
ONLINE INFOSESSIE PILOOTFASE RTH 
ERKENNEN NIEUWE AANBIEDERS RTH 

23 augustus & 6 september 2022 



WELKOM EN INTRODUCTIE 

Scope van vandaag: informatie specifiek voor nieuwe aanbieders, over het aanvragen van 
een erkenning om RTH te kunnen aanbieden, binnen de context van 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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https://www.vaph.be/pilootfase-nieuw-beleid-rechtstreeks-toegankelijke-vaph-hulp-rth
https://www.vaph.be/pilootfase-nieuw-beleid-rechtstreeks-toegankelijke-vaph-hulp-rth


OPBOUW INFOSESSIE  
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● Inhoud eerste infosessie: Specifiek voor nieuwe aanbieders 
○ Wat is RTH? Hoe is het ontstaan?   
○ Wat is specifiek aan de pilootfase RTH?  
○ Erkenning, registratie en subsidiëring   
○ Aanvraag voor nieuwe aanbieders 

● Tweede infosessie over de richtlijnen tot indienen aanvraag, is aanvullend 

 

 



HISTORIEK RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP 
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HISTORIEK RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING  

● Eerste erkenningen 2012 
● Principes  

● vraaggestuurd 
● laagdrempelig 
● vlot toegankelijke ondersteuning 

● Lage frequentie en/of kortdurend  
● Handicapspecifieke ondersteuning  
● Minderjarigen en meerderjarigen 
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HISTORIEK RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING  
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● Erkenning in personeelspunten  
● flexibele inzet van personeel  
● maximale ruimte voor de aanbieder tot sociaal ondernemen i.f.v. de vragen  

● Ondersteuningsfuncties (prestatie levert aantal personeelspunten op)  
● ambulant (0,155)/mobiel (0,220)   
● dagopvang (0,087)  
● verblijf (nacht: 0,130)  
● outreach (cfr. ambulant/mobiel)  

 

 



HISTORIEK RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING  

● Bij opstart persoonsvolgende financiering  
● belangrijke bouwsteen van trap 1 

 
 
 

 
● transitie: alle meerderjarigen met weinig intensieve ondersteuning  

 
 

● Inkanteling grootste deel capaciteit voormalige thuisbegeleidingsdiensten  
● Specifieke erkenningen kortverblijf, GIO ...  
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PVB 

Zorgbudget handicap (BOB) 
RTH 



HISTORIEK RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING  
Enkele cijfers m.b.t. 2021  

● budget: ca. 94 miljoen euro  
● aantal cliënten: 28.360 cliënten, waarvan ongeveer de helft minderjarigen  
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Aangeboden ondersteuningsfunctie Aantal cliënten 2021 

mobiele begeleiding  19.638 

ambulante begeleiding  16.207 

dagopvang  4.647 

groepsbegeleiding  1.722 

begeleid werken  1.428 

nachtopvang  823 



PILOOTFASE RTH 
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PILOOTFASE RTH 

● Uitbreidingsbeleid RTH in het kader van VIA 6-akkoord (€ 19,5 mio) 
● Politieke afspraken in het kader van het zorginvesteringsplan  

● meer vraaggestuurd op inclusie gericht  
● innovatief     
● regionaal ingebed  

● Ontwikkelen en uittesten nieuwe mogelijkheden RTH met behoud van de bestaande 
mogelijkheden  
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TIJDLIJN PILOOTFASE  
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goedkeuring BVR 

SEPTEMBER 

2022 

periode aanvragen 

SEPTEMBER -  
9 NOVEMBER 

2022 

selectie van de 
deelnemers 

NOVEMBER - 
DECEMBER  

2022 

pilootfase 

1 JANUARI T/M 
31 DECEMBER 

2023 

evaluatie 

1 JANUARI T/M 
31 MAART 

2024 

aanpassing 
BVR/verlenging 
erkenningen 

1 APRIL - … 

2024 



VERSCHIL RTH & PILOOTFASE RTH 
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VERSCHIL RTH & PILOOTFASE RTH (1) 
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Bestaande RTH Pilootfase RTH  

enkel voor vergunde zorgaanbieders en 
erkende multifunctionele centra 

ook andere organisaties, o.a. 
ouderinitiatieven en groenezorginitiatieven 

minimale erkenning 35 personeelspunten  minimale erkenning 35 personeelspunten  

erkenning voor onbepaalde duur erkenning voor bepaalde duur 
(wordt onbepaalde duur mits positieve 
evaluatie)  

maximaal 8 personeelspunten per persoon 
op jaarbasis  

mogelijkheid om tot 12 personeelspunten 
per persoon aan te bieden  



VERSCHIL RTH & PILOOTFASE RTH (2) 
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Bestaande RTH Pilootfase RTH  

vastgelegde ondersteuningsfuncties  bijkomende ondersteuningsfuncties 
mogelijk  

voor personen met een (vermoeden van) 
handicap, zonder aanvraagprocedure 

voor personen met een (vermoeden van) 
handicap, zonder aanvraagprocedure 

geen vraagregistratie  geen vraagregistratie  



SUBSIDIËRING RTH 
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ERKENNING - REGISTRATIE - SUBSIDIËRING  
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Formele 
aanvraagprocedure  

Erkenning  Registratie Subsidiëring  

Google Form  personeelspunten  prestaties  voorschotten  

bijlagen werkingsmiddelen  personeel  afrekening  



SUBSIDIËRING RTH - PERSONEELSPUNTEN 
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● Erkenning RTH-dienst wordt uitgedrukt in personeelspunten 
● Elke personeelsfunctie is gelinkt met punten per VTE 🡪🡪 inzet personeel t.w.v. 

erkenning 

 

 

● Voorbeeld:  
● erkenning van 150 punten 🡪🡪 2 VTE opvoeder klasse 1 (142 punten) 
● erkenning van 35 punten 🡪🡪 0,49 VTE opvoeder klasse 1 (35 punten) 



SUBSIDIËRING RTH - KOSTENDEKKENDE LOONFINANCIERING 
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● Brutoloon (loon volgens barema’s paritair comité 319, volgens anciënniteit) 
● RSZ 
● Vakantiegeld 
● Eindejaarspremie 

 

● Loonforfait  
● VIA-middelen (Vlaams Intersectoraal Akkoord) 

 

 



SUBSIDIËRING RTH - WERKINGSMIDDELEN 
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● Per RTH-punt: 89 euro werkingskosten 
● Omzetten van personeelspunten: indien niet alle punten ingezet voor personeel 

● 834 euro per punt 
● Opgelet maximaal 3 % van de RTH-erkenning (met maximum van 20 punten per jaar) 

● Voorbeeld: 
● Erkenning van 100 punten, 99 punten ingezet met personeel 
● Werking: 100 X 89 euro = 8900 euro 
● Omzetten punten: 1 X 834 euro = 834 euro 
● Totaal  8900 + 834 = 9734 euro 

 

 



SUBSIDIËRING RTH - UITBETALING SUBSIDIËRING 
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● Maandelijks voorschot:  
● 8 % van geschatte jaarsubsidie 

● Jaarlijks afrekeningsdossier: 
● Resterend saldo (ongeveer 4 %) 

 

 



SUBSIDIËRING RTH - ADMINISTRATIEVE PROCESSEN 
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● Geboden ondersteuning wordt per cliënt geregistreerd in geïntegreerde 
registratietool (GIR) 
● rijksregisternummer, type ondersteuning, datum 
● kan manueel rechtstreeks of via automatiseerder verlopen 

● Maandelijks voorschot via webapplicatie ISIS 
● registratie van personeelsleden (eenmalig algemene gegevens) 
● maandelijks prestatie-eenheden 
● kan manueel rechtstreeks of via automatiseerder/sociaal secretariaat verlopen 

● Jaarlijks afrekeningsdossier via webapplicatie ISIS 
● definitief personeelsbestand 
● administratieve gegevens 



SUBSIDIËRING RTH - OUTPUTGERELATEERDE SUBSIDIËRING  
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● Jaarlijks registreert RTH-dienst voor minimaal 92 % van zijn erkenning aan geboden 
ondersteuning 🡪🡪 100 % gesubsidieerd 

● Indien minder dan 92 % 🡪🡪 subsidiëring pro rata verminderd 
● Elke ondersteuning die wordt geregistreerd (GIR), genereert gepresteerde punten 

● Voorbeeld: mobiele begeleiding 0,22 punten - dagopvang 0,087 punten 

 

 



WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN? 
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WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN? 
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● VAPH-vergunde/erkende organisaties (VZA/MFC) 
● met een erkenning RTH 
● nog geen erkenning RTH 

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

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



VOORWAARDEN VOOR DE 
ORGANISATIE 
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VOORWAARDEN VOOR DE ORGANISATIE (1) 
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● Opgericht zijn: 
● als privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet 

verboden is hun leden een vermogensvoordeel te bezorgen  
● of als een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en met een sociaal oogmerk  
● of door ondergeschikt bestuur zoals een provincie, een gemeente, een intercommunale 

van gemeenten of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
● In de statuten is ten minste het bieden van ondersteuning aan personen met een 

handicap als doelstelling opgenomen 



VOORWAARDEN VOOR DE ORGANISATIE (2) 
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● De collectieve arbeidsovereenkomsten en loonbarema's moeten worden gevolgd bij 
de tewerkstelling van personeel  

● Als de organisatie is ingebed in een grotere organisatie: 
● kunnen optreden als een autonome entiteit 
● afzonderlijk verantwoording kunnen afleggen aan het VAPH 

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



ERKENNING PILOOTFASE RTH 

28 



ERKENNING PILOOTFASE RTH 
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● Voorwaarden enkel geldig voor pilootfase RTH 
● Tijdelijke erkenning voor geselecteerde initiatieven vanaf 01.01.2023 t.e.m 30.06.2024 
● 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 

 

 



AANVRAAG PILOOTFASE RTH 
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AANVRAAG PILOOTFASE RTH (1) 
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● In twee luiken (beide in te dienen voorafgaand aan de deadline) 
● online aanvraagformulier (Google Form) 
● bijlagen via mailbox pilootfaserth@vaph.be 

 

 



AANVRAAG PILOOTFASE RTH (2) 
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● Bijkomende vragen of bijlagen voor nieuwe organisaties 
● de statuten rechtspersoon met vermelding doelstelling ondersteunen van personen van 

een handicap  
● bewijs dat de organisatie de nodige handicapspecifieke kennis en deskundigheid kan 

inzetten (enkel van toepassing voor niet-erkende of -geregistreerde organisaties)  
● administratieve gegevens (naam organisatie, ondernemingsnummer enz.) 

 

 



FEEDBACK TIJDENS INDIENPERIODE 

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

statuten 

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

 
Eventuele aanpassingen mogelijk om door te sturen tot 9 november 2022, 23.59 u. 
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mailto:pilootfaserth@vaph.be


LET OP DEADLINE VOOR INDIENEN! 

● Indienen mogelijk vanaf definitieve oproep 12 september 2022 
 

● Uiterlijk op 9 november 2022, 23.59 uur 
 

● Inclusief bijlagen via mailbox pilootfaserth@vaph.be 
 

● Laattijdige of onvolledige aanvraag niet meer meegenomen 
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mailto:pilootfaserth@vaph.be


BESLISSING EN COMMUNICATIE INDIEN NIET VOLDAAN AAN DE 
INDIENINGSVOORWAARDEN 
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● Na afsluiting indienperiode: 
● screening van de gestelde voorwaarden voor alle nieuwe organisaties (niet 

erkend/vergund/geregistreerd bij VAPH)  
● voorwaarden niet voldaan: geen selectie voor verdere beoordeling in functie van pilootfase RTH 
● communicatie via brief 

 

 



VERDERE INFO OPROEP EN SELECTIE 
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● Infosessies op 25 augustus, 9 september en 12 september (volzet) 
● Over de finaliteit, inhoud en instapvoorwaarden 

● Info pilootfase en infosessies: 
https://www.vaph.be/pilootfase-nieuw-beleid-rechtstreeks-toegankelijke-vaph-
hulp-rth 

● Bij vragen & indienen van de bijlagen: pilootfaserth@vaph.be 

 

 



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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http://www.vaph.be
http://www.vaph.be/nieuwsbrief/inschrijven
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