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ONTWERPBESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING LEGT DE
CONTOUREN VOOR GEFASEERDE UITROL VAN BELRAI VAST
In een nieuw ontwerpbesluit van 12 februari 2021 zet de Vlaamse Regering de
komende jaren verder in op de geleidelijke invoering van de BelRAI als uniek
inschalingsinstrument dat in eerste instantie wordt gehanteerd als instrument
voor de kwaliteit van zorg waarop de financiering kan worden geënt.
Ten gevolge van de coronapandemie wordt de timing licht bijgestuurd. Vanaf
juni 2021 zal de BelRAI-screener gebruikt worden door de diensten gezinszorg,
OCMW’s, welzijnsverenigingen en diensten maatschappelijk werk van de
ziekenfondsen. Vanaf juni 2022 komt daar het sociaal supplement bij. In de
woonzorgcentra zal men vanaf juni 2023 de BelRAI LTCF gebruiken. In
de thuiszorg wordt daar dan ook de BelRAI Home Care aan toegevoegd.
Heel wat organisaties springen ondertussen op de kar van BelRAI en trachten zo
de kwaliteit van zorg voor hun cliënten verder te verbeteren. De door de FOD
Volksgezondheid gecertificeerde BelRAI-trainers van Probis Consult
begeleiden heel wat organisaties bij de implementatie van BelRAI via een
pragmatische en praktijkgerichte aanpak op basis van meer dan 30 jaar
ervaring in de zorg- en welzijnssector.
Het ontwerpbesluit voorziet ook in de toekomstige erkenning van
organisaties die mee zullen instaan voor de opleiding van BelRAIindicatiestellers. De voorbije jaren heeft Probis Consult zich ontwikkeld tot een
voortrekker op het vlak van BelRAI-implementatie, het bieden van gedegen en
kwaliteitsvolle BelRAI-opleidingen en zich voorbereid op erkenning binnen de
Vlaamse Sociale Bescherming. Zodra de procedure tot erkenning vastgelegd is
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door de Vlaamse Overheid zal Probis Consult dan ook alles op alles zetten om als
erkende opleider binnen de Vlaamse Sociale Bescherming mee verder te bouwen
aan een succesvolle uitrol van BelRAI binnen de Vlaamse zorg- en welzijnssector.
Benieuwd hoe u BelRAI kan implementeren in uw organisatie? Volg dan zeker
onze webinar op 19 maart 2021! Inschrijven kan via deze link. U kan ook
steeds terecht bij Caroline Van der Perre via carolinevanderperre@probis.be
of 0476 08 33 00.
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