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Inhoud van mijn bijdrage
• Korte situering van het nieuwe ondersteuningsbeleid
Perspectief 2020
• Cirkels van ondersteuning
• Opdracht van de Dienst ondersteuningsplan (D.O.P)
• Uitleg BOB en trap 1
• Uitleg trap 2 (persoonsvolgende financiering)
• Vertaling naar de context van jongvolwassenen met een
beperking op het transitiemoment naar volwassenheid
• Vragen?
• debat

en

Eventjes vooraf:
• Informatieshock? Complex en gelaagd verhaal in kort tijdsbestek
• Heel veel onduidelijkheden nog wat betreft uitwerking (sector is in
volle transitie) : geeft onrust zowel bij de gebruiker als bij de
zorgaanbieder
• ‘the proof of the pudding is in the eating’ (evaluatie en bijsturing is
voorzien in het traject PVF)
• Voor een goed verloop : graag je vragen/ opmerkingen/
ideeën om rond in debat te gaan noteren

Het nieuwe ondersteuningsbeleid
• (Internationale) veranderingen in filosofische,
antropologische en ethische uitgangpunten
• VN- verdrag = toevoeging aan Verdrag Rechten van
de mens
• Inzet van extra middelen lost toenemende vraag
niet op
• Nood aan meer complementariteit
tussen sectoren

Internationale veranderingen: concreet
• Anders denken over zorg: van medisch over sociaal
naar burgerschapsmodel
• Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg
• Van specialistische zorg naar gedeelde zorg en
ondersteuning
• Andere organisatie van de zorg (regelluw)
• Anders omgaan met acute maatschappelijke nood
• Maatschappelijke context

Het VN-verdrag : concreet
• Mensen met een beperking = het recht om in de
maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen
• Passende maatregelen om dit recht ten volle uit te
oefenen
• Ondersteunende diensten voorzien
• Sociale en andere diensten voor algemene publiek zijn
ook beschikbaar voor mensen met een handicap

 Staten die ratificeren moeten dit ook in de praktijk omzetten
en rapporteren
 Grote gevolgen voor deze diensten: vraagt aanpassing!

Acute maatschappelijke nood oplossen
• Inzet van extra middelen lost wachtlijsten niet
op : nood aan systeemswitch = de
Persoonsvolgende Financiering
Fundamenteel herdenken noodzakelijk
• Laagdrempelige, inclusieve ondersteuning
− waar mogelijk, zo dicht mogelijk in de context van de
hulpvrager
− = “gewone” vragen bij “gewone”diensten
− Indien niet voldoende : binnen redelijke termijn extra
ondersteuning voorzien

Antwoord in één plan:
1. Zorggarantie voor zwaarste ondersteuningsnoden
2. Goed geïnformeerde burgers hebben regie in eigen
handen:
− In een inclusieve samenleving: visieshift (gedeelde
ondersteuning)
− Vraaggestuurde ondersteuning en assistentie (andere
financiering van de ondersteuning : systeemshift) en een
uitgebouwd voortraject

11 strategische projecten van Perspectief 2020
1.

De uitbreiding realiseren van het ondersteuningsaanbod binnen welzijn

2.

Het verzekeren van een goed werkend ‘voortraject’ (opstellen
ondersteuningsplan)

3.

Een vernieuwde toegangspoort in overeenstemming brengen met de
toegangspoort Integrale Jeugdhulp.

4.

De zorgregie herinrichten met het oog op een vraaggestuurde organisatie
van het aanbod en de persoonsvolgende financiering

5.

Operationaliseren gevalideerd inschalingsinstrument (ZZI) dat leidt naar
verantwoorde budgetten

6.

Sociaal ondernemerschap bevorderen in de sector

7.

Werken aan tewerkstelling in de sector

8.

Traject uittekenen transitie van PAB-systeem

9.

Inclusiegegeven uitwerken in eigen beleidsdomein

10. Gelijke kansenbeleid voor personen met een handicap
11. Breed denkkader vraagt maatschappelijk debat

vraagt omslag in denken en doen en een ondersteuningsplan als
verbinding tussen de 5 concentrische cirkels
nRTH
gespecialiseerde zorg
RTH gespecialiseerde
ondersteuning

Trap 2
PVF

reguliere, algemene
maatschappelijke hulpverlening
familie, vrienden,buren,
kennissen,
collega’s,vrijwilligers, etc
eigen gezin of
dichte netwerk
centrale
persoon

D.O.P

Trap 1
BOB en
RTH

1 = zelfzorg
2+3 = gebruikelijke zorg
4 = algemeen
maatsch.hulp
5+ 6= gespecialis.hulp
(vaph)

De ondersteuningsbronnen toegepast
Matthias, 20 jaar
Persoon zelf, mama,
papa, zus, huisvriendin,
vrienden via mail, zus via
mail, begeleidster werk

Luc, 55 jaar
Persoon zelf, buren, buurvrouw,
regioverantwoordelijke en
verzorgenden dienst gezinszorg

Pascal, 35 jaar
Persoon zelf, 4 mensen
uit toneelgroep, papa en
tante

•pu

gezin
familie en vrienden
diensten gezinszorg
nRTH

buren
diensten gezinszorg
RTH

woonproject

blijft alleen wonen in
ouderlijk huis

vrienden van toneelgroep,
papa en tante, buur

woont nu alleen,
wordt gedragen door
het sociaal netwerk

Eigen regie
− Vertrekken vanuit krachtgerichte benaderingen
− In staat stellen eigenmachtig te beslissen en te
handelen

VRAAGVERHELDERING ALS BELANGRIJKSTE EERSTE STAP
vanuit ondersteuning en netwerk
bekeken

− Verbinding maken
− Tussen wat de cliënt en
mensen rond hem willen
− En wat de mogelijkheden
zijn in de vijf concentrische
cirkels (zorgmozaïek)
“If you fail to plan
You plan to fail”

vanuit VAPH bekeken
− Formuleren en motiveren van
vraag naar niet-rechtstreeks
toegankelijke hulp
− Vraagverheldering met of
zonder begeleiding
− Registreren van (rest)vraag naar
een Persoonsvolgend Budget
(PVB)

Plannen maken met ondersteuning van de Dienst
Ondersteuningsplan: www.dop-wvl.be

Opdracht van de Dienst Ondersteuningsplan
Oprichtingsbesluit D.O.P’s
(BVR 30/09/2011)

Bijkomende opdracht en wijziging
(BVR 01/01/2016)

• Locomotieffunctie in kader van uitrol Perspectief
2020

• Ondersteuning van personen met een
(vermoeden van) beperking bij
opmaak ondersteuningsplan PVB

• Kritische succesfactor in uitbouw voortraject pmb
• Cliënten ondersteunen bij opmaak van een
krachtgericht ondersteuningsplan
• Volgens concentrische ondersteuningscirkels
• En creëren van een steungroep !
• Uitbouw van lokale, laagdrempelinge contactpunten
in elke gemeente van de provincie

• Verruiming doelgroep (ook voor
personen reeds in nRTH)
• Alle leeftijden!

• Afschaffing medisch attest
• Mogelijke verlenging duur traject tot
18 maand (5% van cliënteel)
• Opmaak PVB-plan in geval van
(manifeste) weigering door VAPH

Persoonsvolgende Financiering:
Het nieuwe financieringssysteem
uitgelegd
https://www.youtube.com/watch?v=ili9ekbSWWg&feature=yo
utu.be

Financiering van de zorg: 2 trappen
− Minderjarigen (vanaf januari 2017)
en meerderjarigen (nu al)
− 300 euro vrij te besteden
− Automatische toekenning via
zorgkassen vanaf 2018 (?)
− Daarna evaluatie en bijsturing

− Minderjarigen (nog niet= vanaf ten
vroegste 2018) en meerderjarigen
(iedereen vanaf januari 2017)
− Op basis van ondersteuningsnoden
− Aanvragen met ondersteuningsplan
(wants) en dan
− Zorgzwaarte bepalen (needs)

PERSOONSVOLGEND BUDGET
BASISONDERSTEUNINGSBUDGET
= TRAP 1

= TRAP 2

Trap 1 : Het BasisOndersteuningsBudget (B.O.B)

• Ingevoerd o.w.v. tekort aan handicapspecifieke/nRTH-zorg (cf. onbedwingbare, groeiende wachtlijsten in
Vlaanderen)
• Doel = faciliteren/inkopen van zorg in eerste 4 cirkels = vermaatschappelijking van de zorg (ook RTH !)
• Voor personen met erkende handicap + vastgestelde ondersteuningsnood:
−
−
−
−

Vanaf 1/9/16 voor volwassenen met actieve ondersteuningsvraag en nog geen ondersteuning
Vanaf 1/1/17 voor minderjarigen met actieve ondersteuningsvraag (toegangspoort integrale jeugdhulp) en nog geen
ondersteuning
Vanaf 1/1/2017 volwassenen die vrijwillig uit trap 2 stappen (dus nu in de niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
zitten)
Vervolgens = uitbreiding BOB gebeurt trapsgewijs afhankelijk van de middelen die de overheid daarvoor reserveert):
 AUTOMATISCHE TOEKENNING (o.b.v. bestaande attesten verhoogde kb-slag of integratietegemoetkoming (vanaf cat. III)
 Later (ten vroegste 2019) mogelijke (light) procedure via MDT VAPH of Integrale Toegangspoort

• Maandelijks forfaitair bedrag = € 300/maand (cumuleerbaar met andere uitkeringen) – houdt geen rekening
met zorgzwaarte cliënt
• Geen inkomen! Betaald door Zorgkas (systeem Vlaamse Sociale bescherming - uitbreiding huidig systeem
Vlaamse zorgverzekering + hier mee combineerbaar!)
• Vrij besteedbaar (inkomensaanvullend vs. versterken binnenste cirkels)
• Niet voor medische hulp
• Combineerbaar met RTH en Individuele Materiële hulp (IMB) VAPH
• Niet inzetbaar voor cirkel 5/ niet combineerbaar met het persoonsvolgend budget!!

Trap 1 : Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

•

outreach!!
+RTH

Trap 1 : Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
• Adressen: VAPH of aanbieders rechtstreeks toegankelijke hulp op kennisplein.be (gefilterd)
• Wat:
Dagbesteding (91 dagen)
Ambulante begeleiding (51)
Mobiele ondersteuning (36)
Verblijf (61 nachten)
OF : combinaties van deze verschillende ondersteuningsvormen voor max 8 personeelspunten per
persoon per jaar (= zorgbudget van ongeveer 8.000 euro)
Outreach: BELANGRIJK VOOR REGULIERE DIENSTEN = handicapspecifieke expertise binnenhalen

• Belangrijk instrument om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving
• (tijdelijke) ondersteuning van reguliere diensten in hun hulpverlening t.a.v. burgers met een
beperking cf. ook outreachmogelijkheden RTH!!!
• Maar vraagt ook responsabilisering en bijkomende financiering van andere
welzijnsdomeinen ! (cf. incentives CAW’s, K&Gezin en Diensten Gezinszorg)

Trap 2 : Het PersoonsVolgend Budget (PVB)
• Enkel voor mensen met een handicap wiens ondersteuningsnood groter is dan wat trap 1
kan beantwoorden
• Wordt enkel toegekend op basis van een goed uitgewerkt ondersteuningsplan PVB (waar
aan proces vraagverduidelijking vooraf gaat!)
• PVB : Inzetbaar : cash – voucher – combinatie van beiden
- Cashbudget (huidige PAB-systeem) = zelf assistenten aanwerven, zorg in kopen (ook uit eerste
trap!)
- ZiN (Zorg in Natura) = huidige nRTH zorg (tehuis werkenden, niet werkenden, dagcentrum,
begeleid wonen, etc. / trekkingsrecht bij VAPH-aanbieders van zorg en assistentie) = voucher
die enkel geldt voor cirkel 5!
• Geeft toegang tot niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH
• Huidige erkennings- en zorgvormen zijn verdwenen per 01.01.2016
• Minderjarigen = Multi-functionele Centra (MFC’s)/ volwassenen = Flexibel Aanbod Meerderjarigen
(FAM’s)

• Vanaf 01.01.2017 spreken we bij de volwassenenzorg nog enkel over vergunde en niet vergunde
zorgaanbieders (sociale ondernemers)
• Zorg/ondersteuning vertaald in ondersteuningsfuncties (vs. modules) en frequentie
 Dagondersteuning
 Woonondersteuning
 Psycho-sociale begeleiding (mobiele en ambulante ondersteuning)
 Praktische hulp
 Permanentie

• 12 Verschillende budgetcategorieën
 Persoonsvolgend
 Op maat o.b.v Zorgzwaarte (ZZI)
• Besteding moet verantwoord worden – eigen dossier opvolgen kan via digitaal loket www.mijnvaph.be
• Bijstandsorganisaties : bijstand bij beheer budget, onderhandelingen met vergunde zorgaanbieders
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Trap 2 : het persoonsvolgend budget (nRTH)
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groep
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P
C

Welk eindresultaat van het OP wordt meegenomen voor verdere
budgetbepaling via MDT?

Een voorbeeld uit de lopende simulaties met D.O.P: rest. VAPH-vraag naar nRTH zorg en ondersteuning
Dagondersteuning?
(1 -7 dagen per week)

5

Woonondersteuning?
(1 – 7 nachten per week)

3

Individuele psychosociale begeleiding?
(0,5 – 4u per week)

geen

Individuele praktische hulp?
Indien meer dan 18, geef aan hoeveel uur/week

Meer dan 18
25

Globale individuele ondersteuning?
Indien meer dan 15, geef aan hoeveel uur/week

Meer dan 15
geen

Oproepbare permanentie?
ja/nee

Ja

Wie kan een ondersteuningsplan
Persoonvolgend budget (PVB) opmaken?
• de aanvrager (cliënt/en of netwerk) zelf:
->methodieken/draaiboek (tools self assessment) (??!)
->ondersteund door gebruikersorganisatie

• of kan zich laten ondersteunen door:
 de Dienst Ondersteuningsplan
 een reguliere, eerste lijnsdienst of organisatie naar keuze :
Dienst
maatsch. werk mutualiteit, CAW, CLB, Dienst gezinszorg,OCMW,,…
 RTH-dienst gekoppeld aan nRTH-aanbod : kan NIET (cf. BVR Toeleiding)
 eveneens bijstandsorganisatie kunnen geen OP PVB helpen opmaken
 Scheiding ‘wants’ en ‘needs’ : MDT’s kunnen geen ondersteuning bieden bij
opmaak ondersteuningsplan PVB

• Besluit : afstemming van de 3 sporen waarop een ondersteuningsplan PVB kan
gemaakt worden = momenteel vol op lopend gezien transitieperiode. Doel =
complementariteit en samenwerking om grijze zones te vermijden

Trap 2 : het persoonsvolgend budget (nRTH)
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Trap 2 : het persoonsvolgend budget (nRTH)
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Het nieuwe systeem Persoonsvolgende financiering : samengevat!
Vermoeden van handicap
Beperkte ondersteuningsnood
BasisOndersteuningsBudget
(BOB)
= trap 1

OndersteuningsPlan

restvraag
VAPH

(“wants”)

meting
door ZZI
(“needs”)

R
P
C

Persoonsvolgend
Budget/BC = trap 2

cash

en/of

voucher

CASH-VOUCHERSYSTEEM

Besteding PVB

Vrije keuze, combinatie mogelijk
Wijziging mogelijk
Besteding te verantwoorden

VOORBEELD CASH
Persoon woont thuis en
betaalt een persoonlijke
assistent voor ADL en
vrijwilliger voor
dagactiviteiten
Persoon woont samen met
anderen in een huis waar zij
zelf voorzien in eigen zorg en
ondersteuning

VOORBEELD COMBINATIE

VOORBEELD VOUCHER

Persoon verblijft vijf dagen
per week in voorziening/bij
vergunde zorgaanbieder (met
voucher) en betaalt
in het weekend ondersteuning
thuis (cash)

Persoon verblijft voltijds in
een voorziening/bij
vergunde zorgaanbieder

Persoon maakt gebruik van
bijstandsorganisatie
31

De overgang naar het nieuwe systeem:
wie al op de CRZ geregistreerd is
• voor alle duidelijkheid : nieuwe vragen = nieuwe toeleidingsprocedure vanaf
01/04/2016 !!! (OP PVB + ZZI/MDT)
• Pragmatische vertaling: CRZ-vragen naar (vroegere zorgvormen/tickets) worden
omgezet in de nieuwe termen = ondersteuningsfunctie/ budgetcategorie
vb. persoon X staat op CRZ met vraag bezigheidstehuis = omgezet naar vraag
functies dag-en woonondersteuning 7 d/7d = vraag naar persoonsvolgend
budgetcategorie 8

• Actieve vragen die ingediend zijn voor 01/04/16
• Ook wie een actieve vraag heeft én een erkenning VAPH (PEC-ticket) kan ook nog
tot eind december 2017

Nieuwe prioritering binnen systeem PVB
• Geen procedure via Regionale Prioriteitencommissie (RPC):
‐ noodsituatie : tijdelijk budget, 22 weken
‐ PVB na noodsituatie
‐ Spoedprocedure (snel degeneratieve aandoeningen, vast en hoog budget, geen
toeleidingsprocedure PVB nodig)
‐ Zorgcontinuïteit minderjarigen – meerderjarigen (binnen Ubeleid 2017 werd hiervoor een
voorafname van middelen gedaan voor jongeren die 23 j. en ouder zijn binnen MFC-VAPH – nog
niet goedgekeurd!)

• Procedure maatschappelijke noodzaak (misbruik; verwaarlozing) = aanvraag via RPC
• Terugvalbasis na eerdere overstap van trap 1 naar trap 2 = prioriteitengroep 1
• Alle andere dossiers : beoordeling door RPC:
 indeling in Prioriteitengroep 1, 2 of 3 : (perspectief op budgetten voor elke groep???)
 2 afwegingen om te verhogen van budgetcategorie = urgentie en bovengebruikelijke zorg

Persoonvolgende financiering minderjarigen:
aanzet tot debat
• Timing : legistieke basis leggen in 2018 / volledige implementatie
2019
• Zelfde visie!!!
• Andere bouwstenen? Geen blauwdruk PVF volwassenen!
• O.b.v. eerste evaluatie/bijsturing PVF-volwassenen?!?
• Intersectorale taskforce minderjarigen = opstart deze maand
• Integratie van PVF-systeem binnen IJH ??!! (andere bouwstenen)
• Wordt alle ondersteuning in de toekomst aan minderjarigen eveneens
persoonsvolgend?

Meer informatie

− www.vaph.be
− www.kennisplein-pvf.be
− www.dop-wvl.be
− http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-engezondheid/gezondheidszorg/vlaamse-sociale-bescherming

