Perspectiefplan 2020 een witgekalkt graf
Van een beleidsplan mag je verwachten dat het 'smart' is: specifiek, meetbaar,
aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden. Het perspectiefplan is dat enkel schijnbaar.
Specifiek: het plan is specifiek opgesteld binnen het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Regering. Nochtans legt het voortdurend de
klemtoon op inclusie als opdracht voor alle andere beleidsdomeinen, zelfs federaal, lokaal
en particulier. Nergens is een hint te bespeuren hoe vanuit het eigen beleidsdomein
invloed kan worden uitgeoefend op al die andere geresponsabiliseerde domeinen. Dit is
louter praat voor de vaak.
Meetbaar: het plan staat vol meetbare aspecten, waarvan geen enkele gemeten is en ook
vandaag – drie jaar na opmaak van dit plan – geen enkele ernstig wordt gemeten of
geregistreerd.
Aanvaardbaar: het plan voorziet enkel zorggarantie voor mensen met een handicap met
de hoogste ondersteuningsnood. Waar ligt de grens tussen het hoogste niveau en het
lagere niveau waar geen garantie meer is voorzien? Daarover staat in de strategische
projecten van het plan:
“Het beheer van de middelen moet zodanig zijn dat er voldoende budget gegarandeerd is
voor de persoonsvolgende vouchers en cash budgetten van de zorggarantiegroep. Voor
deze groep zou er altijd "budget" beschikbaar moeten zijn, met dien verstande dat het
volume aan beschikbare middelen hiervoor afhankelijk wordt gesteld van de verwachte
uitstroom en het uitbreidingsbudget. Het aantal prioritair te bemiddelen dossiers wordt dan
per jaar vastgelegd, in overeenstemming met het daartoe beschikbare budget”
De ondersteuningsnood wordt dus niet afgeleid uit de handicap, maar uit het budget. Dit is
pure willekeur en totaal onaanvaardbaar.
Realistisch: het plan is alleen realistisch omdat er geen enkele zorgbelofte in staat (zie bij
'Aanvaardbaar'). Er komt geen enkele budgettaire oefening aan bod. Dit is puur wishful
thinking of dromerij.
Tijdsgebonden: In 2010 maakt een minister die is aangesteld tot 2014 een plan tegen
2020. Met dit plan maait hij het gras voor de voeten van zijn opvolgers in twee volgende
legislaturen. Dat werkt simpelweg niet. Bovendien is het plan niet tijdsgefaseerd en zijn er
geen tussentijdse evaluaties of toetsingen, behalve voor enkele vage details. Gezien er
geen begroting is van de kosten van dit plan, is er ook geen planning van de stapsgewijze
budgettering.
Dit Perspectiefplan 2020 is een potsierlijk document voor een sector in schrijnende nood.
Jaarlijks vallen er dodelijke slachtoffers aan de behandelde problematiek en er is geen
enkel hoopgevend signaal in dit plan te vinden dat zulks zou kunnen stoppen.

