
Vlaanderen - 2010

Sector Soort voorziening
Voor realisatie 

project
Na realisatie 

project
Verschil voor en na 

(extra capaciteit) Totaal % nieuwbouw % renovatie

autonoom centrum - VTE 0 0 0 0 0 0
autonoom centrum - resid. plaatsen 48 48 0 15 0 100

crèche 298 433 135 305 52 48

rusthuis 284 392 108 344 88 12
kortverblijf 0 27 27 27 78 22
dagverzorgingscentrum 0 40 40 40 75 25
dagverzorgingscentrum 1 1 0 1 100 0

centrum geestelijke gezondheidszorg -VTE 15 15 0 15 80 20
wijkgezondheidscentrum - VTE 10 10 0 10 0 100

OOOC 12 16 4 6 0 100
dienst thuisbegeleiding 32 32 0 32 100 0

internaat 11 11 0 11 100 0
tehuis niet-werkenden 54 90 36 43 93 7
tehuis werkenden 4 4 0 4 0 100
tehuis kortverblijf 0 2 2 2 100 0
dagcentrum 37 37 0 17 0 100

Legende

Voorzieningen voor personen met een handicap

Preventieve en ambulante gezondheidszorg

Algemeen welzijnswerk

Kinderdagopvang

Ouderen- en thuiszorgvoorzieningen

Voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

Totale capaciteiten per voorzieningstype en volgens bouwtypologie
Totale erkende capaciteit van voorzieningen die 

een VIPA-subsidie aanvragen
Totale capaciteit die effectief gesubsidieerd 

wordt door VIPA, per bouwtypologie

'Totaal erkende capaciteit voorzieningen voorwerp van VIPA-investeringssubsidies'

Dit is de erkende capaciteit van de voorziening op het moment dat men het technisch-financieel plan indient.  Hierbij staat de erkende capaciteit die met eigen middelen investeringen hebben 
gedaan voor de realisatie, aanpassing of verbouwing van hun infrastructuur zijn niet opgenomen in de voorstelling.

Capaciteit voorzieningen effectief gesubsidieerd door VIPA, per bouwtypologie’
Dit is het aantal plaatsen als deel van de totaal erkende capaciteit van de voorzieningen dat effectief met VIPA-subsidies is gerealiseerd. 



VTE = voltijds equivalenten

% nieuwbouw'
Dit is het percentage van de capaciteit van de voorzieningen effectief gesubsidieerd door het VIPA, dat door nieuwbouw is gerealiseerd.

% renovatie'

Dit is het percentage van de capaciteit van de voorzieningen effectief gesubsidieerd door het VIPA, dat door verbouwing is gerealiseerd.  Hieronder vallen zowel de projectfasen verbouwing als 
uitbreiding. 


