INFORMATIESESSIE VERGUNDE ZORGAANBIEDERS
Maart 2018

PROGRAMMA
•
•
•
•

Inleiding
Transitiemethodiek
Correctiefases 1 en 2
Beheersingsmaatregelen

PAUZE
•
•
•
•

Voorschotten op basis van vouchers
Afrekening 2017
Communicatie en website
Vragen

INLEIDING

INLEIDING
• Doelstelling
• snelle wijziging in diverse elementen van PVF en financiering
• krappe timings: onvoldoende informatieverstrekking
• toelichting bij een aantal technische issues
• NIET: discussie over beleid op zich
• NIET: discussie woon- en leefkosten
• stand van zaken: kortverblijf - uitzonderingsprocedure 7/7

• Communicatie in 2017: niet steeds optimaal
nood aan structureel technisch overleg voor beleidsimplementatie
wordt nog in het voorjaar opgestart

TRANSITIE ZORG IN NATURA (ZIN)

TRANSITIE ZIN
• Doel:
• toekennen persoonsvolgend budget aan cliënten die in 2016 zorg in natura genoten
(ondersteuning in FAM, thuisbegeleidingsdienst, persoonsvolgende convenant)

• Samenwerking tussen voorzieningen en VAPH
Zorgzwaarte
Zorgfrequentie
Transitie ZiN
Bepaling beschikbare
middelen

PVB per cliënt

VERWERKING FOTO 1 (31/3/2016): BUDGETTEN 2017
Verwerking gegevens zorgzwaarte en zorgfrequentie
Zorgzwaarte:
B- en P-waarde

Zorgfrequentie:
woonondersteuning
dagondersteuning
begeleiding
permanentie

Maximum budgetcategorie
Gewicht < 2
 RTH
Gewichtsbepaling
Gewicht ≥ 2
 PVB

Voorlopig aantal ZG-ptn

VERWERKING FOTO 1 (31/3/2016): BUDGETTEN 2017
Bepaling te verdelen middelen
• Bepalen te verdelen middelen = FAM-ptn (= 85,85 %) + OG-werkingsmiddelen (= 3,03 %)

FAM-werking

FAM-ptn

11,12 % ZG-WM

Bijdrage B

3,03 % OG-WM

Bijdrage A

85,85 % FAM-ptn
Netto subsidie
2016

Bevroren bijdrage

VERWERKING FOTO 1 (31/3/2016) : BUDGETTEN 2017
Bepaling beschikbare middelen

11,12 % ZG-WM

Bijdrage B

3,03 % OG-WM

Bijdrage A

85,85 % FAM-ptn

Netto subsidie
2016

Beschikbare
middelen

VERWERKING FOTO 1 (31/3/2016):: BUDGETTEN 2017
Verdeling over cliënten

RTH +
werking

Beschikbare
middelen

• Cliënten gewicht < 2  RTH
• Ptn in mindering te verdelen
middelen
• Opgelet ook 89 euro werking

Beschikbare
middelen –
RTH +
werking

Voorbeeld
• Cliënt met gewicht < 2  6 RTH-ptn  erkenning RTH
• Werking RTH = 6 * 89 = 534 euro  534/ 894,87 = 0,6 ptn
• Totaal = 6 + 0,6 = 6,6 ptn

OG-ptn

25,35/125,35

ZG-ptn

100/125,35

VERWERKING FOTO 1 (31/3/2016): BUDGETTEN 2017
Verdeling over cliënten – bepalen correctiefactor
Vergelijken beschikbare ZG-ptn met
voorlopig aantal ZG-ptn
RTH +
werking

Beschikbare
middelen –
RTH +
werking

Beschikbare
ZG-ptn
100/125,35

Voorlopig
aantal ZG-ptn
uit
gegevens
zorgzwaarte
zorgfrequentie

Voorbeeld
• Beschikbare ZG-ptn = 500
• Voorlopig aantal ZG-ptn = 600
• Correctiefactor = 500 / 600 = 83 %
• Voorlopig aantal ZG-ptn * 83 % = ptn PVB

Beschikbare ZG-ptn / voorlopig aantal ZG-ptn
= correctiefactor

VERWERKING FOTO 2 (31/12/2016) : BUDGETTEN 2018
Correcties en controles
• Correcties berekeningen beschikbare middelen
• middelen persoonsvolgende convenanten
• ODB- en geïnterneerden-units
• andere rechtzettingen

• Controles op ingestuurde gegevens foto 2
• som frequenties niet boven maximum (combineerders)
• regels zorgregie
• andere correcties op cliëntniveau

VERWERKING FOTO 2 (31/12/2016): BUDGETTEN 2018
Verwerking in- en uit
• Basisprincipes
•
•
•
•

instroom en uitstroom in evenwicht
OG-punten werden behouden zoals op foto 1
correctiefactor zoals gebruikt voor foto 1 werd behouden
om vergelijking in- en uitstroom te kunnen maken  RTH omgezet naar n-RTH
• voor elk RTH-punt uit transitie naar erkenning 89 euro werking
1 RTH-punt = 1 punt + (1 * 89 euro)/894,87 = 1 + 0,0995 = 1,0995 punten n-RTH

VERWERKING FOTO 2 (31/12/2016) : BUDGETTEN 2018
Verwerking in- en uit

Foto 1
RTH 20 ptn + 1,99
ptn werking

Voorbeeld
Beschikbare
ZG-ptn
1000

OG-ptn
253,5

Foto 1

•
•
•
•

ZG-ptn verdeeld over PVB’s = 1000
RTH-ptn = 20 + RTH-werking 1,99 = 21,99 ptn
Totaal aantal beschikbare ptn = 1021,99 ptn
OG-ptn = 253,5

VERWERKING FOTO 2 (31/12/2016) : BUDGETTEN 2018
Verwerking in- en uit
Foto 2
Foto 1
RTH 20 ptn + 1,99
ptn werking

RTH 30 ptn + 2,98
ptn werking

Voorbeeld
ZG-ptn
1000

Foto 2
ZG-ptn
1020

•
•
•
•

OG-ptn
253,5

OG-ptn
253,5

OG-ptn = 253,5 blijven behouden
Inschaling cliënten op 31/12 na toepassing correctiefactor
= 1.020 zorggebeonden ptn
RTH-ptn 30 + 2,98 ptn werking
Totaal aantal ptn = 1.052,98

VERWERKING FOTO 2 (31/12/2016) : BUDGETTEN 2018
Verwerking in- en uit
Foto 1

Foto 2

Foto 2
na schrapping

RTH 30 ptn + 2,98
ptn werking
RTH 20 ptn + 1,99
ptn werking

ZG-ptn
1000

OG-ptn
253,5

RTH 30 ptn + 2,98
ptn werking

ZG-ptn
1020

OG-ptn
253,5

ZG-ptn
1020 – 30,99=
989,01

OG-ptn
253,5

Voorbeeld
•

Corrigeren van 30,99 ptn in
schrappingsoefening
• Voorziening schrapt 30,99 ZG-ptn
• Totaal = 989,01 + 30 + 2,98 = 1.021,99 ptn
= evenwicht

VERWERKING FOTO 2 (31/12/2016) : BUDGETTEN 2018
Verwerking in- en uit
Foto 1

Foto 2

Foto 2
na schrapping

RTH 30 ptn + 2,98
ptn werking
RTH 20 ptn + 1,99
ptn werking

ZG-ptn
1000

OG-ptn
253,5

RTH 30 ptn + 2,98
ptn werking

ZG-ptn
1020

OG-ptn
253,5

ZG-ptn
1020 – 30,99=
989,01

OG-ptn
253,5

Belangrijk!
OG-ptn foto 1 = OG-ptn foto 2
Verschil foto 1 en foto 2
 Verschuiving RTH-ptn en ZG-ptn

VERWERKING FOTO 2 (31/12/2016) : BUDGETTEN 2018
Verwerking in- en uit: combineerders
• Cliënten die combineren bij verschillende voorzieningen
• ondersteuning in voorziening foto 1 = foto 2  behoud punten
• resterend aantal punten verdeeld over voorzieningen pro rata gewichten
Foto 1

Gewichten

Budgetcategorie

ZG-punten

VZ A

0

n.v.t.

0

VZ B

0

n.v.t.

0

VZ C

13,7

IVa

29

Totaal

13,7

29

Correctiefactor VZ C

VERWERKING FOTO 2 (31/12/2016)
Verwerking in- en uit - combineerders
Foto 2

Gewichten
VZ A

4,9

VZ B

2

VZ C

13,7

Totaal

Budgetcategorie

ZG-punten
= 9 * 4,9 / (4,9 + 2) = 6,4

Va

= 9 * 2 / (4,9 + 2) = 2,6
29

Correctiefactor VZ A, VZ B, VZ C

38

Voorbeeld
•
•
•

Totaal aantal te verdelen punten: 38
Punten VZ C blijven 29 (ondersteuning wijzigde niet)
Rest te verdelen punten: 38 – 29 = 9
 Deze 9 punten worden verdeeld over VZ A en VZ B pro rata met gewichten

UITZONDERING BIJ CORRECTIEFACTOR > 100 %
• Voorzieningen met een correctiefactor > 100 %
• Als een cliënt in een voorziening met een positieve correctiefactor enkel
begeleiding krijgt en geen woonondersteuning of dagondersteuning, wordt er
geen rekening gehouden met correctiefactor
Voorbeeld
•

Cliënt heeft 9 zorggebonden punten, en enkel begeleiding in
voorziening met positieve correctiefactor
 Cliënt blijft 9 zorggebonden punten behouden

UITZONDERING BIJ CORRECTIEFACTOR > 100 %
Voorbeeld

•
•
•

Cliënt heeft 9 zorggebonden punten, en enkel begeleiding in voorziening met
positieve correctiefactor (200 %)
Cliënt blijft 9 zorggebonden punten behouden
Rest van punten gaan naar RTH-erkenning:
Berekening: overgebleven zorggebonden punten (=n-RTH-punten) =
9 * 200 % - 9 = 9 n-RTH-punten
Voor die 9 n-RTH-ptn waren er organisatiegebonden punten voorzien =
9 / 100 * 25,35 = 2,28 punten
In totaal 9 + 2,28 = 11,28 n-RTH-punten naar RTH -erkenning
Verrekening 89 euro werking: 11,28 – (11,28 * 89) / 894,87 = 10,16
10,16 punten toegevoegd aan RTH-erkenning

TRANSITIE 2
GELIJKWAARDIGE BUDGETTEN VOOR GELIJKWAARDIGE PROFIELEN (2018-2022)

EVOLUTIE NAAR GELIJKWAARDIGE BUDGETTEN ONGEACHT HISTORIEK
Correctiefase 1 (2018)
• Situering correctiefase 1
• BVR Transitie 2016
• transitiemethodiek
• Afspraken
• nieuw transitietraject
• taskforce 2017
• Principes
• continuïteit en rechtszekerheid gebruikers en VZA
• vertaling in PVB

EVOLUTIE NAAR GELIJKWAARDIGE BUDGETTEN ONGEACHT HISTORIEK
Correctiefase 1 (2018)
• Doel correctiefase 1
• wegwerken van de grootste historische verschillen tussen vergunde zorgaanbieders
• elke PVB-budgethouder uit transitie zorg heeft minstens 85 % van het budget
(ingeschat zorggebruik en zorgzwaarte 2016)
• Selectie van voorzieningen en cliënten
• erkenning FAM 2015: enkel (semi-) residentieel
• voorzieningen waarbij een correctiefactor van > 15 % werd toegepast
• geen onverklaarbare afwijkingen in zorggebruik
• PVB’s van de betrokken cliënten worden verhoogd vanaf 1 juli 2018
• nieuwe TBS vanaf 1 juli 18
• verschillend met opmaken datum IDO
• nieuwe kennisgeving aan gebruiker

EVOLUTIE NAAR GELIJKWAARDIGE BUDGETTEN ONGEACHT HISTORIEK
Correctiefase 1 (2018)

• Voorziene middelen
• afspraken sociale partners:
- tax shift
- bijkomende middelen sociale Maribel

• inbreng Vlaamse middelen: VIA 5
• in 2019: 12, 4 mio (kostprijs) - in 2018: 6,2 mio

• Regelgeving
• principiële goedkeuring
• advies RvS

CORRECTIEFASE 2
• Doel
• wegwerken van de historische verschillen voor alle voormalige gebruiker ZiN, PAB,
PGB, PVC
• budget bepaald ongeacht vroegere zorgvorm of personeelsbestand

• Hoe?
• afname zorgzwaarte-instrument en bepalen B/P voor elke cliënt
• zorggebruik op 31/12/2016

26

CORRECTIEFASE 2
• Timing
• 2019 tot en met 2022
• inschaling door professionele inschalers
• zorggebruik op basis van registraties, overeenkomsten en zorggebruik
• aanpassing budgetten in cohortes
• Wie?
• eerst: diensten zelfstandig wonen, VZA’s met een correctiefactor 1 van 115 % of
hoger, VZA’s waarbij een significante afwijking werd vastgesteld in de bepaling
zorgzwaarte, VZA’s niet gecapteerd door correctiefase 1 eerst aan bod
• vervolgens: Fasering a.d.h.v. startdatum ondersteuning of datum toewijzing bij
PAB/PGB/PVC
27

CORRECTIEFASE 2
• Wie niet?
• personen die reeds, door het vernieuwde toeleidingstraject, beschikken (!) over een
nieuw budget
• Voorbereiding 2018
• aanpassen instrumentarium: meer differentiatie in B-waarden
• technische werkgroep bestaande uit VZA’s, verwijzers, gebruikers, wetenschappelijke
expertise, BO’s …

28

BEHEERSINGSMAATREGELEN

BEHEERSINGSMAATREGELEN
• Aanleiding
• budgettaire ontsporing (vooral door omslag naar personeelspunten)
• onvoldoende middelen om voorschotten en afrekeningen te honoreren
• budgettaire audit door extern bureau
nood aan dringende maatregelen om risico’s te verkleinen
(Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2017 houdende
maatregelen tot beheersing van de uitgaven inzake de sociale integratie
van personen met een handicap)
• aantal beperkte maatregelen op korte termijn

BEHEERSINGSMAATREGELEN
• Omzetting van personeelspunten naar werking wordt beperkt
• voor MFC’s tot 3 %
• voor vergunde zorgaanbieders tot 50 % van de organisatiegebonden punten
• doelstelling: door verkleining van omzetting worden oneigenlijke omzettingen
vermeden, en verkleint kans op budgettaire ontsporing

• Bevriezing van het bedrag van omzetting
•
•
•
•

vroeger afhankelijk van de stijging van de loonkosten
nu vastgeklikt
834 euro voor MFC en RTH - 864 euro voor vergunde zorgaanbieder
gekoppeld aan de index voor werkingstoelagen

BEHEERSINGSMAATREGELEN
• Verplichting akkoord met werknemers voor omzetting boven 5 % vervalt
• MAAR: overleg (geen akkoord) met werknemers en gebruikersraad blijft voor
MFC en RTH verplicht
• overleg = overleg op moment van invoering
• overleg ≠ kennisgeving achteraf
• zal door VAPH strikt worden geïnterpreteerd
• bewijs van overleg tijdens betrokken werkjaar moet voorgelegd worden

• Voorschotten worden vastgelegd op 8 % van de ingeschatte jaarkosten

BEHEERSINGSMAATREGELEN
• Percentage organisatiegebonden kosten daalt van 25,35 % naar 21,18 %
• niet vanuit besparingsoogpunt
• wel vanuit administratieve vereenvoudiging
• percentage VIA was voorheen ingekapseld in organisatiegebonden kosten; voor MFCRTH betaling bovenop loonkosten
• percentage uit organisatiegebonden kosten gehaald, maar zal worden
bijgesubsidieerd bovenop de loonkosten

• Aantal technische aanpassingen, om bijvoorbeeld subsidiëringsbesluiten ook van
toepassing te maken op vergunde zorgaanbieders, observatie-units, projecten
geïnterneerden …

VOORSCHOTTEN 2018

AANPASSING VOORSCHOTCYCLUS
• Sinds 2015 maandelijkse voorschotten op SE-niveau
• koppeling met erkenningen FAM, MFC en RTH: ptn en werkingsmiddelen

• Belangrijkste wijzigingen
• geen koppeling meer met FAM-erkenning, wel met vouchers en organisatiegebonden
punten
• niet-benutte punten worden uitbetaald bij maandelijks voorschot
• ODB-units, geïnterneerden tehuis en dagcentrum opgenomen in SE
• maandelijks wordt 8 % uitbetaald op subsidie-eenheidniveau (SE-niveau)

KOPPELING MET VOUCHERS
• Vouchers worden geregistreerd in de geïntegreerde registratietool (GIR)
• Bepaling maandelijkse voucherpunten VZA (binnen SE-structuur):
• voorschotmaand X  welke vouchers geregistreerd maand X-4?
Voorbeeld
•
•

Voorschot juli  vouchers geregistreerd X-4 = maart (cfr PE)
Jan Jansen: 1/1/2018 tot 31/12/2018 voor 50 punten
Punten voorschot juli:
50 / aantal dagen looptijd voucher * aantal dagen maand maart
50 / 365 * 31 = 4,25 punten

• Maandelijkse optelsom van aantal voucherpunten= zorggebonden punten

ORGANISATIEGEBONDEN PUNTEN
• Organisatiegebonden punten niet gekoppeld aan vouchers
• Voor voorschotten 2018: organisatiegebonden punten 2017
• organisatiegebonden punten 2018 nog niet gekend (gemiddelde 2017 en 2018)
• opgelet wordt wel herrekend naar 21,18 %
• in 2017 geen 3,325 % loonforfait op VZA-lonen, maar vervat in 25,35 % OG
• in 2018 (ook bij voorschotten) wel 3,325 % loonforfait op lonen
Voorbeeld
•
•

stel voor 2017: 200 punten = 25,35 %
voorschot 2018: 167 punten = 21,18 %

• Bij afrekening 2018 uiteraard wel organisatiegebonden punten 2018!

NIET-BENUTTE PUNTEN = WERKINGSKOSTEN
• Voorheen werden niet-benutte punten in het voorschotdossier niet uitbetaald,
maar overgeheveld naar volgende maand (binnen kalenderjaar)
• Vanaf voorschotten juli 2018 wel omzetting
• Elke maand zal berekend worden hoeveel punten mochten omgezet worden en
verrekend aan bedrag per punt
Hoeveel punten maximaal?
• 3 % van ptn MFC, RTH, ODB, geïnterneerden tehuis/dagcentrum of DOP
 834 euro per punt
• 50 % van organisatiegebonden punten
 864 euro per punt

NIET-BENUTTE PUNTEN = WERKINGSKOSTEN
Voorbeeld: SE bestaande uit MFC, VZA en RTH-dienst - januari
MFC

OG-punten

RTH

Totaal

Beschikbare punten januari

40

80

60

180

Maximaal punten om te zetten januari

1,2

40

1,8

43

•
•
•

In januari 30 punten niet benut met personeel
Welke punten aan 864, welke aan 834?
Pro rata verdeling met maximum om te zetten punten:
30 * 1,2 / 43 = 0,84 aan 834
30 * 40 / 43 = 27,9 aan 864
30 * 1,8 / 43 = 1,26 aan 834

3 % MFC en RTH
50 % van OG-punten
Maximum 43 ptn
om te zetten

MAANDELIJKS 8 % VAN GESCHAT JAARBEDRAG
• MFC en FAM kregen maandelijks 8,3333 % punten en werking (≈ 100 %)
• RTH, DOP en TB kregen maandelijks 8 % (≈ 96 %)
• Nieuwe voorschotberekening:
• MFC, VZA, RTH, DOP eerst volledige berekening voor 8,3333 %
• Totaal bedrag voorschot wordt herrekend naar 8 %

ODB-UNITS, TEHUIZEN EN DAGCENTRA GEÏNTERNEERDEN
• Vormen onderdeel van de SE
• Punten en werkingskosten en eventueel bijdragen worden net zoals MFC
bijgeteld bij de middelen van de SE

AFREKENINGEN VOUCHERS 2017

BEKNOPT OVERZICHT TRANSITIE ZIN
• Tweede helft 2016: verwerking gegevens foto 31/3 zorgzwaarte/zorgfrequentie
• bepaling van de beschikbare middelen 2016 per FAM
• verdeling van middelen over RTH en zorggebonden en organisatiegebonden punten

• 1/1/2017: cliënten kregen budget op basis van 31/3

• Initieel: aanpassing budgetten in loop 2017 aan foto 31/12
 Aanpassingen gebeurden niet in loop van 2017, pas op 1/1/2018

GEVOLGEN VOOR TRANSITIE ZIN-BUDGETTEN 2017
• Er werden in de loop van 2017 geen aanpassingen meer doorgevoerd
• ook vouchers in GIR konden niet aangepast worden

• Belangrijkste door te voeren correcties
•
•
•
•

PVC-middelen: aanpassing berekeningsmethodiek
ODB- en geïnterneerdenunits: middelen werden verdeeld over cliënten
aanpassingen middelen FAM 2016
instromers tussen 31/3 en 31/12 kregen in 2017 geen budget

 Simpel optellen van vouchers transitie ZiN-budgetten niet correct
 Opgelet: niet-transitie-ZiN-budgetten wel correct!

METHODIEK AFREKENEN VOUCHERS 2017 TRANSITIEBUDGET ZIN
• Startend van budgetten foto 31/12/2016 = budgetten 1/1/2018
• Correcte budgetten, ook voor 2017
• Per VZA overzicht met aangepaste vouchers naar budget 1/1/2018
Voorbeeld 1: volledige besteding in voucher bij 1 VZA:
•
•

Cliënt A had in 2017 budget 30 punten (100 % inzet in voucher ter waarde van 30 punten)
Cliënt A heeft in 2018 budget 31 punten

 Cliënt A krijgt in 2017 voucher van 31 punten; er worden 31 punten afgerekend met VZA

METHODIEK AFREKENEN VOUCHERS 2017 TRANSITIEBUDGET ZIN

Voorbeeld volledige besteding in voucher bij 2 VZA’s
•

Cliënt B had in 2017 budget 30 punten (100 % inzet in voucher):
15 punten bij VZA 1 (GIR-registratie)
15 punten bij VZA 2 (GIR-registratie)

•

Cliënt B heeft in 2018 budget 32 punten
 Vouchers bij VZA’s worden herrekend
16 punten bij VZA 1: worden afgerekend voor 2017
16 punten bij VZA 2: worden afgerekend voor 2017

METHODIEK AFREKENEN VOUCHERS 2017 TRANSITIEBUDGET ZIN

Voorbeeld besteding in cash en voucher in 2017
•

Cliënt C had in 2017 budget 61 punten
• 10.000 euro cash = 12,23 punten
• Voucher van 48,77 punten in VZA 1

•

Cliënt C heeft in 2018 budget 60 punten
• Cashbesteding 2017 wordt eerst in mindering gebracht
 60 - 12,23 (cashbesteding) = 47,77 punten
• Voucher van 47,77 punten in VZA 1: worden afgerekend voor 2017

PRAKTISCH VERLOOP
• VAPH stelt per VZA een overzicht samen
• budgetten 1/1/2018
• registraties GIR 2017
• cashbesteding 2017

•
•
•
•
•

VZA krijgen in GIR overzicht: toevoegen en aanpassen waar nodig
VZA gelegenheid tot individueel overlegmoment met VAPH
Rapporteringsmogelijkheid wordt voorzien
Timing (onder voorbehoud): juni – augustus
Start afrekening 2017 in september

WAT MET RTH 2017?
• Foto 31/3  aantal RTH-punten naar erkenning
• Foto 31/12  gewijzigd aantal RTH-punten naar erkenning
• ‘Nieuwe’ RTH-capaciteit (foto 31/12) wordt meegenomen in afrekeningen 2017
Voorbeeld:

•
•

in 2017 (basis foto 1) 30 punten vanuit transitie naar RTH-erkenning
in 2018 (basis foto 2) 32 punten vanuit transitie naar RTH-erkenning

 Terugkoppeling met prestaties voor in 2017 ‘gekende’ RTH-erkenning (30 punten)
 Eventuele bijkomende punten geen terugkoppeling met prestaties (2 punten)
 worden beschouwd als geleverde prestaties

NIET-BENUTTE PUNTEN 2017
•
•
•
•

MFC, RTH en VZA niet-benutte punten omzetten in werkingsmiddelen
MFC, RTH: 879 euro
VZA: 894,87 euro
Welke punten aan 879 en welke aan 894,87  afrekening op SE-niveau?
Voorbeeld
•
•
•
•

SE bestaat uit MFC en VZA
Maximaal aantal om te zetten punten:
• MFC 50 punten (10 %)
• VZA 200 punten (organisatiegebonden punten)
Aantal niet-benutte punten 2017: 150
Pro rata verdeling met maximum aantal omzetbare punten

NIET-BENUTTE PUNTEN 2017

Voorbeeld
•
•

SE bestaat uit MFC en VZA
Maximaal aantal om te zetten punten:
• MFC 50 punten (10 %)
• VZA 200 punten (organisatiegebonden punten)

•

Aantal niet-benutte punten 2017: 150 punten

•

Pro rata verdeling:
• 150 * (50 / 250) = 30 punten aan 879 euro (MFC)
• 150 * (200 / 250) = 120 punten aan 894,87 euro (VZA)

BIJDRAGE A 2017
Bijdrage A wordt herrekend:
• als transitiecliënt VZA volledig heeft verlaten (verhuis of overleden)
Voorbeeld
•
•

VZA1 had een bijdrage A van 500 punten
VZA1 had op basis van foto 31/12 6.000 zorggebonden punten

•
•

Cliënt A had in voorziening transitiebudget van 50 punten (foto 31/12)
Cliënt verlaat voorziening op 1 mei definitief; voucher bedroeg 10 punten
(1/1 tot 30/4)

•

Bijdrage A wordt herrekend voor 2017: 500 / 6.000 * (6.000 - 40) = 497 punten
Die bijdrage wordt omgezet naar euro’s: 497 * 894,87 euro = 444.750 euro en
bij afrekening in mindering gebracht

ORGANISATIEGEBONDEN KOSTEN 2017 EN 2018
• Organisatiegebonden kosten 2017
• organisatiegebonden punten uit de transitieoefening (foto 31/3)
• eventueel vermeerderd met OG op budgetten ingezet in 2016 (25,35 %)

• Organisatiegebonden kosten 2018
• gemiddelde van OG op vouchers 2017 en 2018
• vouchers 2017 = afrekeningen 2017 (transitie + nieuw) * 21,18 %
• vouchers 2018 GIR * 21,18 %

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

Actuele wegwijsinformatie
•
•
•
•

Achtergrondinformatie over de VAPHdienstverlening nodig?
Op de hoogte blijven over de wijzigingen in de
regelgeving of richtlijnen?
Informatie & FAQ’s over de transitie PVF?
Documenten, formulieren, brochures, Sterk …?

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

COMMUNICATIE: DE DIGITALE VAPH-NIEUWSBRIEF
Hou de vinger aan de pols
Via de maandelijkse, 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: helpdesks, cijfers ...

Inschrijven:
www.vaph.be/nieuwsbrief/inschrijven

COMMUNICATIE: WWW.VAPH.BE/VOORZIENINGEN

VAPH-communicatie naar professionals:
de huidige site, infonota’s ...
•
•

we plannen een grondige herwerking van de
site
een analyse van de huidige aanpak loopt

➢ een oproep om deel uit te maken van een
focusgroep volgt in 2018

INFORMATIESESSIE VERGUNDE ZORGAANBIEDERS
VRAGEN?

Waar kan u terecht?
• Vragen over transitie en correctie fases
• Transitievz.mailbox@vaph.be

• Vragen over voorschotten
• personeelsregistratie@vaph.be

• Vragen over vouchers
• cliëntregistratie@vaph.be

• Vragen over beheersmaatregelen
• afrekeningen@vaph.be

