
ONLINE INFOSESSIE PILOOTFASE 
RTH 

DOEL, OPZET EN MODALITEITEN VAN DE PILOOTFASE 

25 augustus, 9 en 12 september 2022 



WELKOM EN INTRODUCTIE 

Scope van vandaag: inhoudelijk luik van de infosessie, voor alle organisaties die 
overwegen om deel te nemen aan de pilootfase RTH 

Even voorstellen: de actief betrokken medewerkers binnen het VAPH 

Enkele afspraken voor een goed verloop van deze infosessie: 

● grote groep deelnemers, daarom: vragen via chat of na afloop van de presentatie 
● micro’s uit om ruis en achtergrondlawaai te vermijden 
● veel info op korte tijd: presentatie komt op webpagina https://www.vaph.be/pilootfase-nieuw-

beleid-rechtstreeks-toegankelijke-vaph-hulp-rth 
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SITUERING 

3 



WERK MAKEN VAN EEN VERNIEUWD BELEID RTH 

● Naar een vernieuwd beleid rechtstreeks toegankelijke hulp voor kinderen, jongeren 
en volwassenen met een handicap 

betrokkenheid van de collega’s van VAPH én Agentschap Opgroeien 

● Waarom vernieuwen? 
● RTH als een volwaardige eerste trap in het PVF-systeem 

● opportuniteit extra middelen uit VIA 6 

● Waarom een pilootfase? 
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HET JURIDISCHE KADER 
VOOR DE PILOOTFASE RTH 
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HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING WAARIN DE PILOOTFASE WORDT 
GEREGELD 

Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) tot wijziging van het BVR van 22 februari 2013 
betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap wat betreft 
de installatie van een tijdelijke fase voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe 
mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke hulp. 

● principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2022 
● vermoedelijke definitieve goedkeuring op 2 of op 9 september 2022 
● definitieve oproep tot intekenen in de pilootfase RTH + aanvraagformulier worden (uiterlijk) 

op 12 september 2022 op de website van het VAPH gepubliceerd: 
https://www.vaph.be/pilootfase-nieuw-beleid-rechtstreeks-toegankelijke-vaph-hulp-rth 
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BELANGRIJKE ELEMENTEN UIT HET BVR M.B.T. DE PILOOTFASE (1/2) 

In het BVR RTH wordt een extra hoofdstuk toegevoegd:  

‘Hoofdstuk 3/1. Organisatie van een pilootfase voor het ontwikkelen en uitproberen 
van nieuwe mogelijkheden voor rechtstreeks toegankelijke hulp’ 
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BELANGRIJKE ELEMENTEN UIT HET BVR M.B.T. DE PILOOTFASE (2/2) 

Drie onderdelen of ‘afdelingen’ in het nieuwe hoofdstuk: 

● algemene bepalingen: mogelijkheid tot het lanceren van een oproep, het verlenen van een tijdelijke 
erkenning, het afwijken van de actuele regels RTH, verwachting inzake opmaak van een individueel plan 

● tijdelijke erkenning: wie kan tijdelijke erkenning krijgen en onder welke voorwaarden, hoe en wanneer 
aanvragen, hoe beoordelen van de aanvragen (commissie), hoe en wanneer verlenging van erkenning 
vragen 

● subsidiëring en toepassingsvoorwaarden: wijze waarop de geboden RTH gefinancierd zal worden, 
(eventuele) aanrekening bijdragen 

Het besluit treedt in werking op 1 september 2022. Het definitief goedgekeurde besluit 
wordt beschikbaar gesteld op de website van het VAPH. 
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BELANGRIJKE DATA EN PERIODES 
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definitieve oproep 
en aanvraag- 
formulier 
beschikbaar 

12 SEPTEMBER 

2022 

deadline indienen 
aanvraag 

9 NOVEMBER 

2022 

communicatie 
beslissing wel/geen 
deelname 

TWEEDE HELFT 
DECEMBER  

2022 

periode pilootfase 

1 JANUARI T/M 
31 DECEMBER 

2023 

Opgelet: tijdelijke erkenning i.h.k.v. de pilootfase loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024! 

evaluatieperiode 

1 JANUARI T/M 
31 MAART 

2024 

conclusies, 
besluitvorming 
en voorbereiden 
(definitieve) 
aanpassing 
BVR RTH 

1 APRIL T/M 
30 JUNI 

2024 



DOEL EN INHOUD VAN DE PILOOTFASE RTH 
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DOEL VAN DE PILOOTFASE 

Met de pilootfase willen we organisaties de nodige regelruimte en (bijkomende) 
middelen ter beschikking stellen om nieuwe vormen van RTH te ontwikkelen en uit te 
proberen 

Finaal beogen we een grondige hervorming van het huidige RTH-beleid waarbij de RTH-
ondersteuning voortaan voldoet aan elk van volgende voorwaarden: 

● De ondersteuning is snel inzetbaar en flexibel aanpasbaar. 

● De ondersteuning is laagdrempelig en nabij (beschikbaarheid, betaalbaarheid, 

bereikbaarheid, begrijpbaarheid, betrouwbaarheid). 

● De ondersteuning is vraaggericht en op maat (bruikbaarheid). 
● De VAPH-RTH-ondersteuning wordt geïntegreerd en afgestemd met andere (niet-VAPH)-

ondersteuning (bekendheid)  
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WIE KAN DEELNEMEN? 

● Welke organisaties? 
● VAPH-vergunde/erkende organisaties (VZA/MFC) 

● met een erkenning RTH 
● nog geen erkenning RTH 

● VAPH-geregistreerde groenezorginitiatieven (mits voorwaarden van rechtspersoon en statuten) 

● VAPH-geregistreerde ouderinitiatieven (mits voorwaarden van statuten)  
● Niet-VAPH-erkende organisaties die voldoen aan een aantal voorwaarden 

● Welke gebruikers? 
● Bestaande en nieuwe gebruikers RTH 
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MODALITEITEN VAN RTH IN DE PILOOTFASE 

● Alle huidige ondersteuningsfuncties RTH, uitgezonderd GIO: 

● ambulante, mobiele en groepsbegeleiding  

● ambulante en mobiele outreach 

● dagopvang, verblijf 

● Bijkomende ‘open functie’ 

● Outreach met ‘open invulling’ 

● Tijdelijk en gemotiveerd meer dan 8 punten (en maximaal 12 punten) 

● Opmaak van een individueel plan voor langlopende, complexere trajecten 
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INHOUDELIJKE VERWACHTINGEN T.A.V. DE INITIATIEFNEMERS (1/4) 

We verwachten van de organisaties die deelnemen aan de pilootfase dat ze: 

(1) vormen van RTH ontwikkelen en implementeren waarbij de ondersteuning 
● snel inzetbaar en flexibel aanpasbaar is 
● laagdrempelig en nabij is 
● vraaggericht en op maat is 
● wordt geïntegreerd en afgestemd met andere (niet-VAPH-)ondersteuning 
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INHOUDELIJKE VERWACHTINGEN T.A.V. DE INITIATIEFNEMERS (2/4) 

(2)  de eigen organisatie wendbaar maken in functie van het tegemoetkomen aan 
uitdagingen zoals: 

● voldoende en voldoende ervaren en deskundig personeel vinden, een duurzaam en 
toekomstgericht personeelsbeleid voeren 

● zoveel mogelijk personen met een (vermoeden van) handicap oplossingsgericht en op 
een kwaliteitsvolle wijze ondersteunen 

● een gezond financieel beleid voeren met aandacht voor de betaalbaarheid van de 
ondersteuning voor de cliënt 

● flexibel inspelen op wisselende noden zowel op niveau van individuele cliënten als binnen 
een bepaalde regio/werkingsgebied 
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INHOUDELIJKE VERWACHTINGEN T.A.V. DE INITIATIEFNEMERS (3/4) 

(3) een bijdrage leveren aan de ruimere inhoudelijke doelstellingen van het beleid voor 
personen met een handicap: 

● een zo groot mogelijke autonomie van de persoon met een (vermoeden van) handicap 
nastreven 

● positief bijdragen aan de levenskwaliteit voor de persoon met een (vermoeden van) 
handicap 

● inclusie bevorderen 

en prioritair inzetten op preventieve en vroegtijdige ondersteuning , continuïteit op 
overgangsmomenten, ‘aanwezig blijven’ en ‘aanklampend werken (waar nodig en 
wenselijk) 
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INHOUDELIJKE VERWACHTINGEN T.A.V. DE INITIATIEFNEMERS (4/4) 

(4) in functie van afstemming in cliënttrajecten sterk inzetten op lokale en intersectorale 
samenwerking met andere organisaties of andere partners  
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ERKENNING & SUBSIDIËRING VAN 
RTH IN DE PILOOTFASE 
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ERKENNING VAN ORGANISATIES I.H.K.V. DE PILOOTFASE RTH 

● Voorwaarden enkel geldig voor pilootfase RTH 

● Tijdelijke erkenning voor geselecteerde initiatieven vanaf 01.01.2023 

● Erkenning RTH is minstens 35 personeelspunten (0,5 VTE) 

● Geen selectie voor aanvragen kleiner dan 35 punten voor niet-RTH-erkende 

diensten 

● Erkenningsbesluit VAPH via e-mail  

● inclusief verdere informatie rond applicaties VAPH i.v.m. de erkenning, de registratie van 

prestaties RTH enz. 

● Na positieve evaluatie pilootfase: aanvraag tot verlenging voor onbepaalde duur 
19 



FINANCIERING RTH I.H.K.V. DE PILOOTFASE 
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● 19,5 miljoen euro uit VIA 6-middelen 
● Enkel RTH binnen de pilootfase wordt vergoed vanuit die middelen 

● Zelfde administratieve processen en richtlijnen als voor bestaande RTH 
● Puntwaarde ‘open functie’: in onderling overleg tussen organisatie en gebruiker te 

bepalen 
● Eigen bijdrage voor de ‘open functie’: in onderling overleg tussen organisatie en 

gebruiker te bepalen 
● Puntwaarde ‘outreach met open invulling’: zelfde puntwaarde als voor bestaande 

outreach RTH 

Specifieke en gerichte toelichting over registratie, subsidiëring en verantwoording volgt 
na selectie van de deelnemende initiatieven! 

 

 



HOE DEELNEMEN AAN DE PILOOTFASE? 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
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AANVRAAG- EN BEOORDELINGSPROCEDURE VOOR KANDIDAAT-
ORGANISATIES 

1. Indienen van een gemotiveerde aanvraag 
2. Controle en beoordeling door administratie en commissie: 

● controleren of aanvraag tijdig en volledig is ingediend 
● controleren of de organisatie erkend is of erkend kan worden als aanbieder RTH 
● beoordelen van de inhoudelijke motivatie tot deelname aan de pilootfase en inhoudelijke 

beoordeling van het geschetste initiatief o.b.v. de informatie uit de gemotiveerde 
aanvraag 

● beoordelen van de haalbaarheid (financieel, personeel, doelstellingen …) van het 
geschetste initiatief obv de informatie uit de gemotiveerde aanvraag 

● check of de gevraagde capaciteit gehonoreerd kan worden binnen de totale beschikbare 
middelen (19,5 mio euro) 

1. Communiceren beslissing en mogelijkheid tot beroep 
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INDIENEN VAN EEN GEMOTIVEERDE AANVRAAG (1/2) 

Een gemotiveerde aanvraag tot deelname aan de pilootfase bestaat uit: 

● een volledig en correct ingevuld Googleformulier 
● beschikbaar op de webpagina vanaf 12 september 2022 

● bijlagen ingediend via de mailbox pilootfaserth@vaph.be 

Googleformulier én bijlagen moeten volledig en correct ingediend zijn uiterlijk 
9 november 2022 om 23.59 uur (automatische datum- en tijdstempel) 
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Wijzigingen aan een reeds gestart Googleformulier zijn mogelijk tot aan de deadline! 

Voor alle aanvragen die voor 30 oktober 2022 worden ingediend, garandeert het VAPH de 
check op volledigheid en het opvragen bijkomende stukken i.f.v. de deadline. Voor 
aanvragen ingediend na 30 oktober  2022 kan die service niet meer gegarandeerd worden! 

mailto:pilootfaserth@vaph.be


INDIENEN VAN EEN GEMOTIVEERDE AANVRAAG (2/2) 

Onderdelen van het Googleformulier: 

● gegevens nodig om de (mogelijkheid tot) erkenning als RTH aanbieder te beoordelen 
● een inhoudelijke voorstelling van het initiatief (voorgestructureerde set van vragen) 
● gegevens betreffende de structuur en organisatie van het initiatief 
● lijst van de bijlagen die worden bezorgd via de mailbox pilootfaserth@vaph.be 

De administratie en de commissie kunnen zich in hun beoordeling enkel baseren op de 
aangeleverde informatie. Een goede en heldere beschrijving en motivatie zijn cruciaal! 
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Opgelet: Meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen i.f.v. het gezamenlijk 
realiseren van eenzelfde initiatief. Elke organisatie dient echter een eigen aanvraag tot 
erkenning in. Elke organisatie vraagt eigen (bijkomende) capaciteit aan. 



CONTROLE EN BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN (1/6) 

Tijdig: het Googleformulier én de bijlagen zijn verstuurd uiterlijk 9 november 2022, 23.59 u. 

Volledig: alle vragen in het Googleformulier zijn volledig en zinvol ingevuld en de nodige 
bijlagen zijn verstuurd naar pilootfaserth@vaph.be. 

Check van de erkenningsvoorwaarden: 

● reeds erkend MFC of vergunde zorgaanbieder: SE-nummer 
● geregistreerd ouderinitiatief of groenezorginitiatief: SE-nummer en KBO-nummer 
● nog niet door/bij het VAPH erkende, vergunde of geregistreerde organisatie: KBO-nummer en 

bijkomende vragen en stukken 
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CONTROLE EN BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN (2/6) 

Bijkomende vragen of stukken voor nieuwe organisaties: 

● de statuten rechtspersoon met vermelding doelstelling ondersteunen van personen van 
een handicap (doelstelling niet voor ouderinitiatieven) 

● bewijs dat de organisatie de nodige handicapspecifieke kennis en deskundigheid kan 
inzetten  

● administratieve gegevens (naam organisatie, ondernemingsnummer enz.) 
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CONTROLE EN BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN (3/6) 

Feedback tijdens de indienperiode op de formele elementen: 

● een ingevuld Googleformulier (geen inhoudelijke controle) 
● alle bijlagen ingestuurd via mail naar pilootfaserth@vaph.be 
● statuten gepubliceerd of neergelegd bij de griffie 
● het doel van ondersteunen van personen met een handicap is opgenomen in de statuten 

Deze controle gebeurt tot 30 oktober 2022 voor het afsluiten van de indienperiode. 

Eventuele aanpassingen mogelijk om door te sturen tot 9 november 2022, 23.59 uur. 
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CONTROLE EN BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN (4/6) 

Beoordeling van de inhoudelijke elementen 

Beoordelen van de inhoudelijke motivatie tot deelname aan de pilootfase en inhoudelijke 
beoordeling van het geschetste initiatief o.b.v. de informatie uit de gemotiveerde aanvraag 

Deze beoordeling gebeurt door een beoordelingscommissie samengesteld uit leden van 
de administratie en van het kabinet van minister Crevits. 

De commissieleden oordelen of het geschetste initiatief voldoet aan de gestelde 
verwachtingen en voorwaarden. Ze bepalen een zeker rangorde onder de dossiers o.b.v. 
enkele specifieke criteria. Die rangorde zal enkel gehanteerd worden als de totaliteit van 
de gevraagde bijkomende middelen groter is dan de voorziene 19,5 mio euro. 
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CONTROLE EN BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN (5/6) 

Criteria die bepalend zijn voor de rangordening van de ingediende dossiers: 

(1) de manier waarop de organisatie ervoor zal zorgen dat de geboden ondersteuning snel 
inzetbaar en flexibel aanpasbaar,  laagdrempelig en nabij, vraaggericht en op maat en 
geïntegreerd en afgestemd is 

(2) de manier waarop de ondersteuning die zal aangeboden worden binnen de pilootfase, 
zich onderscheidt van het klassieke RTH-aanbod 

(3) de omschrijving en duiding van de inhoudelijke doelstellingen die nagestreefd zullen 
worden en hoe de organisatie die zal aanpakken 

(4) de omschrijving en duiding van de schaal en manier waarop er intersectoraal of lokaal zal 
worden samengewerkt met andere organisaties of partners 
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CONTROLE EN BEOORDELING VAN DE INGEDIENDE AANVRAGEN (6/6) 

Beoordeling van de haalbaarheid van het geschetste initiatief 

● personeelsomkadering 
● financieel plan 
● opstart en doorstart van het initiatief 
● projectorganisatie 

Check van de betaalbaarheid van alle ontvankelijke en positief beoordeelde dossiers 
binnen het totale budget van 19,5 mio euro. Eventuele selectie binnen de ontvankelijke 
en positief beoordeelde dossiers gebeurt o.b.v.: 

● regionale spreiding en evenwicht minder- en meerderjarigen 
● rangordening o.b.v. de bijzondere inhoudelijke criteria 
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COMMUNICEREN BESLISSING EN MOGELIJKHEID TOT BEROEP 

Een gemotiveerde beslissing over selectie of niet-selectie van de aanvrager wordt 
tweede helft december 2022 bezorgd. 

Selectie impliceert altijd dat de gevraagde punten ook worden toegekend (beslissing 
betreft steeds ‘alles of niets’). 

Een aanvrager die niet akkoord is met de genomen beslissing, heeft de mogelijkheid om 
binnen een termijn van 30 dagen beroep aan te tekenen. 
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VERDERE PLANNEN NA DE SELECTIE VAN DE DEELNEMENDE INITIATIEVEN? 

We organiseren een (fysiek) inspiratie- en reflectiemoment begin 2023 voor alle 
geselecteerde initiatieven. 

De pilootfase wordt gestuurd en opgevolgd door een stuurgroep en ondersteund door 
een reflectiegroep. 

Meer informatie over registreren, rapporteren, subsidiëren … volgt bij de start van de 
pilootfase (begin 2023). 
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VRAGEN? 
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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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