20 MEI 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van
zorggerelateerde beroepen, vermeld in artikel 10 van het besluit van de
Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van een aanmoedigingspremie
in de Vlaamse private sociale profitsector

De Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, het laatst
gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de
aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, artikel 10;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op 22 februari 2016,
Besluit :
Artikel 1. De lijst van zorggerelateerde beroepen vermeld in artikel 10, § 1 van het
besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de
aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, op basis
waarvan aan de werknemers een aanmoedigingspremie kan worden toegekend,
wordt bepaald in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2016.
Brussel, 20 mei 2016.
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS
Bijlage. Lijst van zorggerelateerde beroepen
VIA functietitel

Omschrijving

I. Verzorgende functies
Verpleegkundige
(Gehandicaptenzorg)

Verpleegkundige zorgen in OPH

Verpleegkundige
Kinderzorg

Verpleegkundige zorg verstrekken aan (jonge) kinderen ikv
thuiszorg, ckg, kinderopvang

Arts-specialist

arts (niet per pathologie)

(Huis)Arts

geneeskundige handelingen (MPI, huisarts)

Medisch verantwoordelijke Leidinggevend over o.a. Verpleegkundigen
Verzorgende thuiszorg

Verzorging cliënten in thuiscontext. Expert in een bepaald
domein vb: kraamzorg, ouderenzorg ...

Polyvalent verzorgende
thuiszorg

Verzorging cliënten in thuiscontext. In verschillende
omstandigheden inzetbaar

Oppasser

ziekenoppas ikv thuiszorg. (ook LDE)

Kindbegeleider

Verzorging en begeleiding kinderen. (ook LDE)

Buitenschools
Kindbegeleider

Begeleiden van kinderen buiten de schooluren. (ook LDE)

Kindbegeleider
gezinsopvang

Verzorging en begeleiding kinderen. (ook LDE)

Kindbegeleider zieke
kinderen

Kindbegeleider die zieke kinderen thuis opvangt ikv
kinderopvang en thuiszorg. (ook LDE)

II. Opvoedende of
begeleidende functies in
kader van zorgtaken
Contextbegeleider

begeleiding van cliënten en context (ouders, familie, ruimere
context) in jeugdzorg ikv bv problematische
opvoedingssituaties of gezinsbegeleiding ikv OPH

Begeleider Beschermd
Wonen

begeleiding aan cliënten met een handicap ikv beschermd
wonen (wooninitiatieven op campus)

Begeleider Begeleid
Wonen

assistentie verlenen aan personen met een handicap die
zelfstandig wonen in een perimeter van ongeveer 1 à 2 km van
een centraal gebouw waar begeleiders 24/24 ter beschikking
zijn. Zij geven ADL ondersteuning en dit steeds op aangeven
van de persoon met beperking zelf.

Begeleider zelfstandig
wonen

begeleiding aan cliënten (specifiek voor minderjarigen en
jongvolwassenen) ikv begeleid wonen (thuiscontext zonder
ouders of voogd)

Woonbegeleider

begeleiden van cliënten bij huren / wonen (administratief,
onderhoud, sociaal...)

Individueel Begeleider
Jongerenwelzijn

individuele begeleiding aan cliënten in de jeugdzorg

Leefgroepbegeleider
Jongerenwelzijn

Begeleiding bieden aan leefgroepen in de (integrale) jeugdhulp

Individueel Begeleider PH individuele begeleiding aan personen met een handicap
Leefgroepbegeleider PH

Begeleiding bieden aan leefgroep in OPH (opvoeders)

Huishoudelijk Assistent
OPH

Praktische ondersteuning in huishouden van cliënten ikv
gehandicaptenzorg

Persoonlijk Assistent

Persoonlijke assistentie aan personen met een handicap (zie
regelgeving)

Hulpverlener

Staat in voor hulpverlening open voor iedereen (algemeen
welzijn, trainingen)

Diëtist

Beleid mbt voedselbereiding en dieetvoeding in de organisatie

Kinesitherapeut

onderhouden/verbeteren van het de (psycho)motorische
ontwikkeling van cliënten

Audioloog

Evalueren van het gehoor, aanpassen van hulpmiddelen

Logopedist

verantwoordelijk voor het stimuleren, verbeteren en
onderhouden van de communicatieve mogelijkheden (spraak-

en slikproblemen) van de bewoner waarbij het welzijn van de
bewoner centraal staat
Therapeutisch coördinator Therapie-aanbod ontwikkelen voor een leefgroep of afdeling
(Psycho)therapeut

Therapie verlenen in een bepaald domein (vb via
muziekbeleving)

Bewegingstherapeut

Werken aan het welzijn van de cliënt aan de hand van
bewegingstherapie.

Ergotherapeut

stimuleren, verbeteren en onderhouden van de
(senso)motorische mogelijkheden en zelfredzaamheid van de
cliënt dmv therapie.

(Ortho)(ped)agoog

opstellen, evalueren, uitvoeren (individueel) handelingsplan
cliënten

Maatschappelijk Werker

Maatschappelijk assistent / sociaal verpleegkundige (OPH)

Preventiewerker

Voorkomen van psychische en psychiatrische stoornissen:
preventieprogramma's ontwikkelen en bekend maken bij
risicogroepen. Vb: rookstop, suïcidepreventie. Signaalfunctie
i.v.m. geconstateerde noden en behoeften van cliënten

Psycholoog

Psychologische gesprekken, advies aan begeleiders.

Psychologisch assistent

Psychodiagnostiek en assessments bij cliënten

Gezien om gevoegd te worden bij het Ministerieel besluit van 23 mei 2016 tot
bepaling van de lijst van zorggerelateerde beroepen, vermeld in artikel 10 van het
besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van een
aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector.
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

