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INLEIDING
We zijn op weg naar een belangrijke verandering voor personen met een beperking.
Tegen begin 2017 wordt de ondersteuning anders betaald.
Dit systeem heet persoonsvolgende financiering of PVF. Dit systeem bestaat uit 2 trappen.
 Trap 1 is voor personen die weinig ondersteuning nodig
hebben;
 trap 2 is voor personen die veel ondersteuning nodig
hebben en dan ook een persoonsvolgend budget
krijgen.

Persoonsvolgend
budget (PVB)

Basisondersteuningsbudget (BOB)

ALGEMENE SITUERING
Persoonsvolgende financiering in een notedop.


WAAROM DEZE VERANDERING?

Omdat je zo meer ondersteuning op maat kan krijgen.
 Dit komt omdat je zelf je leven kan organiseren. Je kan meer zelf kiezen welke
ondersteuning je waar en wanneer wil gebruiken. Je kan ook verschillende vormen van
ondersteuning combineren.
 Dit komt ook omdat je zelf je “budget-op-maat” in handen krijgt in plaats dat de
voorziening een subsidie krijgt.
 HOE WORDT JE ONDERSTEUNING NU GEREGELD?
 Nu krijg je een ticket voor een specifieke zorgvorm van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap, het VAPH, of je kan een persoonlijk assistentiebudget
bekomen.
 Zo kan je in Dominiek Savio terecht voor dagcentrum en tehuis, bij ‘t Spoor voor
thuisbegeleiding, en bij PASVU met je persoonlijk assistentiebudget.


Je kan ook een goedkeuring aanvragen voor een tegemoetkoming hulpmiddelen en
woningaanpassing.

 HOE ZAL JE ONDERSTEUNING IN DE TOEKOMST GEREGELD WORDEN?
 In het nieuwe systeem spreken we niet meer over een zorgvorm, maar over
ondersteuningsfuncties. In de toekomst zal je moeten aangeven op welke
ondersteuningsfuncties je wenst beroep te doen. Je kan meerdere
ondersteuningsfuncties aanvragen. Dit zorgt voor meer mogelijkheden doordat je ze kan
combineren.
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Er zijn 2 soorten ondersteuningsfuncties, individuele en globale ondersteuningsfuncties.
Individuele ondersteuningsfuncties zijn er voor mensen die individueel wonen, al dan niet
alleen of binnen hun gezin.
Er zijn 3 soorten individuele ondersteuningsfuncties :
 psychosociale begeleiding is begeleiding bij de organisatie van je leven. Dit kan zowel
gaan over het opmaken van een weekplanning, ondersteuning bij relaties of werk,
administratie…… Deze ondersteuning is niet dagelijks, maar bv. 1 keer week of om de
veertien dagen.
 Praktische hulp is concrete hulp of assistentie bij activiteiten zoals aankleden, eten
bereiden, vervoer, huishouden…… Deze ondersteuning is meestal dagelijks.
 Heb je dagelijkse ondersteuning nodig maar deze ondersteuning is ruimer dan enkel
praktische hulp, dan kan je individuele globale ondersteuning aanvragen.
Naast deze individuele ondersteuningsfuncties worden de globale ondersteuningsfuncties
meestal voor meerdere personen samen (dus in groepsverband) georganiseerd.
Er zijn 2 soorten globale ondersteuningsfuncties:
 Dagondersteuning is opvang of dagbesteding tijdens de dag. Je kan kiezen om een halve
of een hele dag aan te sluiten.
 Woonondersteuning is nachtopvang en begeleiding tijdens de ochtend- en avonduren.

Een andere ondersteuningsfunctie is permanentie.
Als je nood hebt om een begeleider te kunnen oproeopen die binnen een bepaalde tijd kan
komen, dan heet dat “oproepbare permanentie”.
Dit is meestal voor niet planbare hulpvragen, zoals vallen.

Zoals reeds gezegd, moet je de ondersteuning die je nodig hebt in
deze ondersteuningsfuncties vertalen. Je kan verschillende
ondersteuningsfuncties combineren.
Voor het organiseren van jouw ondersteuning, kan je beroep doen op
een zorgaanbieder of kan je beslissen om het volledig zelf te
organiseren.
We spreken nu meer over zorgaanbieder in plaats van voorziening.
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HOE

ZIET DIE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING ER UIT?

De persoonsvolgende financiering bestaat uit 2 trappen.
Als je niet zo veel ondersteuning nodig hebt, is trap 1 misschien iets voor jou.
 Je kan beroep doen op Rechtstreeks toegankelijke hulp of RTH voor beperkte
begeleiding, dagondersteuning of woonondersteuning. Hiervoor kan je zelf rechtstreeks
je vraag stellen aan een zorgaanbieder. Je hoeft hiervoor geen toelating aan te vragen
bij de toegangspoort van het VAPH.
 Nieuw binnen trap 1 is het
basisondersteuningsbudget of BOB. Dit is een
beperkt budget van 300 euro / maand,
uitbetaald door de zorgkassen. Die 300 euro
kan je vrij besteden om je ondersteuning te
betalen.
 Je kan RTH combineren met het
basisondersteuningsbudget.

Als je meer ondersteuning nodig hebt dan in trap 1, dan is trap 2 iets voor jou.
Trap 2 is het persoonsvolgend budget of PVB.

Het persoonsvolgend budget is een voucher of
een cashbudget voor het organiseren van de
ondersteuning en zorg die je nodig hebt. Je beslist
zelf hoe je dit organiseert.
De ondersteuning en zorg zal dus niet meer
betaald worden aan de voorzieningen en
diensten, maar aan jou.

Hiervoor moet je wel een aanvraag doen bij het VAPH. Zij bepalen jouw budget en houden
je op hoogte wanneer er voor jouw een budget zal beschikbaar zijn. Je moet wel
verantwoorden aan het VAPH waarvoor je dit budget hebt gebruikt.
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TRAP 1
In trap 1 heb je rechtstreeks toegankelijke hulp, RTH, en het Basisondersteuningsbudget,
BOB.
 WAT IS RTH?
 RTH is er voor mensen die zelfstandig wonen of in een gezin en die beperkte, aangepaste
ondersteuning nodig hebben.
 Bij RTH doe je geen aanvraag bij het VAPH, maar neem je zelf contact op met een
zorgaanbieder.
 Er moet wel een vermoeden zijn van handicap. De zorgaanbieder gaat zelf na of je
hieraan beantwoordt.


WELKE

ONDERSTEUNINGSFUNCTIES ZIJN ER BINNEN RTH?

Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek
duurt 1 tot 2 uur. Dit kan zowel bij jou thuis als bij de zorgaanbieder.
De gesprekken kunnen gaan over de organisatie van het huishouden, je administratie, vrije
tijd…….
Dagondersteuning is dagbesteding bij een zorgaanbieder. Je kan er deelnemen aan
activiteiten die passen bij jouw interesses en mogelijkheden, zoals koken, creatieve
activiteiten, ...
Woonondersteuning is overnachting bij een zorgaanbieder met een erkenning van het
VAPH.
Wil je weten op hoeveel ondersteuning je rechtstreeks gebruik kan maken, dan kan je dit
best vragen aan de zorgaanbieder.
In trap 1 heb je naast RTH ook een basisondersteuningsbudget of BOB.
 WAT IS BOB?
 Dat is een maandelijks bedrag van 300 euro dat je voor
ondersteuning kan inzetten. De zorgkassen betalen dit uit. Dit bedrag kan je vrij
besteden. Het basisondersteuningsbudget mag je ook combineren met de zorgpremie
die je kan krijgen van de zorgkas.
 Om een basisondersteuningsbudget te krijgen, moet je erkend zijn als een persoon met
handicap die nood heeft aan zorg en ondersteuning. Om dit aan te tonen, zal je hiervoor
kunnen beroep doen op attesten die je mogelijks hebt, zoals verhoogde kinderbijslag of
attest voor integratietegemoetkoming. Indien je hierover niet beschikt, zal je een
aanvraag moeten doen. Maar deze procedure moet nog uitgewerkt worden.
 Let wel op : als je beroep doet op trap 2 of een persoonsvolgend budget krijgt, dan
verlies je wel jouw basisondersteuningsbudget.
 Op termijn zal elke persoon met een erkende handicap en een beperkte
ondersteuningsnood dit krijgen. Het BOB zal geleidelijk aan worden ingevoerd. We
houden jou op de hoogte.
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TRAP 2 : Persoonsvolgend budget
Heb je veel en vaak ondersteuning nodig dan is een persoonsvolgend budget iets voor jou.


WAT IS PVB?

Een persoonsvolgend budget of PVB is een budget dat je krijgt van het VAPH.
De grootte van dit budget hangt af van hoeveel ondersteuning je nodig hebt vanuit het VAPH
en of jouw familie, vrienden of andere diensten buiten het VAPH je kunnen helpen.
Ook de zwaarte van jouw zorg speelt hierin een rol.
Als je jouw zorg zelf wil organiseren, kan je vragen om dit budget in een
cashbudget te krijgen om die zorg te betalen.
Wil je eerder beroep doen op een zorgaanbieder die vergund is door het VAPH,
kan je een voucher aanvragen. Dan krijg je geen cashbudget, maar een
soort voucher waarmee je die zorg kunt aanvragen bij een zorgaanbieder.
Je moet dan niet zelf jouw budget volledig beheren en verantwoorden.
Je kan echter ook met een cashbudget ondersteuning inkopen bij een zorgaanbieder. Je kan
ook voor een combinatie kiezen, waarbij je een gedeelte van jouw budget omzet in een
cashbudget en een ander gedeelte in een voucher.
Om een persoonsvolgend budget aan te vragen heb je twee dingen nodig:




een ondersteuningsplan
en een multidisciplinair verslag.

HOE VRAAG IK EEN PVB AAN?

STAP 1: je maakt een ondersteuningsplan (OP) .
In een ondersteuningsplan denk je na over wat in jouw leven
belangrijk is.
-

Wil je thuis wonen, of individueel wonen, of in groep wonen?
Wat wens jij overdag te doen?
Wat doe je graag in je vrije tijd?

Je denkt ook na welke ondersteuning je hiervoor nodig hebt en wie wat voor jou kan doen,
ten aanzien van volgende ondersteuningsfuncties:
-

Dag- en woonondersteuning
Praktische hulp
Begeleiding
Permanentie
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Om te kijken wie je allemaal kan helpen bij je ondersteuning, gebruiken we de concentrische
cirkels. Iedere cirkel staat voor een groep mensen, zoals je gezin, familie, vrienden, buren, …
maar ook reguliere diensten en VAPH zorgaanbieders.







In de eerste cirkel sta jij centraal. Wat kan je nog zelf?
De tweede cirkel staat voor jouw gezin. Waar kunnen zij jou mee helpen?
In de derde cirkel kijken we naar vrienden, vrijwilligers en buren.
In de vierde cirkel komen de reguliere diensten aan bod. Bv. thuisverplegingsdiensten.
In de laatste cirkel spreekt men over VAPH zorgaanbieders.



MOET JE EEN ONDERSTEUNINGSPLAN ZELF MAKEN?

 Geen zorgen, je kan dit ondersteuningsplan zelf of met hulp van je familie invullen. Er
bestaat een sjabloon van het VAPH om dit op de juiste manier te doen.
In dit sjabloon vind je ook een vragenlijst terug om te kijken hoe dringend je vraag is. Als
je voor de ene ondersteuningsfunctie sneller hulp nodig hebt, dan kan je dit zo
aangeven.
 Er zijn ook diensten die je hierbij kunnen helpen. Zo kan je terecht bij de
sociale dienst van je mutualiteit, Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of
andere.
 Vanuit Dominiek Savio kunnen we jou ook altijd advies geven rond het opstellen van
jouw ondersteuningsplan.

STAP 2: je laat een multidisciplinair verslag opmaken
 Je gaat met je ondersteuningsplan naar een Multidisciplinair Team (MDT).
 Zij bekijken of je in aanmerking komt voor ondersteuning van het VAPH. Ze werken met
een zorgzwaarte-instrument (ZZI) die bekijkt waar en hoeveel hulp je nodig hebt
doorheen de dag en nacht. Dan wordt je budget berekend. Zij kijken ook hoe dringend je
vraag is.
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STAP 3: Je stuurt je ondersteuningsplan en multidisciplinair verslag naar het VAPH.
 Het VAPH treedt op als toegangspoort. Zij zoeken uit of je OP goed is ingevuld en of je
budget goed is berekend. Hiernaast kijkt men ook hoe dringend je vraag naar hulp is.


Je krijgt ofwel meteen een persoonsvolgend budget of je komt terecht in een
prioriteitengroep. Prioriteit wil zeggen : wie moet er eerst een budget krijgen? Hiervoor
zullen het VAPH alle vragen indelen in drie prioriteitengroepen.



WIE KRIJGT ER ONMIDDELLIJK OF AUTOMATISCH EEN PVB?

 Ten eerste heb je een spoedprocedure. Die is er voor mensen met een
snel evoluerende ziekte en die hierdoor snel meer hulp nodig hebben.
Hiervoor vul je een formulier in en stuur je een medisch attest op naar het
VAPH. We kunnen jou hierbij helpen.
 Ten tweede bestaat er een tijdelijk budget voor noodsituaties. Bij een
noodsituatie kun je voor 22 weken een budget krijgen. Dit budget kan je
vrij besteden. Is er na 10 weken nog steeds sprake van een noodsituatie,
dan kan je een PVB versneld aanvragen.


Ten derde zijn er de minderjarigen die de overstap naar de meerderjarigen
willen zetten. Zij volgende de gewone procedure. Indien je
budgetcategorie lager of gelijk is aan het bedrag dat je als minderjarige
kreeg, dan krijg je meteen een PVB. Mocht je budgetcategorie hoger zijn
dan heb je geen voorrang.
Let hier wel op : dit zal nog niet zo zijn in 2017. De minister moet nog bepalen wanneer
dit in werking treedt.

 EN WAT MET DE MENSEN DIE NIET ONMIDDELLIJK EEN PVB KRIJGEN ?
 In dat geval bekijkt het VAPH de prioriteit of dringendheid van je vraag. Zij verdelen de
aanvragers in drie groepen.
Prioriteitengroep 1 zijn de mensen die een heel dringende vraag hebben en zij kunnen
op korte termijn hun budget krijgen.
De mensen uit prioriteitengroep 2 en 3 krijgen hun budget naargelang de mogelijkheden
binnen het VAPH.
 WIE BESLIST ER IN WELKE GROEP JE TERECHT KOMT?
 De Regionale Prioriteitencommissie (RPC) bekijkt via een checklist hoe dringend je vraag
is en kennen je een prioriteitengroep toe. Je zal zelf deze checklist kunnen invullen en ze
zal ook ingevuld worden door het multidisciplinaire team.
 Deze checklist gaat op zoek naar het verschil tussen de ondersteuning die
je nu krijgt en de ondersteuning die je nodig hebt. Hiernaast kijkt men
ook naar hoe je netwerk kan helpen bij je ondersteuning en hoe jij en je
netwerk zich voelen.
 Naast deze checklist houdt men ook rekening met de chronologie binnen de
prioriteitengroep.
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STAP 4: Wat als ik een budget krijg?
 Het is belangrijk om te weten dat als je een budget krijgt, je binnen 6 maanden hiermee
van start van moet gaan.
 Je kan zelf kiezen waarvoor je jouw budget wil gebruiken. Hiervoor kan je hulp vragen
aan mensen die je vertrouwt. Je kan ook beroep doen op een bijstandsorganisatie.


WAT DOET EEN BIJSTANDSORGANISATIE?

Deze mensen kunnen je helpen bij:
 De opstart en het gebruiken van je budget,
 het organiseren van de juiste zorg, ondersteuning of assistentie en
 bij het onderhandelen met de zorgaanbieders




WAT KAN IK NU DOEN MET MIJN BUDGET?

Met dit budget kan je de best mogelijke zorg krijgen die jij nodig hebt.
Je hebt de keuze tussen cash, een voucher of een combinatie hiervan. Wat de beste manier
is voor jou is afhankelijk of je jouw ondersteuning volledig zelf wilt organiseren of dat je wilt
dat jouw ondersteuning georganiseerd wordt door een zorgaanbieder. In de eerste situatie
kies je voor een cashbudget; in de tweede voor een voucher.
 WAT IS NU HET VERSCHIL TUSSEN EEN VOUCHER, CASH OF EEN COMBINATIE?
 Als je kiest voor cash krijg je het geld op je eigen rekening en betaal je je zorg ermee. Je
moet wel aantonen aan het VAPH waarvoor je dat geld gebruikt. Met een cash-budget
kan je naast een vergunde zorgaanbieder ook kiezen voor dienstencheques,
interimkantoren, zelfstandigen, … Je hebt meerdere mogelijkheden.


Als je kiest voor een voucher, sluit je een samenwerkingscontract af met een
zorgaanbieder, zoals Dominiek Savio. Deze kan dan jouw budget rechtstreeks opvragen
bij het VAPH. Je moet zelf niet meer opvolgen.



MOET IK HET BUDGET GEBRUIKEN VOOR DIE ONDERSTEUNINGSFUNCTIES DIE IK AANGEVRAAGD HEB?
Als je hulpvraag op korte termijn iets wijzigt, dan hoef je niet meteen een nieuwe
procedure op te starten. Je kan jouw ondersteuning veranderen, maar je moet wel
zorgen dat je jouw budget niet overschrijdt. Is jouw budget te klein, dan zal je wel terug
de procedure moeten opstarten.
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 WAT MOET IK ZELF NOG BETALEN?
 In principe wordt er in het kader van de persoonsvolgende financiering niet meer
gewerkt met een persoonlijke bijdrage, maar met het aanrekenen van de woon- en
leefkosten.
 Dit zal zeker van toepassing zijn voor alle ‘nieuwe’ gebruikers na 1 januari 2017.


Voor de gebruikers die nu al beroep doen op zorg en ondersteuning bij een
zorgaanbieder, kan er nog gedurende een ruime periode verder gewerkt worden met de
persoonlijke bijdrage. Geleidelijk aan zullen we wel moeten overstappen naar woon- en
leefkosten. Dit zal dan ook met jullie besproken worden.



HOE ZAL DE OVERGANG GEBEUREN NAAR HET NIEUWE SYSTEEM?

 Vanaf 1 april 2016 zullen de nieuwe aanvragen aan het VAPH volgens de nieuwe
procedure verlopen.
 Personen die al een positieve beslissing hebben voor een zorgvorm van het VAPH en op
de wachtlijst staan, zal hun vraag door het VAPH omgezet worden in een
persoonsvolgend budget. Zij zullen tevens bepalen tot welke prioriteitengroep je
behoort.
 Vanaf 1 september worden de eerste persoonsvolgende budgetten toegekend. In 2016
zal dit wel beperkt zijn en het zal vooral in 2017 en 2018 zijn dat alles volop op gang
komt.
 Vanaf 1 januari 2017 zal iedereen die nu beroep doet op zorg, een persoonsvolgend
budget hebben. Op deze manier kan jouw zorg en ondersteuning verder gezet worden.
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Wat zal er voor jou veranderen?
KRIJG JE NU AL ONDERSTEUNING ALS VOLWASSENEN?
 Vanaf 1 januari 2017 krijg je een persoonsvolgend budget en dit in een
voucher, zodat de ondersteuning die je krijgt, kan verder gezet worden.


 Dit budget is dan persoonsvolgend, d.w.z. gekoppeld aan jou als persoon. In dialoog met
jou en jouw netwerk gaan we na welke ondersteuning je kreeg gedurende de laatste 2
jaar. De ondersteuning vertalen wij naar ondersteuningsfuncties en maken de inschatting
van je zorgzwaarte.
 Op basis hiervan berekent het VAPH je voucher.
 We maken een nieuwe dienstverleningsovereenkomst op.
 HEB JE EEN ACTIEVE VRAAG NAAR ONDERSTEUNING EN STA JE HIERVOOR GEREGISTREERD OP CRZ?
 Je vraag zal vertaald worden naar ondersteuningsfuncties. Een vraag naar PAB zal
onmiddellijk vertaald worden in een budgetcategorie.
 Je vraag zal een graad van dringendheid toegekend worden. Er wordt je meegedeeld tot
welke prioriteitengroep je behoort.
 Er zal ook mogelijkheid zijn tot een herziening.
 Hieraan zal een voorlopige budgetcategorie gekoppeld worden. Als je effectief jouw
budget krijgt, zal dit budget voor 1 jaar geldig zijn en kan je hiermee al de nodige zorg en
ondersteuning bekomen. Je moet dan de nieuwe procedure doorlopen zodat jouw
definitief budget bepaald kan worden.


HEB JE REEDS EEN PAB-BUDGET?

Dan wordt jouw PAB vertaald in een persoonsvolgend budget. Dit kan je dan inzetten
volgens de regels van PVF.
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De PersoonsVolgende Financiering
is een feit!

Dominiek Savio Instituut vzw
Koolskampstraat 24,
8830 Gits

Tel. +32 51 230 611

Erkend en gesubsidieerd door het VAPH

info@dominiek-savio.be
www.dominiek-savio.be
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