
AFSTEMMINGSOVERLEG

MAART 2020 Team Regionale werking



PRESENTATIE TER VERVANGING VAN GEANNULEERDE OVERLEGMOMENTEN 

Omwille van de coronacrisis werd het afstemmingsoverleg van maart 2020 geannuleerd.

Met de online publicatie van de presentatie hopen we een deel van uw vragen te 

beantwoorden en u een overzicht te bieden van de beleidsintenties, de wijzigingen in de 

regelgeving en het ondersteuningslandschap. Tenzij anders vermeld werd de info 

bijgewerkt tot 27 maart 2020.

Voor de uiteenzetting en de interactie over correctiefase 2 biedt enkel een powerpoint 

onvoldoende alternatief. Daarom werd deze afzonderlijke presentatie niet ingevoegd. 

Ook de presentaties van externe sprekers, voorzien in een aantal provincies, houdt u nog 

te goed, mogelijk voor een later afstemmingsmoment.

Bij vragen neemt u contact met de coördinator regionale werking van uw provincie. 2



AGENDA 

WELKOM

DEEL 1:  Beleid en regelgeving

●Beleidsnota 2019-2024 minister Wouter Beke

●Update regelgeving:

i. RTH

ii. meldpunt VAPH

iii. coaching VZA

iv. Mozaïekbesluit III

v. Mozaïekbesluit IV
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AGENDA (2)

DEEL 2: De realiteit van het terrein

●Bewegingen in het ondersteuningslandschap

●Enkele cijfergegevens

●Uit de regio:

i. West-Vlaanderen: Intrafamiliaal geweld - een project (Patrick 

Delanoeye)

ii. Antwerpen & Limburg: voorstelling Mobiele Equipe Internering 

(Annelies De Vliegher & collega’s)

DEEL 3: Correctiefase 2 (om verwarring te voorkomen, wordt hierover afzonderlijk 

gecommuniceerd)

DEEL 4: Blijf op de hoogte
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BELEID & REGELGEVING
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Beleidsnota 2019-2024
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NAAR INTERSECTORALE SAMENWERKING EN ONTSCHOTTING

● op weg naar afgestemde en gecoördineerde zorg en dienstverlening

● overkoepelende strategische doelstellingen

● rond 5 thema’s :

○ kwaliteit (nieuw intersectoraal kwaliteitsdecreet)

○ toegankelijkheid (uitbreiding aanbod en reorganisatie lokaal/regionaal) 

○ innovatie (digitalisering) 

○ “Health and Wellbeing in all policies” (structurele samenwerkingsverbanden 

met andere beleidsdomeinen, bestuursniveaus, middenveld en wetenschap)

○ armoedebestrijding (transversaal over verschillende beleidsdomeinen) 
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BELEIDSTRENDS

● verschuiving van focus naar zorg op maat, regie bij gebruiker

● daarom : laagdrempelige en toegankelijke hulp- en dienstverlening

● afstemming zorg- en welzijnsactoren lokaal en regionaal

● uitdaging : vraaggestuurd, uitgebreid en gediversifieerd aanbod als antwoord op 

complexe zorgvragen

● van residentieel naar ambulant, mobiel aanbod, zodat meer personen een inclusieve 

oplossing op maat hebben

● sociaal ondernemerschap 
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KWALITEIT VAN ZORG EN DIENSTVERLENING

● werken aan een vernieuwd kwaliteitskader

● rekening houdend met veranderend zorglandschap : netwerkvorming en 

zorgcoördinatie

● koppeling financieringsmethodieken aan outcome op vlak van kwaliteit

● ondersteuning sociaal ondernemerschap :

○ uitvoering VIA-5

○ regelluw kader ter aanmoediging van samenwerking

○ doelgerichte inspectie met financiële expertise
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VERRUIMEN VAN TOEGANKELIJKHEID ZORG EN DIENSTVERLENING

● verdere omschakeling van aanbodsgestuurde naar vraaggestuurde zorg

● nabij en betaalbaar

● uitbreiding van capaciteit en van de mogelijkheid tot persoonsvolgend financieren

● in alle sectoren: behoud van principe van organisatiegebonden financiering

● samenwerken om zo de schotten tussen geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg 

en zorg/ondersteuning  voor personen met een handicap weg te werken
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VERRUIMEN VAN TOEGANKELIJKHEID ZORG EN DIENSTVERLENING

● transitie van Agentschappen VAPH, Zorg en Gezondheid en Vlaamse Sociale 

Bescherming naar één Agentschap Zorg

● indeling in eerstelijns- en regionale zorgzones

● versterken van regierol lokale besturen, oa via geïntegreerd breed onthaal (GBO)

● evolutie naar minder inschalingsinstrumenten, investering in de BELRAI (momenteel 

voor minderjarigen)
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GROTE LIJNEN VISIE EN DOELSTELLINGEN VAPH : KWALITEIT (1)

● onderzoek koppeling tussen gevraagde ondersteuning en PVB

● hervorming toeleidingsprocedure

● periodieke infosessies naar gebruikers

● inzet op kwaliteit dienstverlening inzake hulpmiddelen en aanpassingen

○ hulpmiddelendatabank website VAPH

○ vereenvoudigen aanvraagprocedure (rechtstreeks bij VAPH zonder MDT) 
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GROTE LIJNEN VISIE EN DOELSTELLINGEN VAPH : KWALITEIT (2)

● coachen en stimuleren van sociaal ondernemerschap

○ getrapt kwaliteitskader (minimale/verplichte kwaliteitseisen naast 

kwaliteitslabels en incentives)

○ professionalisering gebruikersraden

○ uitwerken rapportering en monitoring mbt context budgethouder en verleende 

ondersteuning

● flankerend handhavingsbeleid (afsprakenkader toezicht) ism zorginspectie
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GROTE LIJNEN VISIE EN DOELSTELLINGEN VAPH : TOEGANKELIJKHEID (1)

VERDERE UITBREIDING MIDDELEN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING

● verdere investering in PVF meerderjarigen

● evaluatie directe financiering geïnterneerden, NAH, ODB-units

● verdere uitbouw hulpmiddelenbeleid

● investering in RTH + optimaliseren aanbod

NAAR EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD VOOR ZOVEEL MOGELIJK PERSONEN MET EEN 

HANDICAP

● met beschikbare middelen meer mensen helpen

● aanpassingen regelgeving waar nodig

● evaluatie en bijsturing van inhoudelijke en beleidsmatige criteria bij verdeling middelen
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GROTE LIJNEN VISIE EN DOELSTELLINGEN VAPH : TOEGANKELIJKHEID (2)

NAAR EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD (VERVOLG)

● onderzoek en stimuleren vernieuwende initiatieven

○ bv. chathulp, particuliere wooninitiatieven, wijk-en buurtgerichte 

initiatieven, ….

● inzet op laagdrempelige toegankelijk zorg en ondersteuning met preventieve 

werking

○ met bijzondere aandacht voor jongvolwassenen

EVALUATIE VAN DE TOELEIDINGSPROCEDURE 

● wetenschappelijk onderzoek zorgvragen in prioriteitengroep 3  

● hervorming aanvraagprocedure voor een PVB 

● onderzoek naar stapsgewijze toekenning budgetten  15



GROTE LIJNEN VISIE EN DOELSTELLINGEN VAPH : TOEGANKELIJKHEID (3)

EVALUATIE EN VERBETEREN VAN SYSTEEM PVF MEERDERJARIGEN

● aan de slag met 5 prioritaire verbeterpunten na congres VAPH 4 juli 2019

○ effectieve, efficiënte inzet van middelen

○ vereenvoudigen administratieve processen/minder complexe regelgeving

○ meer wegwijs in intersectoraal landschap

○ stimuleren zelfregie: coaching sociaal ondernemerschap/transparante 

communicatie kwaliteit

○ realisatie systeemshift

● voorbereiding maatschappelijk debat 2020-2030

● jaarlijkse uitgebreide rapportage met relevante cijfers, analyse en duiding
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GROTE LIJNEN VISIE EN DOELSTELLINGEN VAPH : TOEGANKELIJKHEID (4)

EVOLUTIE NAAR EENVOUDIGE EN RESULTAATSGEBONDEN FINANCIERING 

- “pay for performance (output) ” 
- koppeling aan prestaties, financiering in euro ipv in personeelspunten

- financiering inherente kostendrijvers bv anciënniteit personeel blijft

- “pay for quality (outcome)”
- extra werkingsmiddelen koppelen aan kwaliteitscriteria

- onderzoek tot activering slapende reserves

- confirmeren van subsidiesysteem aan Vlaamse Codes Overheidsfinanciën
- koppelen subsidierecht aan pmh bij TBS  en niet aan voorziening

- derdebetalerssysteem achter schermen bij betoelaging vza’s
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Uitbreidingsmiddelen VAPH komende legislatuur: enkele cijfers

550 miljoen euro voor volledige beleidsdomein van minister Wouter Beke

270 miljoen euro uitbreiding voor het VAPH - 15.000 personen wachten in de 

prioriteitengroepen waarvan 1.600 in PG1, men voorziet een aangroei van 5.600 

personen in de prioriteitengroepen tegen 2024 en men hoopt door de verschuiving van 

middelen dit te beperken tot 4.000

2.320 mensen uit PG1 kunnen in de komende legislatuur een budget krijgen.

Er wordt 40 miljoen euro bespaard op organisatiekosten: deze worden rechtstreeks 

ingezet voor de gebruikers zelf (meer PVB)
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REGELGEVING
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RTH: GEWIJZIGD BESLUIT RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) juni 2019 

● bijkomende RTH-middelen voor minderjarigen in functie van het realiseren van 

inclusieve trajecten in de kinderopvang en het gewoon onderwijs (denk aan GIO).  

● voor de begeleiding via RTH kunnen diensten ook werken met vrijwilligers, en voor 

het vergoeden van die vrijwilligers een hoger aandeel personeelspunten omzetten in 

werkingskosten. 

● de combinatie RTH en een terbeschikkingstelling van een PVB (denk aan kortverblijf 

via RTH tot 60 dagen aanvullend op een PVB (Correctiefase 2 = CF2) voor 

dagbesteding)
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UITBREIDING RTH 2019

● Reguliere uitbreiding RTH van 4 000 000 € :

○ VAPH-oproep 4 april 2019, finalisering van verdeling middelen via 

erkenningsbesluiten van 1 september 2019 

● Verdeling middelen RTH-begeleid werken voor schoolverlaters BuSO in het kader 

van het project Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): 750 000 € voor 3 regio’s in 

Limburg, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen

○ ingangsdatum erkenningsbesluiten 1 juli 2019

● Globale Individuele Ondersteuning voor Minderjarigen (GIO): 2 000 000 €
○ ingangsdatum erkenningsbesluiten 1 september 2019 en 1 oktober 2019
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KORTVERBLIJF (1)
 

● inzet RTH middelen 6 750 000 € tot eind 2019 bij tehuizen kortverblijf

● voor ondersteuningsfuncties :

○ een overnachting (m.i.v. avond- en ochtendondersteuning)

○ een overnachting in combinatie met dagopvang (voor of na) 

● voor meerderjarigen : 

○ personen met PVB via transitie ZIN met minder dan 60 nachten 

woonondersteuning in transitietool

○ RTH-ondersteuning voor personen zonder PVB tot 8 punten

● bij onvoldoende vragen ook voor minderjarigen



KORTVERBLIJF (2)

● vanaf 1 januari 2020 :

○ vermindering capaciteit kortverblijven naar 30 %

○ 2 000 000 € uitbreiding, dus  8 750 000 € middelen RTH-kortverblijf

○ herverdeling over alle VZA’s (oproep van 18 oktober 2019 en verdere 

bevraging)

○ monitoring van de middelen/evaluatie na 2 jaar met mogelijke bijsturing
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WIJZIGINGEN RTH IN FUNCTIE VAN CF2 

● aanpassingen erkenningsbesluiten in kader van CF2 na definitieve goedkeuring 

Mozaïek 4: de puntenaantallen kunnen anders zijn dan de situatie berekend op 31 

december 2016 omdat het mozaïekbesluit meer de realiteit van de voormalige 

budgethouder en toekenning aan de ondersteunde VZA wil honoreren.

● aangepaste erkenningsbesluiten aan VZA’s: de punten volgen de VZA die de naar 

RTH-omgezette budgethouder op 1 november 2019 ondersteunde.
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PROEFPROJECT MELDPUNT (augustus 2019)

● Om ervoor te zorgen dat alle meldingen op één plaats binnenkomen en om zicht te 

krijgen op tekortkomingen en verbeterpunten binnen de VAPH-sector, lanceerde het 

VAPH op 2 september 2019 een nieuw meldpunt. Het meldpunt werd opgestart als 

proefproject voor een periode van 6 maanden.

● Meldingen kunnen overgemaakt via een meldingsformulier op de VAPH-website; het 

gaat enkel om registratie; er wordt geen feedback of advies gegeven.

● Update februari 2020: dit project wordt gecontinueerd.
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COACHINGSTRAJECTEN VOOR VZA

● November 2019: opzetten van coachingstrajecten voor VZA’s gevat door 

correctiefase 2

○ WAT? 30 coachingstrajecten voor ongeveer 1 jaar, via middelen ter beschikking 

gesteld aan de koepels SOM en Vlaams Welzijnsverbond

○ VOOR WIE? VZA’s die geconfronteerd worden met een daling van 10% of meer 

van zorggebonden punten en die daardoor in de problemen kunnen komen op 

het vlak van zorggarantie en/of werkzekerheid

-> traject is lopende: selectie van VZA in twee fases werd gemaakt, VZA stellen hun plan 

op en stellen een consulent aan
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MOZAÏEKBESLUIT III: enige toelichting

● wijziging in aanvraag PVB: een OP PVB kan ook ingediend worden door een dienst 

maatschappelijk werk (DMW) van een ziekenfonds met ingang van 01/2019

○ subsidie DMW voor opmaak OP PVB in 2020 loopt niet meer langs VAPH

● wijziging in vergoedingen MDT en opdracht diensten MW van de mutualiteiten

● wijziging / uitbreiding in de doelgroep gratis bijstand (op voorwaarde dat PVB 

volledig benut is): voorwaarde transitiecliënt vervalt

○ vanaf 2020 is er geen gratis bijstand meer is zoals voorzien in 2019 en vorige 

jaren, we zoeken hier wel naar alternatieven voor startende budgethouders
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MOZAIEKBESLUIT IV: VOORLOPIG ENKEL PRINCIPIEEL GOEDGEKEURD

Aanpassingen aan bestaande regelgeving met het oog op het zo efficiënt en effectief 

mogelijk inzetten van middelen voor persoonsvolgende budgetten (cf. beleidsplan)

● we beperken het ter beschikking stellen van (hogere) budgetten voor specifieke 

meervragen: 

○ procedure 5/7 naar 7/7 dagen ondersteuning wordt stopgezet

○ opheffen regelgeving continuering van verhoogde budgetten voor personen 

met dubbeldiagnose en ernstige GES-problematiek met extra budget vanuit 

jeugdhulp (IPH dossiers)

○ zorgcontinuïteit mogelijk vanaf de leeftijd van 21 jaar
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MOZAIEKBESLUIT IV: BEGELEIDENDE MAATREGELEN BIJ CORRECTIEFASE 2 (1)

Aanpassingen aan bestaande regelgeving voor die personen met een aanzienlijke daling van 

middelen of overgang naar RTH:

● de individuele dienstverleningsovereenkomsten van de betrokken gebruikers dienen 

geactualiseerd te worden. Om directe contacten omwille van corona te vermijden is de 

uiterlijke datum (1 april 2020) losgelaten;

● voor personen die afgeleid worden naar RTH wordt de individuele 

dienstverleningsovereenkomst van rechtswege stopgezet op 1 januari 2020;

● personen voor wie het PVB wordt stopgezet als gevolg van correctiefase 2 krijgen nog 

tot 1 april 2020 de tijd om kosten in te dienen die ze maken voor het betalen van 

vergoedingen bij het verbreken van lopende arbeidscontracten;

● begeleidende en beschermende maatregelen voor gebruikers die ikv CF2 afgeleid 

worden naar RTH
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MOZAIEKBESLUIT IV: BEGELEIDENDE MAATREGELEN BIJ CORRECTIEFASE 2 
(VERVOLG)

Extra maatregelen voor die personen met een aanzienlijke daling van middelen of 

overgang naar RTH (vervolg)

● de RTH-punten die nodig zijn om de ondersteuning van de individuele gebruiker te 

continueren worden toegekend aan de vergunde zorgaanbieder die de gebruiker 

vandaag ondersteunt en niet aan de vergunde zorgaanbieder die de ondersteuning 

bood op 31 december 2016

● voor budgethouders die conform de toepassing van correctiefase 2 afgeleid zouden 

moeten worden naar RTH, maar op 1 november 2019 geen enkele overeenkomst 

meer hebben met een vergunde zorgaanbieder, is het continueren van de 

ondersteuning via RTH erg moeilijk; we voorzien daarom voor deze groep gebruikers 

uitzonderlijk een PVB van beperkte budgethoogte.
30



MOZAIEKBESLUIT IV: VERNIEUWDE ZZI

Aanpassingen aan bestaande regelgeving met het oog op het optimaliseren van door het 

VAPH gehanteerde processen, procedures en instrumenten

● meer verfijnde parameters van zorgzwaarte & meer gedifferentieerde 

budgetcategorieën (van 12 naar 24)
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ZZI 2012

- combinatie van verschillende schalen

- combinaties van vragen voor specifieke 
deelgroepen

- basis van beslissingsbomen en 
rekenregels

vernieuwde ZZI (sinds 17 maart 2020)

- 1 kernmodule rond zelfredzaamheid en 2 
optionele modules (MED en GES)

- kernmodule en optionele modules kunnen los van 
een doelgroep afgenomen worden

- semi-gestructureerde lijst die ‘oordeel’ toelaat



MOZAIEKBESLUIT IV: NIEUWE BUDGETCATEGORIEËN

Het VAPH heeft de voorbije periode geïnvesteerd in het optimaliseren van de methode 

voor zorgzwaartebepaling voor meerderjarige personen met een handicap en in het 

optimaliseren van de methode van budgetbepaling voor het PVB. Deze optimalisatie 

heeft onder meer als gevolg dat meer verfijnde parameters van zorgzwaarte worden 

gehanteerd en meer gedifferentieerde budgetcategorieën kunnen worden toegepast. 

Alle verwijzingen in bestaande regelgeving naar deze nieuwe budgetcategorieën en de 

bijbehorende koppeling met de meer gedifferentieerde zorgzwaarteparameters moeten 

worden aangepast. Voorlopig betreffen deze aanpassingen:

● de budgetcategorieën die gehanteerd worden bij de spoed- en noodprocedure;

● de vaststelling van het vrij besteedbaar bedrag.
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MOZAIEKBESLUIT IV: ENKELE VOORBEELDEN VAN NIEUWE BUDGETCATEGORIEËN

● Spoed: budgetcategorie (BC) 16

● Noodsituatie

○ Mobiele ondersteuning: BC 2

○ Dagondersteuning: BC 4

○ Woonondersteuning: BC 6

○ Dagondersteuning en woonondersteuning: BC 12

● Vrij besteedbaar bedrag:

○ maximaal 1800 euro/jaar: BC 1-6

○ maximaal 3600 euro/jaar: BC 7-24
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DE REALITEIT VAN HET TERREIN

34



BEWEGINGEN IN HET 
ONDERSTEUNINGSLANDSCHAP 
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BEWEGINGEN OP VLAAMS NIVEAU

● 4 nieuwe vergunde zorgaanbieders (VZA, verspreid over 3 provincies) sinds 1 mei 

2019

● 7 fusies of overdrachten bij vergunde zorgaanbieders, ingaand vanaf 1 januari 2020

● 3 nieuwe geregistreerde ouderinitiatieven sinds 1 mei 2019 (registratie mogelijk 

sinds 2019, zodat er nu 9 geregistreerde ouderinitiatieven zijn)

● 1 nieuw wooninfrastructuur-initiatief sinds 1 mei 2019

(totaal: 16 wooninfrastructuur-initiatieven)

● 9 nieuwe groenezorginitiatieven (GZI) sinds 1 mei 2019 (totaal: 70 GZI)

● 5 erkenningen van gebruikersorganisaties als infoloket
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INFOLOKET VOOR GEBRUIKERS VOOR DE POORT

● Doel = bestaande infokanalen professionaliseren

● 3 infoloketten voor individuele gebruikers:

○ Katholieke Vereniging Gehandicapten vzw (KVG)

○ MS-liga Vlaanderen met medewerking van verschillende gebruikersorganisaties, 

nl. ALS Liga, Doof Vlaanderen, Gezin en Handicap vzw, Huntington Liga vzw, 

Stan vzw, NAH Vlaanderen, Vlaamse Parkinson Liga en ALS Mobility & Digitalk 

vzw. 

○ Vereniging voor Personen met een Handicap (VFG)

● 2 infoloketten voor gebruikerscollectieven:

○ FOVIG

○ Gezin en Handicap vzw

● Na de poort = met een PVB = bijstandsorganisaties
37



BEWEGINGEN IN HET ONDERSTEUNINGSLANDSCHAP: ANTWERPEN

● Geen nieuwe vergunde zorgaanbieders (VZA)

● 2 fusies van VZA

○ Spectrum + Monnikenheide = Monnikenheide-Spectrum (als onderdeel van vzw 

Emmaus)

○ ‘t Onzent ->  Flegado

○ Ter info: OC Nieuwe Vaart (Gent)  -> Openluchtopvoeding

● Geen nieuw geregistreerd ouderinitiatief

● Geen nieuw erkend wooninfrastructuur-initiatief (blijft 5 in Antwerpen en wordt 16 

in Vlaanderen)

● 5 groenezorginitiatieven (GZI): Landschap de Lierman (Oud-Turnhout), Dores 

(Rumst), De Lommerte (Laakdal), Stal Den Bouw (Wuustwezel), Stal Moleneind 

(Essen) 38



BEWEGINGEN IN HET ONDERSTEUNINGSLANDSCHAP: LIMBURG

● 1 nieuwe vergunde zorgaanbieder (VZA): De Winning Werk en Zorg (Lummen)

● 1 fusie (vorig jaar al aangekondigd): Tevona + Ter Engelen = Covida

● 1 nieuw geregistreerd ouderinitiatief: Passhuis (sint-Truiden, maar vestiging in 

Zoutleeuw)

● Geen nieuw erkend wooninfrastructuur-initiatief (blijft 1 in Limburg en wordt 16 in 

Vlaanderen)

● 1 groenezorginitiatief (GZI): Lila Vita Paarden (Diepenbeek)
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BEWEGINGEN IN HET ONDERSTEUNINGSLANDSCHAP: OOST-VLAANDEREN

● Geen nieuwe vergunde zorgaanbieders (VZA)

● 3 fusies of overdrachten per 1 januari 2020:

○ Focus Plus maakt deel uit van Exalta, een fusie van 3 WZC en 1 VZA

○ Integratie van thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort in MFC 

Sint-Lievenspoort onder de noemer VZW Sint-Lievenspoort

○ OC Nieuwe Vaart (Gent)  -> Openluchtopvoeding

● Geen nieuw geregistreerd ouderinitiatief

● 1 organisatie erkend als wooninfrastructuur-initiatief: Zorghuizen (Merelbeke) 

(wordt 6 in Oost-Vlaanderen en 16 in Vlaanderen)

● 2 groenezorginitiatieven (GZI): Pro Natura (Eeklo) en bio-boerderij Uilenbos 

(Moerbeke-Waas)
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BEWEGINGEN IN HET ONDERSTEUNINGSLANDSCHAP: VLAAMS-BRABANT EN 
BRUSSEL

● 1 nieuwe vergunde zorgaanbieders (VZA): Arktos (Leuven)

● 1 fusie van VZA: Begeleid Wonen Brussel + De Lork = Hubbie

● 2 nieuwe geregistreerde ouderinitiatief: Wij Blij (Zaventem) en Windkracht Zemst 

(Zemst)

● Geen nieuw erkend wooninfrastructuur-initiatief (blijft 2 in Vlaams-Brabant en 

Brussel en wordt 16 in Vlaanderen)

● 1 groenezorginitiatief (GZI): De Ark van Pollare (Lennik)
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BEWEGINGEN IN HET ONDERSTEUNINGSLANDSCHAP: WEST-VLAANDEREN

● 2 nieuwe vergunde zorgaanbieders (VZA): Villa Vip Brugge, Villa Vip Wevelgem

● Geen fusies of overdrachten

● Geen nieuw geregistreerd ouderinitiatief

● Geen nieuw erkend wooninfrastructuur-initiatief (blijft 2 in West-Vlaanderen en 

wordt 16 in Vlaanderen)

● Geen nieuwe groenezorginitiatieven (GZI)

● Nieuwe speler in samenwerkingsverband SURPLUZ (UNIE-K-Ons Huis): ‘t Veldzicht
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ENKELE CIJFERS
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DIRECTE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN NAH

Stand van zaken op 28/02/2020 

● ongeveer 80 aanvragen sinds opstart 15 oktober 2018

● iets meer dan 50% goedkeuringen

● 7  stopzettingen (waarvan 4 wegens overlijden)

● 3 in bemiddeling

● 33 opnames in  VZA 

● nog 24 beschikbare budgetten 
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DIRECTE FINANCIERING VOOR GEÏNTERNEERDEN MET EEN HANDICAP

Stand van zaken op 3/03/2020

● ongeveer 135 aangemelde dossiers in totaal (inclusief aanvragen FOR VAPH)

● ongeveer 20 dossiers afgesloten na 12 maanden zonder opstart, waar al voor meer 

dan de helft een tweede aanvraag werd ingediend (hiervan 1 opstart in VZA en 1 

toezegging tot opstart)

● 64 geregistreerde VZA per provincie en per module

met een sterkere vertegenwoordiging in westen, 

zowel naar aantal VZA als naar modules

● meer dan 10 opnames in FOR VAPH en bijna 40 in VZA

● ongeveer 35% van het beschikbare budget ingezet
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CLIËNTEN MET OPGESTARTE MODULE (GIR) - SITUATIE 3/03/2020
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MODULE ANT LIM OVL VBB WVL VLAANDEREN

mobiel en ambulante ondersteuning 1 0 0 0 0 1

dagbesteding 0 0 1 0 0 1

woonondersteuning 0 0 0 0 0 0

dag- en woonondersteuning 2 3 6 3 2 16

dag- en woonondersteuning + 1 0 11 4 5 21

aantal cliënten 4 3 18 7 7 39

Provincie = vestigingsplaats VZA die ondersteuning biedt



GEREGISTREERDE VERGUNDE ZORGAANBIEDERS - SITUATIE 3/03/2020

47

MODULE ANT LIM OVL VBB WVL VLAANDEREN

mobiel en ambulante ondersteuning 13 3 11 13 11 51

dagbesteding 9 5 14 9 12 49

woonondersteuning 7 3 12 8 11 40

dag- en woonondersteuning 8 3 14 10 11 46

dag- en woonondersteuning + 2 1 6 5 6 19

aantal vergunde zorgaanbieders 14 6 17 14 13 64



DIRECTE FINANCIERING VOOR GEINTERNEERDEN MET EEN HANDICAP (2)

“ Good-to-know” - wat zit er in de pijplijn? Waarover denken we na?

welkom in de geëngageerde wereld

sensibilisering is belangrijk

elkaar kennen is onvoorwaardelijk

idealiter werken we naar naadloze overgangen en

mogelijkheid tot ruimere kennismaking
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CORRECTIEFASE 2
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DEEL 2 CORRECTIEFASE 2

Voor de uiteenzetting en de interactie over correctiefase 2 biedt enkel een powerpoint 

onvoldoende alternatief. Afzonderlijke communicatie wordt daarom verkozen.

Correctiefase 2 (CF2) is een budgetneutrale herverdelingsoperatie waarbij de beschikbare 

middelen voor zorg en ondersteuning die in 2016, dus vóór de invoering van PVF, via de 

FAM’s werd geboden, m.i.v. de bijkomende middelen uit correctiefase 1, door het 

verhogen en verlagen van de individuele persoonsvolgende budgetten van de gebruikers 

worden herverdeeld. Bij deze herverdeling wordt rekening gehouden met de feitelijke 

zorgzwaarte en geboden ondersteuning (referentie: 2016). In principe zouden deze 

middelen dus moeten toelaten de eerder geboden ondersteuning te continueren. Voor 

een aantal vergunde zorgaanbieders en hun gebruikers impliceert het doorvoeren van 

correctiefase 2 echter een aanzienlijke daling van middelen. We voorzien daarom extra 

maatregelen voor deze personen.
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BLIJF OP DE HOOGTE
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ONDER VOORBEHOUD: AFSTEMMINGSOVERLEG IN JUNI 2020

We plannen een afstemmingsoverleg in juni 2020. Het al dan niet doorgaan ervan, de 

modaliteiten en ten dele de inhoud zullen bepaald worden door de dan geldende 

overheidsmaatregelen inzake corona. Dank voor uw begrip.

● West-Vlaanderen, donderdag 11 juni, Hop en Mout Roeselare

● Antwerpen, dinsdag 16 juni, PC Den Wolschaerder Mortsel

● Limburg, donderdag 18 juni, VAC Hasselt

● Oost-Vlaanderen, dinsdag 23 juni, VAC Gent

● Vlaams-Brabant en Brussel, donderdag 25 juni, VAC Leuven
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BLIJF OP DE HOOGTE

● Website: wegwijsinformatie, documenten en formulieren, veelgestelde vragen …
○ www.vaph.be

● Maandelijkse digitale VAPH-nieuwsbrief: updates over de VAPH-dienstverlening

○ www.vaph.be/actueel/nieuwsbrief

● Driemaandelijks tijdschrift Sterk: sterke verhalen van mensen met een handicap

○ www.vaph.be/actueel/magazines
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PROVINCIALE ZITDAGEN OP AFSPRAAK DOOR VAPH-TEAM BUDGETBESTEDING

● initiatief van zitdagen VAPH (team budgetbesteding)

● Voor wie: budgethouders met vragen over de besteding van een PVB

○ Bent u houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget 
(PVB) en hebt u vragen over de besteding ervan? Dan kunt u vanaf februari 2020 na afspraak 
terecht op zitdagen bij het VAPH. Dossierbeheerders van het team Budgetbesteding 
beantwoorden er al uw vragen over de besteding van uw budget.

○ https://www.vaph.be/nieuws/vragen-over-de-besteding-van-uw-budget-maak-een-afspraak-bij-
het-vaph
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CONTACTEER ONS: COÖRDINATOREN REGIONALE WERKING

Antwerpen: Janick Appelmans Vlaams-Brabant en Brussel: Liesbet Maes

janick.appelmans@vaph.be liesbet.maes@vaph.be

02 249 31 07 02 249 32 59

Limburg: Evi Vangeneugden West-Vlaanderen: Catherine T’Joens

evi.vangeneugden@vaph.be catherine.tjoens@vaph.be

02 249 33 93 02 249 33 36

Oost-Vlaanderen: Micheline De Gussem

micheline.degussem@vaph.be

02 249 31 65
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CONTACTEER ONS

VAPH

Zenithgebouw

Koning Albert II-laan 37

1030 BRUSSEL

www.vaph.be/contacteer-ons

02 249 30 00
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