel uitmaken
van de beheersovereenkomst. Door de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer moet er stap
per stap worden gewerkt aan een geïntegreerd kwaliteitssysteem, in functie van een integrale
kwaliteitszorg. Vooral transparantie is een belangrijke doelstelling in dit verband. Deze kan onder
meer worden gerealiseerd via een jaarlijkse rapportering van de vervoeraanbieders over dit
kwaliteitsbeleid.
De voorzieningen en de cliënten van deze voorzieningen worden betrokken bij de ontwikkeling
van deze kwaliteitseisen.
Wat de kwaliteitsgarantie betreft kan er gewerkt worden met een charter. De Mobiliteitscentrale
Aangepast Vervoer kan een dergelijk charter afspreken met de verschillende vervoeraanbieders
waarbij deze er zich toe verbinden een aantal kwaliteitseisen te vervullen.
Dit kwaliteitsmanagement geldt voor alle betrokken vervoersvormen en vervoeraanbieders.
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In een geïntegreerd kwaliteitssysteem moet er ook worden gewerkt aan het stroomlijnen van de
vorming van het personeel. Het zou immers een belangrijke kwaliteitsverbetering betekenen
wanneer iedereen dezelfde vorming en instructies zou krijgen. Deze vorming moet ook worden
gedifferentieerd per doelgroep. Het zou ook een pluspunt zijn wanneer de opleiding zowel geldt
voor professionelen als voor vrijwilligers. De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer kan
ondersteuning bieden bij deze opleidingen.
In het kader van de kwaliteitsbewaking kan de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer zeker ook
een meldpunt zijn van klachten en kunnen ze zorgen voor de supervisie van de
klachtenbehandeling.

4.7. Informatie
4.7.1. Situering
Het is momenteel ook moeilijk tot onmogelijk om als cliënt of als voorziening correcte informatie
te vinden in verband met alle vormen van vervoer die in aanmerking komen voor het vervoer
van en naar voorzieningen. Zowel bij de inventarisatiefase, bij de online bevraging als bij de
provinciale focusgroepen bleek dat de voorzieningen daardoor niet beschikken over de
noodzakelijke informatie om het vervoer van hun cliënten te optimaliseren. Een goede
vergelijking van de alternatieven is niet mogelijk. Dit is zelfs nog meer opvallend wanneer het
gaat over de informatie over het vervoer uit een andere zorgsector (personen met een beperking
<-> ouderenzorg). Zelfs voorzieningen die op korte afstand van elkaar liggen bleken niet op de
hoogte over elkaars vervoeraanbod of over de wensen en de mogelijkheden tot samenwerking.

4.7.2. Beleidsaanbevelingen
-

Maximale aansluiting, promotie en ondersteuning van de databank en website MeerMobiel
als databank toegankelijk vervoer en informatieplatform voor gebruikers en aanbieders.

-

Uitbreiding van de databank met informatie met betrekking tot het vervoer van cliënten van
voorzieningen.

-

Informatie over vervoersalternatieven zoals autodelen, verhuur van aangepaste voertuigen,
scooters, (elektrische) fietsen ...

4.7.3. Toelichting
De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer heeft naast de taak van doorverwijzing en dispatching
ook een belangrijke informatieve taak. Elke betrokkene zal bij de Mobiliteitscentrale Aangepast
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Vervoer van zijn regio terecht kunnen om de correcte, actuele informatie te krijgen over het
vervoeraanbod en de vervoersvragen van andere voorzieningen.
Maximale aansluiting, promotie en ondersteuning van de databank en website MeerMobiel als
databank toegankelijk vervoer en informatieplatform voor gebruikers en aanbieders.
Door de grote diversiteit aan vervoeraanbieders en diensten is het aanbod voor de gebruiker erg
moeilijk te overzien. Het is een kluwen van initiatieven die elk werken met andere voorwaarden,
doelgroep, kostprijzen, service, afstanden, tijdbeschikking, dispatching … Vaak is de werking niet
transparant, of zelfs niet gekend door de gebruikers. Personen die door een handicap,
ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen worden te
vaak geconfronteerd met een gebrek aan centrale informatie over het aanbod op vlak van
toegankelijk en aangepast vervoer.
Er is bijgevolg een grote behoefte aan duidelijke informatie. Dit sluit nauw aan bij de tweede
doelstelling van ‘Perspectief 2020, een nieuw ondersteuningsbeleid voor Personen met een
Handicap’, een conceptnota van het Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, Jo Vandeurzen. Deze doelstelling houdt in dat het zorglandschap moet evolueren naar
een vraaggestuurde dienstverlening. De hulpbehoevende moet de mogelijkheid hebben om
dienstverlening en zorg te krijgen, op de wijze, plaats en tijdstip die hij/zij verkiest. Dit geldt ook
wat mobiliteit betreft. Om dit mogelijk te maken, is volledige en toegankelijke informatie
onontbeerlijk.
De centrales kunnen deze informatie in eerste instantie vinden in de databank aangepast
vervoer die de basis vormt van de website MeerMobiel (www.meermobiel.be). Meer informatie
zie 3.8).
Enter vzw ontwikkelde in samenwerking met IMOB (Instituut voor Mobiliteit, UHasselt) en met
steun van de Vlaamse overheid, deze databank aangepast vervoer, een belangrijke eerste stap
voor een betere kennis en informatieverstrekking rond aangepast en toegankelijk vervoer in het
kader van de uitbouw van een Vlaams toegankelijk vervoersysteem. Een uitgebreide inventaris
van het bestaande aanbod op vlak van het toegankelijke openbare halte-halte vervoer en het
deur-deur vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking, leidde tot een gegevensbank
met onder andere contactgegevens, werkingsgebied, reservatiemogelijkheden, voorwaarden en
informatie over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de opgenomen diensten.
Het actieprogramma MeerMobiel-Iedereen op weg ontsluit al deze gegevens op de website
www.meermobiel.be en doet dit op gebruiksvriendelijke wijze zodat het vervoeraanbod op
toegankelijk en beschikbaar wordt voor de gebruiker. Het initiatief is bovendien meer dan alleen
een informatieve website en bijhorende databank. De lancering van dit actieprogramma zorgt
voor een centraal informatieplatform op Vlaams niveau waar een heel breed doelpubliek zowel
online als offline terecht kan voor meer informatie en een MeerMobielmonitor op vlak van
toegankelijkheid en mobiliteit.
Op dit moment is groepsvervoer van voorzieningen niet opgenomen in MeerMobiel .
Uitbreiding van de databank met informatie met betrekking tot het vervoer van cliënten van
voorzieningen.
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Informatie over vervoersalternatieven zoals autodelen, verhuur van aangepaste voertuigen,
scooters, (elektrische) fietsen ...
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5. Besluit
Dit actieonderzoek naar de optimalisatie van het vervoer van voorzieningen voor ouderen en
personen met een handicap werd opgezet om een goede kijk te krijgen op dit type van vervoer.
Er was ook nood aan een overzicht van de actuele knelpunten en de mogelijkheden om hiervoor
oplossingen te vinden. Bovendien ontbrak er een overzicht van de organisatie van dit vervoer en
van de betrokken actoren en er was geen duidelijkheid over de verschillende vormen van
financiering. Deze onduidelijkheid situeerde zich zowel op het niveau van de voorzieningen als
op het niveau van de gebruikers van dit type van vervoer.
Deze kennis was onontbeerlijk om de nodige inzichten te verwerven en om tot
beleidsaanbevelingen te komen die zouden gedragen worden door de sector. Deze
beleidsaanbevelingen moesten bovendien leiden tot het optimaal inpassen van dit type van
vervoer in een nieuw organisatiemodel van het aangepast vervoer in Vlaanderen. In dit nieuwe
organisatiemodel is het essentieel om tot een gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem te
kunnen komen voor alle personen met een mobiliteitsbeperking, ook de personen in
semiresidentiële en residentiële voorzieningen.
Tijdens de inventarisatie- en de analysefase van dit onderzoek tekenden zich enkele constanten
af. Het meest treffende is de grote diversiteit binnen het vervoer van en naar voorzieningen. Het
vervoer is een mix van het vervoer dat door de voorzieningen zelf worden georganiseerd, het
individueel aangepast vervoer in al zijn variaties en het openbaar vervoer. Een groot aantal
andere aspecten is zeer wisselend van voorziening tot voorziening, bijvoorbeeld de graad van
samenwerking met andere organisaties, de inzet van vrijwilligers, de inzet van de voertuigen van
het personeel, de gebruiksgraad van de voertuigen … Deze grote diversiteit wordt onder meer
veroorzaakt door het feit dat er voor de residentiële voorzieningen geen regelgeving is met
betrekking tot dit vervoer. Voor de semiresidentiële voorzieningen bestaat er wel een
regelgeving maar deze laat veel vrijheid toe aan de voorzieningen. Het gevolg is dat elke
voorziening dit regelt naar best vermogen, volgens zijn eigen inzichten, noden, locale situatie,
historiek … Een belangrijk gevolg van deze diversiteit is dat ook de kwaliteit voor de gebruiker
van dit vervoer varieert op een breed continuüm.
Een tweede constante is de complexiteit van het vervoer van en naar voorzieningen. Deze
complexiteit situeert zich vooral op organisatorisch vlak (ritten, uurregeling, voertuigen, verkeer,
chauffeurs-begeleiders …). Ook de kenmerken van de doelgroepen zorgen voor een belangrijke
factor die de complexiteit verhoogt. De eigenheid van de doelgroepen stelt immers hoge eisen
aan tal van aspecten zoals de toegankelijkheid van de voertuigen, de opleiding van de chauffeurs
en begeleiders, reistijden …). Het is ook opvallend dat de complexiteit het grootst is voor de
semiresidentiële voorzieningen. Zij moeten immers zorgen voor meer vervoer, vooral tijdens de
grootste verkeersdrukte. Ze doen dubbel zoveel ritten per dag dan de residentiële voorzieningen
en ze vervoeren meer personen per rit. Door deze complexiteit vergroot ook de complexiteit van
de administratieve en juridische aspecten.
Het financieringsprobleem is eveneens een allesoverheersende constante. Zowel de
voorzieningen als de gebruikers melden belangrijke problemen in dit verband. De bestaande
financiering is te beperkt. Het vervoer is dus verlieslatend. Deze begrotingspost drukt bijgevolg
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op de andere budgetten van de voorzieningen zoals deze voor de verzorging van de doelgroep.
Vele gebruikers die het vervoer geheel of gedeeltelijk zelf betalen melden ook dat dit een zware
financiële belasting betekent. Dit financieringsprobleem heeft consequenties op tal van
deelfacetten van dit vervoer: het personeel, de voertuigen, de ritten, de organisatie … Natuurlijk
heeft dit ook zijn repercussies op de kwaliteit van dit vervoer.
Ondanks deze problemen benadrukken alle betrokken actoren het grote belang van dit vervoer.
Mobiliteit is immers een middel om de individuele doelstellingen van de cliënten van
voorzieningen te realiseren. Tegelijk is het een voorwaarde die moet vervuld zijn om belangrijke
maatschappelijke evoluties te realiseren zoals de groeiende individualisering, de inclusieve
samenleving, het langer en meer zelfstandig wonen van personen met beperkingen en het langer
zelfstandig wonen van ouderen. Door geschikt vervoer kunnen ze ook langer een beroep doen
op semiresidentiële instellingen.
Op basis van deze constanten en op basis van al de beschikbare relevante informatie in dit
onderzoek werden in overleg met de sector en met de betrokken beleidsdomeinen
beleidsaanbevelingen ontwikkeld die het vervoer van voorzieningen kunnen inpassen in het
nieuwe organisatiemodel voor het aangepast vervoer in Vlaanderen. Het vervoer van en naar
voorzieningen is immers een essentieel onderdeel om tot een gebiedsdekkend toegankelijk
vervoersysteem te kunnen komen. Deze beleidsaanbevelingen zijn zeer breed en betreffen zowel
de integratie van het vervoer van voorzieningen in de toekomstige Mobiliteitscentrale(s)
Aangepast Vervoer, de financiering van het vervoer voorzieningen, de belangrijke rol van het
openbaar vervoer bij het vervoer van cliënten van voorzieningen, de inzet van vrijwilligers, de rol
van begeleiding, de kwaliteitsbewaking en de noodzakelijke informatie.
Door deze beleidsaanbevelingen wordt een antwoord geboden op de cruciale problemen
waarmee het vervoer van voorzieningen momenteel worstelt. Bovendien bieden deze
aanbevelingen de kans aan dit vervoer om aan te sluiten bij de belangrijke maatschappelijke
tendensen die zich aandienen en bij de historische evolutie die zich momenteel afspeelt met
betrekking tot de verschuiving van de financiering van de zorg naar persoonsvolgende
financiering. Natuurlijk is er bij deze beleidsaanbevelingen ook veel aandacht voor samenwerking
tussen de voorzieningen onderling en tussen de voorzieningen en al de aanbieders van
aangepast vervoer. Via de Mobiliteitscentrale(s) Aangepast Vervoer zal de meest geschikte
vervoersvorm voor elke cliënt kunnen gematcht worden aan zijn mobiliteitsindicatiestelling. Het
feit dat de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer een neutrale instanties is en de taak krijgt van
vervoermanager staat garant voor het inschakelen van alle vormen van individueel aangepast
vervoer waar dit aangewezen is. Naast het openbaar vervoer zal immers ook al het beschikbare
vervoer nodig zijn om uiteindelijk te komen tot een gebiedsdekkend vervoersysteem. Dit
betekent onder meer dat ook voertuigen van voorzieningen die op dit ogenblik nog niet optimaal
benut zijn door de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer zullen worden ingezet.
Er moet natuurlijk nog heel wat gebeuren. Er is nog bijkomend onderzoek nodig en in de
gemengde focusgroepen werd ook sterk gepleit voor het uittesten van deze
beleidsaanbevelingen in de praktijk. Daarom werd ook in de beleidsaanbevelingen voorgesteld
om een daadkrachtige taskforce op te richten. Deze taskforce zal de vertegenwoordigers van de
verschillende beleidsdomeinen Welzijn en Mobiliteit én de expertise in verband met het vervoer
van personen met mobiliteitsbeperkingen samen brengen. Deze taskforce kan er ook op toezien
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dat het vervoer van voorzieningen zowel betaalbaar blijft voor de overheid, de voorzieningen als
voor de cliënten. Wat de betaalbaarheid voor de cliënten betreft is de geplande wijziging van de
financiering van de zorg uiterst relevant. Een taskforce is ook nodig omdat de uitdagingen zo
complex geworden zijn dat ze binnen één beleidsdomein onmogelijk kunnen worden
opgevangen. Eén van de beleidsaanbevelingen van het Perspectief 2020 is daarom ook dat het
beleid bij uitstek horizontaal moet worden opgezet, uitgevoerd, opgevolgd en geëvalueerd. Dit
om reële inclusie te verwezenlijken.
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Bijlage 1.
Organisatiemodel Toegankelijk Vervoersysteem
Vlaanderen
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Bijlage 2.

Stroomschema Toegankelijk Vervoersysteem
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Bijlage 3.

Vormen semiresidentiële en residentiële ouderenzorg

Lokale dienstencentra
Lokale dienstencentra bieden informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan. Deze
activiteiten hebben als doel de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te
versterken, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en minder snel de stap naar
residentiële zorg moeten zetten. Daarom bieden de lokale dienstencentra ook hulp bij
activiteiten uit het dagelijkse leven, zoals persoonlijke hygiëne, warm eten, boodschappen doen,
vervoer … Elk centrum is minstens 32 uur per week voor iedereen toegankelijk en richt zich
specifiek op personen in een beginnende zorgsituatie.
Tabel 3: Aantal erkende en vergunde lokale dienstencentra per provincie op 01/01/2011
Erkend

Vergund

Totaal

Openbaar

VZW

Subtotaal

Openbaar

VZW

Subtotaal

Antwerpen

59

3

62

15

5

20

82

Limburg

21

2

23

4

2

6

29

Oost-Vlaanderen

23

5

28

10

1

11

39

Vlaams-Brabant

17

5

22

3

3

6

28

West-Vlaanderen

35

6

41

12

7

19

60

Vlaanderen, excl. Brussel
Hoofdstedelijk Gewest

155

21

176

44

18

62

238

Brussel Hoofdstedelijk
Gewest

0

13

13

0

0

0

13

Vlaanderen, incl. Brussel
Hoofdstedelijk Gewest

155

34

189

44

18

62

251

Bron: ‘De programmacijfers voor 2011 en de invulling van de programmatie voor de lokale dienstencentra
in Vlaanderen en Brussel (XLS)’, www.zorg-en-gezondheid.be/programmacijfers_thuiszorg.

Regionale dienstencentra
Regionale dienstencentra richten zich naar gebruikers van thuiszorgvoorzieningen,
mantelzorgers en vrijwilligers. De centra bieden onder meer informatie en advies omtrent een
aantal thuiszorggerelateerde onderwerpen. Dit gebeurt aan de hand van groepsactiviteiten. Het
Woonzorgdecreet uit 2009 omschrijft het nemen of ondersteunen van initiatieven die de
mobiliteit van hun gebruikers tot stand brengen of verhogen als één van de verplichte
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activiteiten van de erkende lokale en regionale dienstencentra. 22
Tabel 4: Aantal regionale dienstencentra per provincie op 01/01/2012
Antwerpen

16

Limburg

8

Oost-Vlaanderen

13

Vlaams-Brabant

9

West-Vlaanderen

11

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2

Vlaanderen

59

Bron: ‘De programmacijfers voor 2011 en de invulling van de programmatie voor de regionale
dienstencentra in Vlaanderen en Brussel (XLS)’, www.zorg-en-gezondheid.be/programmacijfers_thuiszorg.

Dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf
Dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf staan in voor verpleegkundige en persoonlijke
zorg voor ouderen met een matige tot ernstige ADL of cognitieve beperking die nog thuis wonen,
maar die tijdelijk nood hebben aan aangepaste zorg. Een dagverzorgingscentrum (DVC) biedt
overdag opvang en verzorging en neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over van de mensen die
instaan voor de thuiszorg van de ouderen (mantelzorgers, thuisverpleging, …). Ouderen kunnen
er terecht voor verzorging en activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten. Een DVC
voorziet in zorg tijdens één of meerdere dagen per week, maar niet in nachtopvang, en is dus
semiresidentieel. Een DVC voorziet wel vervoer tussen het centrum en het thuisadres van de
oudere. DVC’s maken vaak deel uit van een woonzorgcentrum. Zij bieden een oplossing voor
ouderen die thuis willen blijven wonen, maar ondersteuning en verzorging nodig hebben. Wie 65
of ouder is, kan bij een DVC terecht, bijvoorbeeld op de dagen dat er geen thuisverzorging
mogelijk is. Een DVC is niet geschikt voor mensen die verregaande medische zorg en begeleiding
nodig hebben
Centra voor kortverblijf (CVK) zijn wel residentieel: ouderen kunnen er ’s nachts verblijven, maar
dit steeds voor een beperkte tijdsperiode, zijnde maximaal 60 opeenvolgende dagen (en met een
maximum van 90 dagen per jaar). Ouderen verblijven er dag en nacht of enkel ’s nachts. CVK’s
zijn vaak verbonden aan een woonzorgcentrum, soms ook aan een centrum voor herstelverblijf.
De dienstverlening is dan ook grotendeels gelijk aan deze in het woonzorgcentrum of het
centrum voor herstelverblijf, meer bepaald persoonlijke en verpleegkundige verzorging,
revalidatie, activering, ontspanning, sociale contacten … Een CVK functioneert als tussenschakel
tussen thuis wonen met thuisverzorging en een permanent verblijf in een woonzorgcentrum. Een

22

Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, B.S. 14 mei 2009.
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CVK richt zich op mensen van 65 of ouder die tijdelijk niet thuis geholpen kunnen worden
(bijvoorbeeld omdat de mantelzorgers ziek zijn, op vakantie zijn …) of die tijdelijk nood hebben
aan meer verzorging (bijvoorbeeld na een ongeval of in crisissituaties).
Tabel 5: Aantal erkende en vergunde centra voor kortverblijf op 01/01/2011
Erkend

Vergund

Openbaar

VZW

Privé

Subtotaal

Openbaar

VZW

Privé

Subtotaal

Totaal

Antwerpen

11

36

0

47

21

37

7

65

112

Limburg

9

14

0

23

12

15

0

27

50

Oost-Vlaanderen

23

41

2

66

15

27

1

43

109

Vlaams-Brabant

13

20

1

34

11

19

6

36

70

West-Vlaanderen

28

52

3

83

18

19

1

38

121

Vlaanderen, excl. Brussel
Hoofdstedelijk Gewest

84

163

6

253

77

117

15

209

462

Brussel Hoofdstedelijk
Gewest

0

0

0

0

0

1

0

1

1

Vlaanderen, incl. Brussel
Hoofdstedelijk Gewest

84

163

6

253

77

118

15

210

463

Bron: Tabel ‘Aantal centra voor kortverblijf op 1 januari 2011 (XLS)’, www.zorg-engezondheid.be/programmatiekortverblijf
Tabel 6: Aantal erkende en vergunde dagverzorgingscentra op 01/01/2012
Erkend

Vergund

Openbaar

VZW

Privé

Subtotaal

Openbaar

VZW

Privé

Subtotaal

Totaal

Antwerpen

7

19

0

26

4

19

0

23

49

Limburg

9

11

0

20

8

4

1

13

33

Oost-Vlaanderen

7

22

0

29

10

16

1

27

56

Vlaams-Brabant

4

14

0

18

7

8

0

15

33

West-Vlaanderen

9

28

0

37

4

19

0

23

60

Vlaanderen, excl. Brussel
Hoofdstedelijk Gewest

36

94

0

130

33

66

2

101

231
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Brussel Hoofdstedelijk
Gewest

0

1

0

1

0

4

0

4

5

Vlaanderen, incl. Brussel
Hoofdstedelijk Gewest

36

95

0

131

33

70

2

105

236

Bron: Tabel ‘Aantal centra op 1 januari 2012 (XLS)’, www.zorg-engezondheid.be/programmatiedagverzorging.

Serviceflats / Assistentiewoningen
Vervolgens kunnen onafhankelijke of minder afhankelijke personen terecht in serviceflats of
vergelijkbare woongelegenheden die een combinatie zijn van individueel wonen met
gemeenschappelijke faciliteiten. In een serviceflat kan de oudere zelfstandig wonen. De flat is
voorzien van alle nodige faciliteiten, en is bovendien aangepast en veilig. Daarnaast kan de
bewoner van een serviceflat beroep doen op gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp,
warme maaltijden, thuisverpleging … Er zijn bovendien een aantal gemeenschappelijke ruimtes
voor activiteiten en sociaal contact.
Tabel 7: Aantal erkende serviceflatgebouwen op 01/01/2011
Openbaar

VZW

Privé

Totaal

Antwerpen

54

46

9

109

Limburg

23

20

5

48

Oost-Vlaanderen

49

56

25

120

Vlaams-Brabant

35

23

6

64

West-Vlaanderen

46

53

10

109

Vlaanderen, excl. Brussel
Hoofdstedelijk Gewest

207

188

55

450

Brussel Hoofdstedelijk
Gewest

0

1

0

1

Vlaanderen, incl. Brussel
Hoofdstedelijk Gewest

207

189

55

451

Bron: Tabel ‘Aantal serviceflatgebouwen op 1/1/2011 (XLS)’, www.zorg-engezondheid.be/programmatieserviceflats.

Het concept assistentiewoning werd in het woonzorgdecreet, goedgekeurd op 13 maart 2009 en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2009 geïntroduceerd. Deze zorgvorm wordt
gedefinieerd: "Een groep van assistentiewoningen is een voorziening die bestaat uit een of
meerdere gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan
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gebruikers van 65 jaar of ouder die er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste
wooneenheden, huisvesting wordt gegeven en ouderenzorg waarop zij facultatief een beroep
kunnen doen." Het uitvoeringsbesluit betreffende de groepen van assistentiewoningen werd op
12 oktober 2012 goedgekeurd en zal in werking treden op 1 januari 2013. Vanad De
assistentiewoningen zullen vanaf dan de huidige serviceflats vervangen, ook al krijgen de
bestaande erkende serviceflats tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Centra voor herstelbedrijf
Een bijzondere vorm van opvang wordt geboden door de centra voor herstelverblijf. Zij richten
zich op mensen uit alle leeftijdsgroepen, die herstellen van een operatie, een ongeval of een
zware aandoening, en bieden opvang, verzorging en revalidatie. Een verblijf kan maximaal 60
dagen duren.

Woonzorgcentrum en rust- en verzorgingsthuis
Wanneer de beperkingen te ernstig worden en er geen aangepaste zorg voorhanden is, zal de
zorgbehoevende opgevangen moeten worden in een woonzorgcentrum (ROB) of een rust- en
verzorgingsthuis (RVT). In deze voorzieningen is de opvang en zorg permanent. Woonzorgcentra,
de vroegere rustoorden, staan in voor persoonlijke en verpleegkundige zorg en bieden
woonfaciliteiten. Al wie 65 jaar of ouder is, en voor wie mantel- of thuiszorg geen oplossing meer
biedt, kan er terecht. Heel wat woonzorgcentra beschikken ook over een aantal rust- en
verzorgingsbedden, die bedoeld zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen. Let wel, het is niet
omdat een ROB niet over RVT-bedden beschikt, dat er geen zwaar zorgbehoevenden
opgevangen kunnen worden. Een RVT voorziet in intensieve verzorging, en heeft een functionele
band met een ziekenhuis. Daarnaast resulteert een RVT onder een coördinerende en
adviserende arts die onder meer instaat voor continue medische zorg. Naast woonzorgcentra
beschikken ook een aantal ziekenhuizen over RVT-bedden.
Tabel 8: Aantal erkende woonzorgcentra op 01/01/2012
Openbaar

VZW

Privé

Totaal

Antwerpen

52

108

37

197

Limburg

22

42

20

84

Oost-Vlaanderen

63

96

27

186

Vlaams-Brabant

28

65

30

123

West-Vlaanderen

60

82

16

158

Vlaanderen, excl. Brussel
Hoofdstedelijk Gewest

225

393

130

748

Brussel Hoofdstedelijk

0

1

1

2
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Gewest
Vlaanderen, incl. Brussel
Hoofdstedelijk Gewest

225

394

131

750

Bron: Tabel ‘Aantal woonzorgcentra op 01/01/2012 (XLS)’, www.zorg-engezondheid.be/programmatiewoonzorgcentra.

Voor rust- en verzorgingstehuizen (RVT) bestaan geen cijfers over het aantal voorzieningen,
enkel over het aantal bestaande plaatsen. Dit is tengevolge van het feit dat RVT-bedden telkens
deel uitmaken van een woonzorgcentra of een ziekenhuis, en er dus geen aparte RVT-entiteiten
zijn.
Voor centra voor herstelverblijf werden tot op heden nog geen officiële erkenningen
uitgevaardigd.
Bijkomende algemene opmerking: Het aantal erkenningen is niet noodzakelijk gelijk aan het
aantal ‘adressen’ van voorzieningen. Immers, een voorziening kan bestaan uit bijvoorbeeld een
woonzorgcentrum en een dagcentrum, en dit op één en hetzelfde adres.
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Bijlage 4.
Vormen semiresidentiële en residentiële opvang voor
kinderen en jongeren met een beperking
Kort verblijf
Indien het kind gedurende een korte periode, om welke reden ook, niet thuis kan verblijven, kan
het terecht in een voorziening voor kort verblijf. De voorziening biedt opvang en begeleiding
voor een korte periode, met in principe een maximum van 92 dagen per 5 jaar. Kort verblijf kan
zowel overdag als ’s nachts, en ook in het weekend en de vakanties. Sommige voorzieningen
bieden uitsluitend kortverblijf aan, de zgn. tehuizen voor kortverblijf, andere voorzieningen
beschikken over 1 of meerder plaatsen voor kortverblijf binnen hun erkenning als internaat.

Semi-internaat
In een semi-internaat kan het kind of de jongere gedurende de week overdag terecht. ’s Avonds,
’s nachts en in het weekend verblijven de kinderen thuis. Soms is er opvang in de vakantie
voorzien. De semi-internaten bieden opvang en pedagogische, medische, psychologische en
sociale begeleiding aan, zowel voor schoolgaande als niet-schoolgaande kinderen en jongeren.
Bij de schoolgaande jeugd ligt de nadruk op voor- en naschoolse opvang, en op een aangepast
opvoeding- en therapeutisch kader. Deze semi-internaten zijn meestal verbonden aan een school
voor buitengewoon onderwijs. Voor de niet-schoolgaanden ligt de nadruk op verzorging en
stimulatie van de basisfuncties. Specifieke therapieën, zoals kinesitherapie, logopedie,
ergotherapie, zelfredzaamheidtraining … worden in de semi-internaten zelf of op ambulante
wijze aangeboden.

Observatie- en Behandelingscentrum
Wanneer er nog geen duidelijkheid bestaat over de precieze aard van de beperking van het kind
of de jongere of over de meest geschikte behandeling en ondersteuning, dan kan deze terecht in
een Observatie- en Behandelingscentrum (OBC). OBC’s richten zich vooral op kinderen en
jongeren met complexe gedrag- en emotionele stoornissen. Via intensieve observatie tracht een
OBC tot een diagnose te komen. Nadien wordt gestart met een behandeling, om vervolgens het
kind gericht te kunnen doorverwijzen voor verdere ondersteuning. Een kind kan maximaal 3 jaar
in een OBC terecht, en dit dag en nacht, indien nodig ook tijdens het weekend en de vakanties.

Internaat
Een internaat biedt een oplossing indien het kind of de jongere niet of niet voortdurend thuis
opgevangen kan worden. Internaten staan in voor opvang en begeleiding, zowel voor
schoolgaande als voor niet-schoolgaande kinderen en jongeren. De begeleiding bestaat net zoals
bij semi-internaten uit pedagogische, medische, psychologische en sociale ondersteuning. Naast
deze begeleiding worden binnen het internaat of op ambulante wijze ook volgende therapieën
aangeboden: kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidtraining, structurering …
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Internaten zijn vaak verbonden aan een school voor buitengewoon onderwijs. Kinderen en
jongeren kunnen er dag en nacht terecht, voltijds of deeltijds. Indien nodig is er ook opvang
gedurende de weekends en vakanties.
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Bijlage 5.

Vormen semiresidentiële en residentiële opvang voor
volwassenen met een beperking

Centrum voor kortverblijf
De eerste vorm van voorziening waar volwassenen terecht kunnen, is een centrum voor
kortverblijf. Indien de naaste omgeving gedurende een korte periode, om welke reden dan ook,
niet voor de zorgbehoevende kan instaan, kan deze tijdelijk terecht in een voorziening met
mogelijkheden voor kortverblijf. De voorziening biedt dan opvang en begeleiding voor een korte
periode. Een beperkt aantal voorzieningen biedt enkel kortverblijf aan, andere voorzieningen
beschikken over een aantal plaatsen voor kortverblijf binnen de werking als tehuis. Kortverblijf
kan overdag en ’s nachts, en ook in de weekends en de vakanties. Per 5 jaar kan maximaal 92
dagen van kortverblijf gebruik gemaakt worden.

Dagcentra
Dagcentra staan in voor opvang overdag (van 8u tot 18u op weekdagen) en voorzien in een
zinvolle dagbesteding voor de volwassene. Deze dagbesteding kan bestaan uit arbeidsmatige of
andere atelieractiviteiten, zoals ambachtelijke creaties, knutselen, tuinbouw, semi-industrieel
werk. Daarnaast biedt een dagcentrum ook training of therapie op diverse domeinen:
kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidtraining, sociale vaardigheidstraining,
psychologische ondersteuning en ontwikkeling van arbeidsgerichte vaardigheden.

Tehuis voor werkenden
Personen die overdag werken, bijvoorbeeld in een sociale of beschutte werkplaats, en die niet
thuis kunnen wonen, kunnen terecht in een tehuis voor werkenden. In geval van pensioen, ziekte
of werkloosheid kan de persoon in het tehuis blijven. Een tehuis voor werkenden biedt
woonondersteuning en psychosociale begeleiding. Indien gaan werken om een bepaalde reden
niet meer kan, biedt het tehuis een zinvolle dagbesteding. Tehuizen voor werkenden voorzien in
opvang overdag en ’s nachts en dit het hele haar door.

Tehuis voor niet-werkenden
Personen die niet kunnen werken, en evenmin thuis kunnen wonen, kunnen terecht in een
tehuis voor niet-werkenden. Deze voorzieningen bieden voltijdse opvang, en dit het hele jaar
door. Een tehuis voor niet-werkenden biedt woonondersteuning, psychosociale ondersteuning,
verzorging en een zinvolle dagactiviteit. Binnen de tehuizen voor niet-werkenden worden de
zorgbehoevenden opgedeeld onder ‘nursing’ en bezigheid’. Nursingcliënten betreffen personen
met een erg zware zorgbehoefte, en de klemtoon voor hen ligt op de verzorging en
paramedische behandeling zoals kinesitherapie. Bezigheidscliënten zijn cliënten die onder
persoonlijke begeleiding en naargelang de individuele mogelijkheden deelnemen aan
arbeidsvervangende activiteiten of vaardigheidstrainingen.
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Bijlage 6.

Aantal voorzieningen en diensten personen met een
beperking

Tabel 9: Aantal voorzieningen en diensten per categorie en per provincie op 01/01/2012
Antwerpen

Limburg

OostVlaanderen

VlaamsBrabant

WestVlaanderen

Brussels
Hoofdste
delijk
Gewest

Vlaan
deren

Semiresidentiële en residentiële voorzieningen
Internaat

14

10

14

6

13

4

61

Semi-internaat

16

11

12

7

17

2

65

Dagcentrum

39

20

24

16

30

3

132

OBC

2

1

1

1

1

1

7

Tehuis werkenden

15

5

12

13

13

0

58

Tehuis nietwerkenden

56

20

34

25

34

3

172

Tehuis Kortverblijf

5

4

4

3

6

1

23

Subtotaal

147

71

101

71

114

14

518

Diensten voor wonen met begeleiding
Thuisbegeleiding

5

4

4

3

5

1

22

Begeleid wonen

11

6

8

6

7

1

39

Beschermd wonen

27

14

25

14

23

1

104

Zelfstandig wonen

5

12

3

3

4

0

27

Geïntegreerd wonen

10

9

11

6

7

1

44

Subtotaal

58

45

51

32

46

4

236

Totaal

205

116

152

103

160

18

754

Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Adressenbestand,
www.vaph.be/adressen/voorzieningen.php.
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Eindrapport
Actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer
van voorzieningen en personen met een handicap
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