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Begeleidingsovereenkomsten multifunctionele centra
Geachte

In het kader van de voorbereiding van de budgetbepaling voor de zorgcontinuïteit van
minderjarigenzorg naar meerderjarigenzorg heeft het VAPH werk gemaakt van het rechtzetten van
gegevens binnen de Geïntegreerde Registratietool (applicatie GIR).

De Vlaamse Regering wil dat de zorg en ondersteuning van meerderjarigen die als minderjarige
niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening gefinancierd door het VAPH kregen,
verdergezet kan worden. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om de ondersteuning die men nu krijgt; de
reële of gevraagde ondersteuningsnood kan anders zijn. Daarom is het ook belangrijk om een goed
zicht te krijgen op de ondersteuning die de jongere nu effectief krijgt. Om de gekregen jeugdhulp te
berekenen gaan we uit van de vorken van functies zoals ze zijn ingevoerd in de GIR. Deze dient zo
dicht als mogelijk aan te sluiten met de effectief verkregen ondersteuning. Om dit na te gaan kijken
we in welke mate de geregistreerde vorken overeenkomen met de dag-op-dag registratie.

Uiteraard zijn er diverse redenen mogelijk waarom hier een afwijking op zou kunnen bestaan. We
denken hier bv. aan ziekte of schoolvakanties maar ook aan opnames in de psychiatrie. Omgekeerd
kunnen er ook meer registraties zijn dan de vork toelaat door bv. occasionele opvang tijdens
weekends of vakantiedagen. Daarom bekijken we deze gegevens ook over een langere periode,
zodat korte afwezigheden inderdaad geen verandering van begeleidingsovereenkomst tot gevolg
kunnen hebben, en vragen we aan de voorziening de reden van de afwijking. We vragen hier niet
dat bij elke daling of stijging in de ondersteuning er een vork wordt aangepast, maar wel als dit
structureel zo gebeurt..
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Indien er gedurende meer dan drie opeenvolgende maanden geen enkele ondersteuning nog
plaatsvindt dient de begeleidingsovereenkomst in elk geval stopgezet te worden. (cfr. de
vermelding in de richtlijnen MFC ).

In de loop van de volgende weken ontvangt u een overzicht van de cliënten geboren in 1995 /
1996. Er werd een berekening gemaakt van de frequenties op weekbasis ten opzichte van de
geregistreerde begeleidingsovereenkomsten.

Als de ondersteuning zodanig afwijkt dat er een andere vork zou moeten geregistreerd worden is
dit in het rood aangeduid. Gelieve voor deze cliënt(en) de nodige aanpassingen te doen of een
verklaring te geven waarom de geregistreerde vork afwijkt van de effectieve aanwezigheid.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal VAPH
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