PersoonsVolgende Financiering
2016: scharnierjaar

2016 wordt een belangrijk jaar voor meerderjaige personen met een beperking: de invoering van de persoonsvolgende
financiering wordt voorbereid. Op 1 januari 2017 is de persoonsvolgende financiering een feit voor alle volwassen personen
met een beperking: als je al gebruik maakt van zorg heb je dan een persoonsvolgend budget. Als je op de wachtlijst staat voor
ondersteuning als volwassene, werd deze vertaald in een vraag naar een persoonsvolgend budget.
We staan eerst nog eens stil bij de kern van de PersoonsVolgende Financiering. Daarna leggen we stap voor stap uit wat je mag
verwachten.

PersoonsVolgende Financiering
- Getrapt systeem -

Trap 1

Trap 2

Ik heb niet zoveel
ondersteuning nodig

Ik heb meer frequente of
intensieve ondersteuning nodig

Waar heb ik recht op?
RTH + BOB

1. Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)
̵̵ Je hebt geen aanvraagdossier VAPH nodig
̵̵ Je kan je rechtstreeks wenden tot een
zorgaanbieder RTH
̵̵ Je kan in beperkte mate beroep doen op diverse
ondersteuningsfuncties:
ДД individuele begeleiding
ДД dagondersteuning in een dagcentrum
ДД verblijf/ woonondersteuning

+

2. BasisOndersteuningBudget (BOB)
̵̵ Dit is een forfaitair maandelijks bedrag van 300€

Waar heb ik recht op?

Een persoonsvolgend budget
1. Ondersteuningsplan
Je stelt een ondersteuningsplan op: welke
ondersteuning wens je van het VAPH?
̵̵ hoeveel dagen dagondersteuning en/of
̵̵ hoeveel dagen woonondersteuning en/of
̵̵ hoeveel uren individuele begeleiding of
̵̵ hoeveel uren praktische hulp?
2. Objectivering
̵̵ Je vraagt wordt bekeken door een multidisciplinair team (MDT).
̵̵ Ze gaan na of je inderdaad een handicap hebt.
̵̵ Ze kijken hoe intens je zorgzwaarte is.

̵̵ Je kiest zelf waarvoor je het gebruikt

3. Berekening Persoonsvolgend Budget

̵̵ Je hoeft je hiervoor niet te verantwoorden

4. Prioriteitenbepaling

̵̵ Je kan het vb. gebruiken voor:
ДД de persoonlijke opleg bij thuiszorgdiensten
ДД de aankoop van dienstencheques voor huishoudelijke hulp
ДД de onkostenvergoeding van een vrijwilliger...
̵̵ Let wel!
ДД De invoering van BOB gebeurt geleidelijk aan.
ДД BOB is enkel voor jou als je nog geen gebruik
maakt van intensieve ondersteuning.

̵̵ Aan de hand van een aantal vragen, wordt
bepaald hoe dringend jouw vraag is.
̵̵ Je vraag wordt in een prioriteitengroep
ingedeeld.
5. Budgettoekenning
̵̵ Je kiest hoe je je budget wil inzetten.
̵̵ Je beslist welke zorg je zelf wil organiseren en
voor wat je wil beroep doen op een
zorgaanbieder (vb. Dominiek Savio).

2016: scharnierjaar
Op 1 januari 2017 is de persoonsvolgende financiering volledig ingevoerd in de meerderjarigenzorg voor personen met een
beperking. Ter voorbereiding hiervan worden er heel wat stappen gezet:
01|01|2016 De bijstandsorganisaties zijn erkend. Deze

organisaties kunnen jou bijstaan wanneer
je een persoonsvolgend budget hebt en je
ondersteunen in de manier waarop je jouw
budget wilt aan te wenden.
01|04|2016 De nieuwe toeleidingsprocedure voor het

01|09|2016 De eerste personen ontvangen een

persoonsvolgend budget krijgen.
De eerste basisondersteuningsbudgetten
worden toegekend.
01|07|2017

bekomen van een persoonsvolgend budget
treedt in werking.
̵̵ Stelde je vraag naar ondersteuning aan
het VAPH voor 31 maart 2016?
Deze wordt nog op de ‘oude’ wijze
afgehandeld.
̵̵ Stel je je vraag na 1 april 2016?
Je zal een ondersteuningsplan moeten
opstellen voor het bekomen van een
persoonsvolgend budget.

̵̵ Alle personen die nu gebruik maken van
ondersteuning en zorg bij een zorgaanbieder, of die een persoonlijk assistentiebudget hebben, beschikken over een
persoonsvolgend budget.
̵̵ De vraag naar meerderjarigenzorg van
personen die op de wachtlijst staan, is
vertaald naar een vraag naar een
persoonsvolgend budget.

Wij informeren je en
houden je op de hoogte!

Wat betekent dit concreet?
1. Sta je op de wachtlijst voor ondersteuning als
volwassen persoon met een beperking?
̵̵ We actualiseren je zorgvraag, zoals die nu
geregistreerd staat op de centrale zorgvraagregistratie

Onze medewerkers staan voor jou klaar!

(CRZ), en dit voor 1 mei 2016.

Naast de infosessies kan je ook altijd terecht bij onze

̵̵ Het VAPH zal op basis hiervan een voorlopig
persoonsvolgend budget berekenen en bepalen tot
welke prioriteitengroep je behoort.
̵̵ Deze beslissing wordt door het VAPH aan de
zorgvrager, jou, worden meegedeeld.

medewerkers met jouw individuele vragen. We zullen ervoor
zorgen dat je weet bij wie je terecht kan.

Andere infokanalen
̵̵ www.dominiek-savio.be: rubriek PVF (vanaf 11 april)
̵̵ Facebook Dominiek Savio: we melden als er nieuwe

2. Maak je nu al gebruik van ondersteuning?
̵̵ We bepalen wat je huidig zorggebruik is.
̵̵ We drukken je huidig zorggebruik uit in dagen:
ДД hoeveel dagen dagondersteuning gebruik je nu?
ДД hoeveel dagen woonondersteuning gebruik je nu?
ДД hoeveel uren individuele begeleiding of praktische
hulp krijg je per week?
̵̵ Er wordt een schatting gemaakt van je zorgzwaarte.
̵̵ Deze gegevens worden aan het VAPH bezorgd tegen
ten laatste 31 mei 2016.
̵̵ Het VAPH berekent je persoonsvolgend budget en
geeft deze informatie door aan jou.

elementen op onze website werden opgenomen.
̵̵ www.vaph.be/pvf
̵̵ websites van de (tot nu toe) erkende bijstandsorganisaties:
ДД Absoluut | www.absoluutvzw.be of www.kvg.be/pvf
ДД Onafhankelijk Leven | www.persoonsvolgendbudget.
be
ДД Alin | www.alin-vzw.be
Artikel: Bart Sabbe | directeur kwaliteit &strategie
(bart.sabbe@dominiek-savio.be)

