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WERKSCHEMA SOCIAL PROFIT

I. STAATSHERVORMING
ARBEIDSMARKT
•

Regionalisering van RSZ-kortingen voor doelgroepen en van de activering
werkloosheidsuitkeringen. (p.35)

•

Regionalisering van de dienstencheques, met behoud op federaal vlak van de
aspecten in verband met het arbeidsrecht, zoals die inzake de arbeidsvoorwaarden in
de sector. (p.36)

•

Regionalisering outplacement (p.36)

•

Betaald educatief verlof en industriëel leerlingwezen (p.36)

•

Overheveling van programma's (p.37)
startbaanovereenkomsten in kader van globale projecten
start- en stagebonus voor de stagiaires uit het alternerend onderwijs
werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen en eenoudergezinnen
overige federale programma’s sociale economie

•

Begrotingssynthese van de overhevelingen: p.54 o.a.
onthaalouders
€ 14,2 mio
gesco RSZ
€ 291,5 mio
jongerenbonus non-profit (RSZ) € 25,9 mio

GEZONDHEIDSZORG EN HULP AAN PERSONEN
•

Oprichting instituut overleg gezondheidszorg (p.38)

•

Homogenisering van het beleid inzake de hulp aan personen met een handicap (p.39)
De mobiliteitshulpmiddelen worden aan de deelstaten overgedragen.
De tegemoetkoming hulp aan bejaarden wordt aan de gemeenschappen
overgedragen.

•

Homogenisering van het ziekenhuisbeleid (p.39)
De Gemeenschappen zullen bevoegd zijn om de normen te definiëren waaraan de
ziekenhuizen en de diensten, de zorgprogramma's, ziekenhuisdiensten, enz. moeten
beantwoorden om erkend te worden.
De onderdelen A1 en A3 van het ziekenhuisbudget (BFM) zullen worden
overgeheveld.

•

Homogenisering van het ouderenbeleid en « long care »-zorgen (p.40)
De volledige bevoegdheid (inclusief de prijsbepaling voor de bewoners) inzake
rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kort
verblijf, geïsoleerde G-diensten en Sp-diensten zal integraal aan de Gemeenschappen
worden overgedragen.
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De volgende revalidatieovereenkomsten zullen naar de deelstaten worden
overgeheveld: NOK, PSY, verslaafden, slechthorenden, gezichtsstoornissen,
psychosociale revalidatie voor volwassenen, functionele revalidatie vroegtijdige
stoornissen interactie ouders-kinderen, autisme, revalidatie-instellingen voor
kinderen met een ernstige medisch-psychologische aandoening, instellingen voor
motorische revalidatie.
•

Homogenisering van de geestelijke gezondheidszorg (p.40)
De overlegplatforms geestelijke gezondheidzorg worden aan de deelstaten
overgedragen. De volledige bevoegdheid inzake de psychiatrische
verzorgingstehuizen (PVT) en de initiatieven Beschut Wonen (BeWo) wordt naar de
Gemeenschappen overgeheveld.

•

Homogenisering van het preventiebeleid (p.40)
Alleen de deelstaten kunnen preventie-initiatieven nemen.
De middelen die momenteel federaal worden ingezet voor preventie worden
overgedragen, alsook het Fonds ter bestrijding van verslavingen.

•

Organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg (p.41)
De ondersteuning van de gezondheidszorgberoepen van de eerste lijn en de
organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg worden aan de deelstaten
overgedragen.
De palliatieve netwerken en de palliatieve multidisciplinaire teams worden aan de
deelstaten overgedragen.

•

Samenwerkingsakkoorden (p.41)
Het beheer en het gebruik van eHealth en de kennis- en informatieoverdracht.
De contingeringsmodaliteiten van de gezondheidszorgberoepen.
De wijze waarop het overleg tussen de betrokken overheden m.b.t. de sociale
akkoorden voor de gezondheidszorgberoepen wordt georganiseerd.
De federale overheid organiseert een overleg met de deelstaten vooraleer zij
sociale akkoorden in de zogenaamde “federale sectoren” afsluit (en, insgelijks,
overleggen de deelstaten vooraf met de federale overheid).

•

Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) (p.43)
Opheffing van het FCUD. De middelen worden over de Gemeenschappen verdeeld.

•

Justitiehuizen (p.43)
Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden m.b.t. strafuitvoering,
slachtofferonthaal, eerstelijnshulp en betoelaagde opdrachten.

•

Jeugdsanctierecht (p.44)
Communautarisering van de volgende materies:
het bepalen van de aard van de maatregelen ten aanzien van de minderjarigen
die een als strafbaar omschreven feit hebben gepleegd
de regels inzake de uithandengeving
de regels inzake de plaatsing in een gesloten instelling
de gesloten instellingen, volgens nader te bepalen uitvoeringsregels.

•

Begrotingssynthese van de overhevelingen: p.56

II.

SOCIAAL-ECONOMISCHE VRAAGSTUKKEN

BEGROTINGSMAATREGELEN
•

Het scheppen van nieuwe banen in de non-profitsector om in te spelen op de
groeiende behoeften op het vlak van dienstverlening aan personen (p.83)
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SOCIAAL-ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE HERVORMINGEN
•

Voor 2013 zal de groeinorm ten opzichte van deze globale begrotingsdoelstelling op
2% worden vastgelegd (plus de geplande verhoging van de gezondheidsindex voor
2013); daar komt nog 40 miljoen euro bij voor nieuwe banen in de socialprofitsector.
Voor 2014 zal de groeinorm ten opzichte van de globale begrotingsdoelstelling 2013
op 3% worden vastgelegd (plus de geplande verhoging van de gezondheidsindex
voor 2014). De begrotingsdoelstelling 2014 zou daarenboven, naargelang de
budgettaire mogelijkheden, een extra bijkomend bedrag kunnen bevatten voor jobs
in de socialprofitsector. (p.109)

•

De regering zal een doelgerichte actie voeren opdat de kansarme bevolking in de
achtergestelde wijken gemakkelijker toegang krijgt tot zowel de
wijkgezondheidscentra als de huisartspraktijken. (p.112)

•

Ten slotte zal de regering, in samenspraak met de sociale partners van de
socialprofitsector, maatregelen nemen om de verple(e)g(st)ers, zorgkundigen en
ander personeel van de gezondheidszorg, die fysiek en psychologisch heel zwaar
werken met moeilijke uren verrichten, te ondersteunen, in het bijzonder vanaf 2013
door nieuwe jobs te creëren. (p.113)

•

De regering zal de groepspraktijken voor zelfstandige thuisverpleegkundigen
ondersteunen, binnen de krijtlijnen van de budgettaire mogelijkheden. (p.113)

ANDERE BELEIDSDOMEINEN
•

De regering zal een prioriteit maken van een beleid dat gericht is op de actieve
maatschappelijke integratie van de burgers en dat hen tegen sociale uitsluiting
beschermt. Om te vermijden dat mensen in de armoede belanden, zullen de OCMW’s
proactief optreden om verborgen armoede op te sporen. (p.156)

•

Er zal voorrang worden gegeven aan alleenstaande ouders, aan kinderen die in
armoede leven en aan mensen die ver afstaan van de arbeidsmarkt. (p.156)

•

De integratie in de samenleving van personen met een handicap vergroten: p.160
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