Het vernieuwde ondersteuningsaanbod
voor geïnterneerde personen met een handicap
INFOSESSIES 11, 23 en 28 JANUARI 2019
VAC GENT EN LEUVEN / GIELS BOS

Waarom directe financiering?

• Geïnterneerde personen met een handicap … een complex verhaal
en vernieuwde regelgeving
• Dringende nood aan concrete mogelijkheden tot uitstroom en
doorstroom
• Trajecten uitstippelen met vallen en opstaan
• Intersectorale samenwerking als sleutel tot succes
• Gedeelde doelstelling: zorg op maat bieden in duurzame
oplossingen

Aanbod buiten de PVF-context voor geïnterneerde personen met
een handicap
Daarom ontwikkeling van een apart aanbod buiten de PVF-context voor
geïnterneerde personen met een handicap

• Een afgebakend budget op Vlaams beleidsniveau
• Besluit van de Vlaamse Regering over de zorg en ondersteuning voor
geïnterneerde personen met een handicap door vergunde zorgaanbieders
(goedgekeurd op 14/12/2018)
• Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning en subsidiëring van
voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de
gevangenis, en van units van geïnterneerden (goedgekeurd op 24 november
2017)

Inhoud van deze presentatie

BESTAANDE ONDERSTEUNINGSVORMEN voor geïnterneerden die naast de
directe financiering blijven

NAAR DIRECTE FINANCIERING
• Voorwaarden
• Administratieve aanvraagprocedure
• Toeleiding en eventuele bemiddeling
• Registratie van vergunde zorgaanbieders voor directe financiering voor
geïnterneerden
VAN DIRECTE FINANCIERING NAAR PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)
OVERGANGSMAATREGELEN

Bestaande ondersteuningsvormen

Aanbod voor geïnterneerden dat blijft bestaan

• In een penitentiaire inrichting: (aanbod voor geïnterneerde en gedetineerde personen met een
(vermoeden van) handicap)

• RTH-ondersteuning (zowel binnen als buiten de gevangenis)
• Dagbesteding, overdracht van handicapspecifieke know-how & psychosociale begeleiding
• Structureel ingebed in de gevangenissen van Brugge en Hasselt

• Dagbesteding krijgen via specifieke intramurale projecten (Gent, Antwerpen,
Merksplas)

• Binnen VAPH: (aanbod voor geïnterneerde personen met een handicap)
• FOR-VAPH-units: bij uitstroom uit gevangenis, medium-risk, 7/7 behandeltraject met
als doel doorstroom: toeleiding voortaan via zelfde procedure als directe financiering
• Ondersteuning met een persoonsvolgend budget (PVB)

• Andere ondersteuningsmogelijkheden:
• LONG STAY binnen psychiatrie
•…

Directe financiering voor
geïnterneerde personen met een handicap

Directe financiering voor geïnterneerden

•

Ondersteuning bij vergunde zorgaanbieder via directe financiering voor
geïnterneerde personen met een handicap die:
• op moment van aanmelding én opname voor directe financiering verblijven in
•
•
•
•

gevangenis
forensische psychiatrische centra (FPC: Antwerpen en Gent)
erkende medium security setting (Bierbeek, Rekem, Zelzate)
Forensische units VAPH (For VAPH: Amanis, Itinera, Limes)

• klaar zijn om uit te stromen naar een reguliere VAPH-setting (low-risk)
• kunnen via vrij eenvoudige procedure doorstromen naar:
• For VAPH-unit (vanuit gevangenis of FPC of mid-security) – medium risk
• Een geregistreerde vergunde zorgaanbieder (VZA) met directe financiering (5 modules
van ondersteuning) – low risk
mobiele ondersteuning
woon- en dagondersteuning
dagondersteuning
woon- en dagondersteuning +
woonondersteuning

Directe financiering:
voorwaarden en aanvraagprocedure

Voorwaarden voor de geïnterneerde om ondersteuning te krijgen
via directe financiering

• Voorwaarden voor aanvraag:
• verblijf in beveiligde setting: (zie hoger) + uitstroom klaar zijn
• erkend zijn/worden door het VAPH als persoon met een handicap (verblijfs- en
leeftijdsvoorwaarden)
• Aanvraag met
• info over nood aan bepaalde module van ondersteuning
• Melding statuut internering
vergezeld van o.a. opname-attest (zie volgende slide)

Aanvraagprocedure: infonota van 15 januari 2019

• Aanvraagprocedure directe financiering internering
• Voorwaarden voor aanvraag:
•
•

Verblijf in beveiligde setting én uitstroomklaar (KBM stemt in met reclassering)
Indienen aanvraag door persoon met een handicap/ wettelijke vertegenwoordiger, mede
ondertekend door directeur van de gevangenis of verantwoordelijke van de zorg

• Aanvraagdocument vergezeld van:
•
•
•

•

Opname-attest in de prioritaire setting
Duiding risico-profiel (risicotaxatie)
Aanvraag tot erkenning als persoon met een handicap bij het VAPH (indien nog niet
erkend)
Vonnis bewindvoering (indien van toepassing)

• Behandeling door het Provinciaal Kantoor van het VAPH (o.b.v. domicilie aanvrager)
•
•
•
•

Volledigheid
Controle ontvankelijkheidsvoorwaarden VAPH (leeftijd en verblijf)
Check verblijfplaats / statuut internering
Erkenning handicap

Goedkeuring en opstart directe financiering

• Bij goedkeuring voor de directe financiering internering
•
•
•
•

Brief als bevestiging
Check beschikbaar budget
Eventuele opstart bemiddeling (verschillende mogelijkheden)
Geldigheid: 12 maanden (om op te starten) vanaf aanvraagdatum

• Start directe financiering
•
•
•
•

Datum start bij vergunde zorgaanbieder
Inzet via individuele dienstverleningsovereenkomst
Budget op basis van gevraagde module (zie aanvraagdocument)
Vragen hier rond: internering@vaph.be

• Wat bij time out?
• Voor maximaal 3 maanden = schorsing van de directe financiering
• Langer dan 3 maanden = einde directe financiering

Directe financiering: bemiddeling

Matching en (indien nodig) bemiddeling

• matching vraag met een passend aanbod:
• door beveiligde setting, schakelteam, …
• indien ondersteuning nodig voor intensieve bemiddeling: aanvraag indienen bij
team regiocoördinatoren VAPH
• regioteam verwijst voor intensieve bemiddeling indien nodig door naar
casemanagement en / of collectieve bemiddeling

• nood aan samenwerking:
•
•

gedeeld doel van oplossing op maat tussen welzijn en justitie - good practices
(casusoverleg, netwerkoverleg, SAM-samenwerking, …)
belang van samenwerking (bewindvoering, cash-voucherverhaal na opheffing statuut
internering, …)

Registratie van vergunde zorgaanbieder voor
ondersteuningsmodules geïnterneerden

Voorwaarden voor vergunde zorgaanbieder om
ondersteuningsmodules geïnterneerden aan te bieden
• Voorwaarden voor vergunde zorgaanbieders (VZA):
• specifieke registratie bij het VAPH (zie volgende dia)
• bereid zijn om op maat te werken met een forensische doelgroep,
• forensische expertise en opleidingen volgen in functie van de ondersteuning van een
forensische doelgroep,
• sectoraal en intersectoraal afstemmen met andere, betrokken actoren,
• instaan voor opvolging en nazorg van het zorgtraject.

• Woon- of dagondersteuning: beschikken over een aangepaste infrastructuur (of
bereid zijn op korte termijn de nodige infrastructurele aanpassingen te doen)

• De lijst van de geregistreerde aanbieders per module zal gebruikt worden voor
bemiddeling om casusgewijs naar een match te zoeken.

Registratie van vergunde zorgaanbieder voor
ondersteuningsmodules geïnterneerden
• Infonota van 17 december 2018 (INF/AFZ/18/40)

• Enkel VZA die zich specifiek hiervoor registreert, kan dit aanbieden en wordt
hiervoor gesubsidieerd.
• In aanvraag duidt de VZA de aangeboden modules aan.
• Aanvraagformulier (ook in te vullen bij wijzigingen achteraf) als bijlage bij
infonota
• Opgelet: onze website voor professionelen onderging een zeer grondige
transformatie.

Financiering van vergunde zorgaanbieder bij
ondersteuningsmodules geïnterneerden
• Bedragen op jaarbasis, pro rata in functie van duur begeleidingsovereenkomst
• Modules zijn NIET combineerbaar
personeelspunten

werkingsmiddelen

individuele ondersteuning

19,2504

€ 1.434,04

dagondersteuning

37,8132

€ 2.816,87

woonondersteuning

48,1260

€ 3.585,11

dag- en woonondersteuning

61,8762

€ 4.609,42

dag- en woonondersteuning +

79,7516

€ 5.941,04

Van directe financiering
naar persoonsvolgend budget (PVB)

Van directe financiering naar een persoonsvolgend budget

Definitieve invrijheidsstelling betekent einde van statuut internering. Belang om
proactief te werken
Toeleiding naar persoonsvolgende financiering vanuit directe financiering
wanneer zicht op de definitieve invrijheidsstelling
• Start proces van vraagverheldering
• Indienen van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) ten
vroegste vanaf de 7de maand verblijf bij VZA met directe financiering
• Na goedkeuring OP PVB kan de objectivering ondersteuningsnood door een
multidisciplinair team (MDT) gestart worden
• Toewijzing van een persoonsvolgend budget (PVB) in prioriteitengroep 1

In BVR genomen overgangsmaatregelen

Genomen overgangsmaatregelen voor geïnterneerden die in
gevangenis, FPC of mid security verblijven
Basisprincipes:
• bij verblijf in deze settings geen recht op persoonsvolgend budget
• voortaan aanvraag directe financiering
• Bij vertaling CRZ-vraag al een budget werd toegewezen of ter beschikking
gesteld, maar nog steeds verblijf in deze setting: stopzetting
• Wie na de transitie zorg in natura al een budget ter beschikking werd gesteld –
keuze: behoud persoonsvolgend budget of aanvraag directe financiering
• Reguliere aanvraagprocedure PVF on hold gezet: stopzetting

Wat betekent het BVR voor geïnterneerden die elders of in een FOR
VAPH verblijven?

• De toewijzing en de terbeschikkingstelling PVB vervalt niet
• Reguliere aanvraagprocedure PVF on hold: verderzetting reguliere
toeleidingsprocedure met behoud aanvraagdatum ondersteuningsplan (OP PVB)

Meer informatie en uw vragen

Communicatie

Actuele wegwijsinformatie
●
●
●
●

Achtergrondinformatie over de VAPHdienstverlening
Op de hoogte blijven over de wijzigingen in de
regelgeving of richtlijnen
Informatie & FAQ’s over de transitie PVF
Documenten en formulieren

➢ Personen met een handicap & hun omgeving
kunnen terecht op VAPH.be voor
wegwijsinformatie

Communicatie

Hou de vinger aan de pols
Via de digitale VAPH-nieuwsbrief kunnen personen met een
handicap en hun netwerk updates ontvangen over:
●
●
●
●

VAPH-dienstverlening: persoonsvolgend budget, hulpmiddelen
en aanpassingen …
recente wijzigingen in regelgeving voor VAPH-dienstverlening
nieuwe functionaliteiten in mijnvaph.be
nieuws over het VAPH: folders, cijfers ...

Inschrijven:
www.vaph.be/nieuwsbrief/inschrijven

Communicatie

Driemaandelijks magazine Sterk
Sterk wil vooral verhalen van mensen brengen. 'Sterke verhalen
van mensen met een handicap' is dan ook de ondertitel van het
magazine. Die houdt in dat mensen met een handicap vertellen
over hun leven, maar ook dat anderen getuigen over het 'samen
leven'.

Abonneren:
www.vaph.be/formulieren/neem-een-abonnement-op-hetmagazine-sterk

Communicatie: stel uw vraag

Digitaal:

PVF-infolijn:

• www.vaph.be/contacteer
-ons

• elke werkdag tussen
8.30 u en 19.00 u
• 02 225 85 97
• Voor algemene vragen
of over uw budget

Contactgegevens toeleiding

Provinciale kantoren (PK) VAPH
PK Antwerpen

antwerpen@vaph.be

03 270 34 40

PK Brugge

brugge@vaph.be

050 40 67 11

PK Gent

gent@vaph.be

09 269 23 11

PK Hasselt

hasselt@vaph.be

011 27 43 54

PK Leuven

leuven@vaph.be

016 31 12 11

Contactgegevens bemiddeling

Regionale werking:
Janick Appelmans
Micheline De Gussem
Liesbet Maes
Catherine T’Joens
Evi Vangeneugden

janick.appelmans@vaph.be
micheline.degussem@vaph.be
liesbet.maes@vaph.be
catherine.tjoens@vaph.be
evi.vangeneugden@vaph.be

Voor algemene vragen ifv bemiddeling:
Sarah De Prins
bemiddeling@vaph.be
internering@vaph.be

02 225 86 88
02 225 85 50
02 225 84 57
02 225 84 94
02 225 85 20

02 225 85 53

0475 24 24 78
0473 95 41 04
0473 95 73 13
0470 19 19 29
0473 83 86 47

