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Bezoeken aan geregistreerde vergunde zorgaanbieders in het
kader van de directe financiering voor geïnterneerde
personen met een handicap
Sinds 17 december 2018 kunnen vergunde zorgaanbieders een aanvraag indienen tot registratie in
het kader van de directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap.

De registratie
In het aanvraagformulier moeten een aantal vragen beantwoord worden over de expertise en
know-how voor een forensisch doelpubliek. Ook een omschrijving van de beschikbare aangepaste
infrastructuur of van infrastructurele maatregelen die men op korte termijn zal uitvoeren, worden
bevraagd. Alle voorwaarden voor een vergunde zorgaanbieder om zorg en ondersteuning te
kunnen aanbieden aan geïnterneerde personen in het kader van de directe financiering vindt u in
artikel 7 van het besluit van 14 december 2018.

Doel van het bezoek
Geïnterneerde personen met een handicap die beroep mogen doen op de directe financiering,
worden ondersteund in het zoeken van een gepast aanbod bij een geregistreerde vergunde
zorgaanbieder. Deze ondersteuning zal geboden worden door de beveiligde setting waar de
persoon verblijft op het moment van de aanvraag, eventueel met ondersteuning van het
schakelteam. In dit proces kan men steeds beroep doen op de regiocoördinator voor meer
informatie over het beschikbare ondersteuningsaanbod bij de geregistreerde vergunde
zorgaanbieders. Indien nodig, kan er bij het VAPH ook een aanvraag gebeuren tot intensieve
bemiddeling.
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Uit de informatie tot registratie van een vergunde zorgaanbieder, is het vaak moeilijk om een
correcte inschatting te maken van de diversiteit van het ondersteuningsaanbod en welke profielen
binnen een bepaalde ondersteuningsmodule bij welke vergunde zorgaanbieder terecht kunnen.
Om dit verder uit te klaren, zullen de regiocoördinatoren, indien nodig, een bezoek ter plaatse
plannen bij de betrokken vergunde zorgaanbieder. In eerste instantie gaat het om de registraties
waaruit moeilijker kan worden afgeleid wat het concrete ondersteuningsaanbod binnen de
gevraagde modules zal inhouden. Zo kan de informatie waarover het VAPH mbt de betreffende
zorgaanbieder beschikt verder worden aangevuld in functie van bemiddeling.
In het kader van het bemiddelingsproces krijgt het VAPH zo ook een duidelijk beeld van de
ondersteuningsmogelijkheden en de –profielen. Aan de doorverwijzende instanties
(gevangenissen, FPC’s, erkende medium-security afdelingen binnen psychiatrie en forensische
VAPH-units) kan dan ook gerichte informatie worden verstrekt in het kader van de mogelijke
bemiddelingstrajecten.

Informatie over de voorwaarden voor vergunde zorgaanbieders ikv de directe financiering op de
website
Recent werd ook de website aangepast. U vindt er de informatie over de registratie en de
voorwaarden voor de directe financiering, het aanbod van de dagbestedingsprojecten binnen de
gevangenissen en de forensische VAPH-units.
Ook het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 over de zorg en ondersteuning
voor geïnterneerde personen met een handicap door vergunde zorgaanbieders en het ministerieel
besluit van 16 januari 2019 over de registratie van de vergunde zorgaanbieders vindt u op de
website via de link:
https://www.vaph.be/professionelen/vza-geinterneerden/registratie

James Van Casteren,
Administrateur-generaal
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