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Wat kunnen we samen doen om van  
persoonsvolgende financiering (PVF)  

een succes te maken? 
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Congres Evaluatie PVF 
  

RTH: de weg vooruit! 

4 juli 2019 
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Welkom! 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ De weg vooruit: thematische discussie +  case 
Mobilant 

✔ De weg vooruit: verder onderzoek door HIVA 

✔ Slot 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ De weg vooruit: thematische discussie +  case 
Mobilant 

✔ De weg vooruit: verder onderzoek door HIVA 

✔ Slot 
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Wie ben je en  
waarom heb je gekozen voor deze workshop? 
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Neem je smartphone of tablet. 

Surf naar www.slido.com. 

Voor de code # RTH in.  

 

 

 

Beantwoord de vragen als ze worden opgestart. 

http://www.slido.com/
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Introductie 

Waaraan denk je bij rechtstreeks toegankelijke hulp,               
of kortweg RTH? 

 
• Antwoorden in kernwoorden 

• Meerdere (ant)woorden mogelijk 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ De weg vooruit: thematische discussie +  case 
Mobilant 

✔ De weg vooruit: verder onderzoek door HIVA 

✔ Slot 

60’ 
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Leidende principes bij de discussie (kader) 

 

1. Denk samen met betrokkenen vanuit de verschillende hoeken na en redeneer 
zowel vanuit het standpunt van de gebruiker (persoon met een handicap) als            
vanuit het standpunt van de zorgaanbieder. 

2. Zoek naar creatieve ideeën en oplossingen die rechtstreeks toegankelijke hulp 
krachtiger en meer wendbaar kunnen maken in de toekomst. 

3. Redeneer los van de beschikbare middelen en bestaande kaders over wat er 
anders of beter zou kunnen. 



11 

1. VRAAG 2. 
ONDER-

STEUNING 

3. NETWERK 
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   VRAAG 

Vraag voor discussie: 

Hoe kan rechtstreeks 
toegankelijke hulp écht 

rechtstreeks toegankelijk  
worden gemaakt? 
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‘VRAAG’: terugkoppeling discussie 

max. 1’ 
per groep 

Wat zijn jullie meest innovatieve ideeën / creatieve oplossingen 

om rechtstreeks toegankelijke hulp écht rechtstreeks toegankelijk te maken? 
3 groepjes -           

max. 1’ per groep 
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   VRAAG 



15 15 

• 40 jaar 

• Dierenvriend: woont samen met 2 honden en parkiet. 
Moeder had vroeger paarden. 

• Netwerk = mama, zij woont om de hoek (Emma en 
moeder maken veel ruzie) 

• LMB en ASS 

• Spreekt met een monotone stem 

• Ontslagen uit beschutte werkplaats wegens medische 
redenen 

• Wordt binnen enkele maanden uit haar woning gezet 
wegens niet onderhouden van de woning.                       
Vroeger om dezelfde reden reeds uit de Woonhaven 
(sociale woning) gezet. 

• In het verleden reeds RTH-klant geweest van 
Mobilant. 

Casus: Emma 
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(gebaseerd op de domeinen van Schalock) 

Casus 
Emma: 
Vraag 
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Casus 
Emma: 
Vraag 
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   ONDERSTEUNING 

Vraag voor discussie: 

Hoe kan er op een  
goede manier zorg en 

ondersteuning worden 
geboden aan de persoon? 
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‘ONDERSTEUNING’: terugkoppeling discussie 

Wat zijn jullie meest innovatieve ideeën / creatieve oplossingen 
om op een goede manier zorg en ondersteuning te bieden aan de persoon? 

3 groepjes -           
max. 1’ per groep 
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   ONDERSTEUNING 



21 21 

Casus 
Emma: 
Ondersteuning 
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Emotioneel welbevinden: meer inzicht krijgen in het perspectief van anderen 

Lichamelijk welbevinden: huishoudhulp + opvolgen medicatie  

Materieel welbevinden: nieuwe woning zoeken + organisatie verhuis 

 

Interpersoonlijke relaties: uitbreiden van het netwerk 

Sociale inclusie: integratie in de buurt 

Rechten: administratie + aanvraag ondersteuningsplan in orde maken 

 

Persoonlijke ontplooiing: dagbesteding zoeken 

Zelfbepaling: Emma wenst niet beschut te wonen, ze wil graag werken met dieren en zou 
graag mensen ontmoeten die haar vertrouwen niet beschaden. 

 

Casus Emma: doelenplan RTH-ondersteuning 
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• 12 mobiele afspraken door vaste begeleider waarbij de focus ligt op netwerken + inzetten 
talenten 

 

• Nadien begeleiding door team op contactpunt (buurthuis in de regio) 

+ max. 4 keer per jaar mobiele afspraak (bv. voor huisbezoek, evaluatie zorgboerderij?, 
meegaan naar neuroloog, ...)  

+ telefonische hulpverlening 

+ groepsactiviteiten (bv. bezoek Sinksenfoor, kunstproject Piazza, workshop rond 
 copingsmechanismen, deelname aan de ‘Flapuit’, …)  

 

• Trajectondersteuning door de klantendienst: 

• Intake: situatieschets + doelenplan + verduidelijking aanpak via RTH-ondersteuning 

• Onthaalpermanentie en klachtenbehandeling 

RTH ondersteuning mobilant 
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   NETWERK 

Vraag voor discussie: 

Wie kan betrokken 
worden om zorg en 

ondersteuning te bieden 
aan de persoon? 
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‘NETWERK’: terugkoppeling discussie 

Wat zijn jullie meest innovatieve ideeën / creatieve oplossingen 

omtrent wie te betrekken en hoe samen te werken? 
3 groepjes -           

max. 1’ per groep 
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   NETWERK 
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Emotioneel welbevinden:  Psycho-educatie rond ASS  

      Veel afspraken samen met moeder + contact met 
vader herstellen  

Lichamelijk welbevinden:  Familiehulp + Thuisverpleging Lemmens 

Materieel welbevinden: Contract met Woonhaven + Sociale Kruidenier 

Interpersoonlijke relaties: ATK buddy (o.a. samen naar sociaal restaurant)  

      Pasform theater: ontwikkelen TOM 
(inlevingsvermogen) 

Sociale inclusie:   Helpper: gaan wandelen met hond buurvrouw 

      Facebookgroep klanten Mobilant 

Rechten:     Administratie ordenen, budgetbeheer doorgeven aan 
Samenlevingsopbouw 

      Aanvraag ondersteuningsplan afronden samen 
met DOPPA 

Persoonlijke ontplooiing:  Vrijwilligerswerk op de zorgboerderij via de Groene Zorg  

      Begeleiden bij daguitstappen van de Brailleliga 

Zelfbepaling:    Ondersteuning op maat, inzetten van talenten 

Casus Emma: RTH ondersteuning + netwerk-uitbreiding 
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• Geen wachtlijsten 

• RECHTSTREEKS toegankelijke hulp 

• Zorgcontinuïteit door begeleiding door team 

• Ondersteuning op maat: flexibiliteit 

• Inclusie-denken: ‘EN EN’ in plaats van ‘OF OF’:                 
focus op mogelijkheden 

• Inzetten van talenten: streven naar een 
gelijkwaardige relatie 

• Uitbouwen van contactpunten 

• Ondersteunen van diversiteit  

 

 

RTH ondersteuning mobilant: Visie 



29 

Agenda 

✔ Introductie 

✔ De weg vooruit: thematische discussie +  case 
Mobilant 

✔ De weg vooruit: verder onderzoek door HIVA 

✔ Slot 

10’ 



Voorstelling onderzoek: 
 ‘Onderzoek naar de plaats en werking 
van RTH-diensten binnen de eerste lijn’ 

 

4 juli 2019 



▪ Onderzoek uitgevoerd door: 
– Onderzoekers: Eveline Teppers & Liesbeth Op de Beeck  

– Promotor: Prof. dr. Tine Van Regenmortel 

 

 

 

 

▪ Opdrachtgever 



Centrale onderzoeksvraag 

▪ ‘Wie is de RTH-cliënt, op welk aanbod kan deze een beroep 
doen en welke samenwerkingen zijn hiervoor uitgebouwd?’ 

 

▪ Drie clusters onderzoeksvragen: 
1. Doelgroep van RTH-diensten; 

2. Aanbod RTH-diensten; 

3. Samenwerking gerelateerd aan outreach en breder. 
 

▪ Aanbodzijde als focus 

– In beperkte mate ook het perspectief van de cliënt 

 

 

 

 



Methodologie 

▪ Mixed-method onderzoek 

– Kwantitatief luik: 

▪ Analyse administratieve data; 

▪ Websurvey. 

– Kwalitatief luik: 

▪ Verdiepende gesprekken / focusgroep. 

 
 

 



Onderzoeksresultaat 

▪ Een rapport: 
– Integratie van alle resultaten; 

– Actie- en aandachtspunten. 

 

▪ Looptijd studie tot eind 2019. 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ De weg vooruit: thematische discussie +  case 
Mobilant 
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10’ 
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Neem je smartphone of tablet. 

Surf naar www.slido.com. 

Voor de code # RTH in.  

 

 

 

Beantwoord de vragen als ze worden opgestart. 

http://www.slido.com/
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Slot 

Wat zal jou bijblijven? Wat ga je onthouden? 

 

 

• Antwoorden in kernwoorden 

• Meerdere (ant)woorden mogelijk 
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Bedankt! 


