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Alice in zorgland

•Sector personen met een handicap : 
Vlaamse bevoegdheid
•VAPH ?
•Aanbod / PAB / PGB
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VN-verdrag Internationale trend Wachtlijsten

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 3

Missie VAPH: 
Autonomie en 
levenskwaliteit van 
personen met een 
handicap



Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 4

 1

2

3

4

5

1. Zelfzorg

2. Eigen gezin

3. Vrienden, vrijwilligers en 
buren

4. Reguliere diensten

5.  VAPH-ondersteuning   
     (RTH en n-RTH)
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 ⇨GEDEELDE ZORG EN ONDERSTEUNING
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Basisondersteuningsbudget (BOB)

Persoonsvolgend budget 

(PVB)
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Perspectiefplan 2020 in uitvoering

• geïnformeerde en sterke gebruikers
•  nieuwe toeleiding, nieuwe prioritering

• uitgebreid en flexibel aanbod laagdrempelige ondersteuning, 
ook handicap-specifiek

•  DOP, RTH, BOB

•  flexibel en regelluw kader voor gespecialiseerd aanbod PmH
•  FAM (tot eind 2016) & MFC (tot eind 2017)

•  persoonsvolgend budget op maat, breed en flexibel 
inzetbaar 

•  cash, voucher, bijstand
•  huidige gebruikers: garantie op continuïteit, optie tot 

veranderen 
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Taskforce & projectorganisatie zijn krachtige 
formule
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• Voorbereiding in overleg en samenwerking met sector => 
breed draagvlak, ook voor erg moeilijke keuzes en ingrijpende 
wijzigingen

•  Sterk mandaat voor Taskforce => krappe timing gehaald



2016: een jaar van voorbereiding
Sinds januari: wijzigingen bij de organisaties

Sinds september: nieuwe gebruikers PVB

                                      6.200 mensen met handicap ontvangen 
BOB

                                      Voorzieningen zijn vanaf nu vergunde 
zorgaanbieders 

                                      3 Bijstandsorganisaties                               
      

Oktober/november: omzetting huidige gebruikers VAPH naar 
PVB of naar rechtstreeks toegankelijke 
hulp (RTH) 

2017: ‘iedereen’ PVF
Januari: alle meerderjarigen die vandaag VAPH 

ondersteuning krijgen, worden ‘budgethouder’ 
PVB of stappen over naar RTH
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Stapsgewijze naar persoonsvolgende financiering

Concentrische 



Aanvragen van een PVB

stap 1: opmaken van een ondersteuningsplan PVF

•  proces van vraagverheldering: zelf of met hulp

•  formuleren en motiveren van de vraag naar een PVB

stap 2: aanleveren informatie over handicap, nood aan 
ondersteuning en prioriteit

•  een multidisciplinair team maakt een verslag op

•  beoordeling handicap (door PEC) & prioriteit (door RPC)

stap 3: beslissing door het VAPH

•  Of je door het VAPH erkend wordt als persoon met een 
handicap.

•  Of je voldoet aan de voorwaarden voor een PVB.

•  Of je op korte termijn een PVB zal ontvangen of langer moet 
wachten.

•  Hoe hoog je budget zal zijn.
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Ter beschikking stellen en opstarten van een PVB

VAPH stelt budget ter beschikking 
• Op basis van prioriteit.
• Volgens chronologische ordening 

binnen prioriteitengroep.
• Binnen beschikbaar VAPH-

budget.

Er zijn 12 budgetcategorieën
• Uitgedrukt in euro en in punten 

(enkel zorggebonden middelen)

Een half jaar tijd om op te starten
• Bemiddeling en bijstand 

mogelijk om tijdig op te starten.
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Transitie sector: 3 transities in 1

Invoeren persoonsvolgende financiering
•  individueel budget of puntenpakket voor elke cliënt
•  erkende capaciteit nRTH is opgeheven, alternatieve 

financiering
•  01/01/2017, garantie op continuïteit én mobiliteit voor 

cliënt

Doorvoeren zorggradatie
• verdelen zorggebonden middelen volgens zorgzwaarte
• wegwerken verschillen tussen voorzieningen in 3 fasen: 

01/01/2018, 01/01/2019 en 01/01/2020

Evolutie van ‘bijdragen’ naar ‘woon- en leefkosten’
•  cliënt staat in voor woon- en leefkosten
•  VAPH draagt kosten voor ondersteuning
•  afschaffen systeem ‘eigen bijdragen’ uiterlijk 31/12/2020
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Omschakelen huidige meerderjarige cliënten

basisprincipe = continuïteit

01/01/17: elke cliënt heeft eigen pakket persoonsvolgende middelen
• in 2016 zal het VAPH samen met alle betrokkenen voor elke cliënt 

dit individuele pakket middelen (laten) bepalen
• dit geldt voor cliënten van diensten en voorzieningen, cliënten met 

een convenant, en cliënten met PAB en PGB

Individueel pakket persoonsvolgende middelen:
•  garandeert verder zetten van de huidige ondersteuning
•  maakt het mogelijk ondersteuning elders of anders in te zetten
•  wie meer ondersteuning wil maakt ondersteuningsplan PVB op, 

laat nood objectiveren en meer-vraag prioriteren
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Meer keuzemogelijkheden om ondersteuning in 
te zetten

✓ in voucher (personeelspunten)
✓ in cash (euro)
✓vrij besteedbaar deel 
✓combinatie cash en voucher, met of zonder vrij 

besteedbaar deel
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HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?
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Persoon woont samen met 
anderen in een huis waar zij 
zelf voorzien in eigen zorg en 

ondersteuning

Besteding PVB

Persoon verblijft vijf dagen 
per week in voorziening/bij 
VAPH-zorgaanbieder (met 

voucher) en betaalt 
in het weekend thuiszorg en 

poetshulp (cash)

VOORBEELD COMBINATIE
Persoon woont thuis en 
betaalt een persoonlijke 

assistent en vrijwilliger voor 
dagactiviteiten 
(cf. huidige PAB)

VOORBEELD CASH

Vrije keuze, combinatie mogelijk

Wijziging mogelijk

Besteding te verantwoorden

Persoon maakt gebruik van 
bijstandsorganisatie 

Persoon verblijft voltijds in 
een voorziening/bij       
VAPH-zorgaanbieder

VOORBEELD VOUCHER

3. HOE KAN IK MIJN BUDGET BESTEDEN?



Een aangepaste organisatiestructuur voor het 
VAPH
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Nieuw beleid uitvoeren en PVF invoeren vraagt ander VAPH

•  scherp stellen missie & visie

•  optimaliseren processen en dienstverlening

•  hertekenen organisatiestructuur

•  werken aan nieuwe cultuur



Waar staan we vandaag?

• Gefaseerd implementeren van de nieuwe processen ikv PVF: 
• Milestones gehaald, timing gerespecteerd

• Focus op basisfunctionaliteiten (zowel qua procedure als ICT), geleidelijk aan 
verder optimaliseren

• Transitie CRZ:
• Finale fase

• Transitie huidige gebruikers en aanbieders
• Van directe financiering naar persoonsvolgende financiering: lopend

• Verdeling zorggebonden middelen: in voorbereiding

• Van eigen bijdragen naar woon- en leefkosten: te starten

• Monitoring, rapportering en evaluatie: in voorbereiding

• Reorganisatie VAPH is doorgevoerd

• Bijzondere vraagstukken en uitdagingen mbt PVF worden 
systematisch aangepakt

• PVF minderjarigen: start Taskforce december 2016
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PVF in Vlaanderen

Wilt u 
me nog 
wat 
vragen ?
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