1 januari 2017

Persoonsvolgende financiering voor volwassenen een feit!
1 januari 2017 nadert ...

We kunnen nu nog niet met zekerheid zeggen wanneer de

Het eindejaar is in zicht: de kerstdagen, oudejaar ... net

brieven door het VAPH worden opgestuurd. We denken wel

zoals elk jaar, maar dit jaar toch net wel iets anders. Zeker

dat het in januari 2017 zijn.

voor volwassen personen met een handicap die momenteel
zorg en ondersteuning krijgen, gefinancierd door het VAPH.
Immers, op 1 januari stapt de gehandicaptensector, zeker
wat volwassenen betreft, over naar de persoonsvolgende
financiering.

Even opfrissen
Op 1 januari zullen alle volwassen personen met een

En wat moet je doen als je de brief ontvangt?
Wij zullen hiervoor zelf de nodige stappen zetten en de
betrokken personen hierover informeren. Weet alvast:
ͳͳ De zorg en ondersteuning die je nu krijgt, zal je ook
na 1 januari 2017 verder krijgen. Hiervoor zal er niets
veranderen.
ͳͳ De kostprijs die aangerekend wordt, verandert niet: ook

handicap die nu zorg en ondersteuning krijgen, een budget

na 1 januari 2017 werken we verder met het systeem van

krijgen waarmee ze deze ondersteuning kunnen verder

de persoonlijke bijdrage en het gewaarborgd persoonlijk

zetten. Dit budget is ook persoonsvolgend. Als er andere

inkomen.

keuzes worden gemaakt, zal dit budget meegaan met de

ͳͳ Als je na 1 januari 2017 nood hebt aan meer

persoon met handicap.

ondersteuning door ons, dan kan je ons (net zoals nu)

De voorbereiding

hiervan op de hoogte brengen en we zoeken gezamenlijk

We hebben al onze volwassen cliënten die nu beroep doen
op onze dienstverlening hierover ruim geïnformeerd in
maart dit jaar. Wil je de informatie opnieuw nalezen?

naar oplossingen.

Nieuwe dienstverleningsovereenkomsten
Omwille van deze verandering in het financieringssysteem,

ͳͳ http://dominiek-savio.be | rubriek 'persoonsvolgende
financiering'.

moeten wel met iedereen een nieuwe dienstverlenings-

ͳͳ www.vaph.be

hiervoor 3 maanden de tijd.

We bezorgden aan het VAPH de nodige gegevens zodat zij

overeenkomst opmaken. Vanuit het VAPH krijgen we
ͳͳ In januari zullen we hiervoor de nodige voorbereidingen

het budget van elke persoon kunnen berekenen.

ondernemen. We brengen de zorg die iedereen

Wat werd tot nu toe is al gecommuniceerd?

krijgt nog eens in kaart, gaan na of er veranderingen

ͳͳ De personen die op de wachtlijst stonden met een
actieve vraag naar ondersteuning als volwassene,
ontvingen ondertussen een brief waarin staat dat
hun vraag omgezet is naar een vraag voor een
persoonsvolgend budget. Ze hebben ook zicht op een
voorlopige budgethoogte en de prioriteitengroep
waartoe ze behoren.
ͳͳ De personen met een PAB en die ouder zijn dan 18
jaar, ontvingen een brief hun PAB omgezet is in een
persoonsvolgend budget en ze kennen ook al hun
budgethoogte.

Maar wat voor zij die al beroep op ons doen?
De volwassenen die nu al beroep doen op ons dagcentrum

geweest zijn. We brengen daarnaast de nieuwe
dienstverleningsovereenkomsten voor iedereen in orde...
ͳͳ In februari - maart zullen we opnieuw heel wat
infosessies organiseren. We zullen uitleg geven over
het budget dat je kreeg, wat je daar mee kan doen en
wat er in die nieuwe dienstverleningsovereenkomsten
zal staan. En daarna zullen we met iedereen individueel
deze dienstverleningsovereenkomst overlopen en
ondertekenen.
De eerste maanden van 2017 zullen alvast drukke maanden
worden. We willen hierbij nog eens benadrukken dat de
ondersteuning en zorg die je nu krijgt, zal verdergezet
worden in 2017.

of wonen in een woongroep, hebben nog niets ontvangen.
De berekening van al die budgetten (want het gaat toch over
meer dan 25.000 personen in Vlaanderen) neemt voor de
overheid meer tijd in beslag dan werd ingeschat.
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