
Persoonsvolgende financiering 

 

Infosessies ROG’s 

Januari – februari 2016 



Welkom! 



1. PVF algemeen  

2. De nieuwe regie in het kader van PVF  
 
Korte pauze 
 

3. Omzetting CRZ naar PVF (technisch) 
 
Vragenronde  

 



Hoofdstuk 1 

 

PERSOONSVOLGENDE 
FINCANCIERING 



1. Waarom veranderen? 

2. Waar gaan we naartoe? 

3. Hoe gaan we naar het nieuwe systeem? 



Waarom veranderen? 
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WAAROM VERANDEREN? 
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Internationale trend Wachtlijsten VN-verdrag 

Missie VAPH: 
autonomie en levenskwaliteit 

van personen met een 
handicap 

 



Waar gaan we naartoe? 
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DOELSTELLINGEN PERSPECTIEF 2020 

• Zorggarantie voor personen met een handicap met de grootste 
ondersteuningsnood  

• Geïnformeerde gebruikers (regie in eigen handen) en 
vraaggestuurde zorg en ondersteuning in een inclusieve 
samenleving 
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Drie pijlers voor een nieuw ondersteuningslandschap 
• vermaatschappelijking van de zorg 
• persoonsvolgende financiering (PVF) 
• bijkomende budgettaire middelen 
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NAAR GEDEELDE ZORG EN ONDERSTEUNING 
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1. Zelfzorg 
2. Eigen gezin 
3. Vrienden, vrijwilligers en buren 
4. Reguliere diensten 
5. VAPH-ondersteuning 

(zowel rechtstreeks als niet-
rechtstreeks toegankelijke 
hulpverlening: RTH en n-RTH) 
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF) 
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Basisondersteuningsbudget 

(BOB) 

Persoonsvolgend budget  

(PVB) 
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TRAP 1: BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB) 

• Wat?  

• 300 euro/maand als garantie op basisondersteuning  

• besteding moet niet verantwoord worden, kan gebruikt 
worden voor poetsdienst, thuiszorg, speciaal vervoer, 
vrijwilligers … 

• combineerbaar met RTH, met zorgpremie en met 
tussenkomst hulpmiddelen 

• wordt niet gezien als inkomen  
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Basisondersteuningsbudget 

(BOB) 

Persoonsvolgend budget 

(PVB) 
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TRAP 1: BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB) 

• Voor wie? 

• mensen met een erkende handicap en vastgestelde 
ondersteuningsnood 

• Door wie? 

• uitbetaling door zorgkassen/ Vlaamse Sociale Bescherming 
(VSB) 

• tot 2018 enkel automatische toewijzing 
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Basisondersteuningsbudget 

(BOB) 

Persoonsvolgend budget 

(PVB) 
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TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULPVERLENING 
(RTH) 

• Voor wie? 

• mensen met een handicap of een vermoeden van handicap met een 
beperkte handicapspecifieke ondersteuningsnood  

• Door wie? 

• diensten RTH erkend door het VAPH voor een bepaald aantal 
personeelspunten  

• diensten thuisbegeleiding erkend door het VAPH  

• Wat?  

• dagbesteding  

• woonondersteuning  

• ambulante/mobiele ondersteuning  

• max. 8 personeelspunten/persoon/jaar 
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Basisondersteuningsbudget 

(BOB) 

Persoonsvolgend budget 

(PVB) 
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TRAP 2: PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB) 

• Wat? 

• verschillende budgetcategorieën: persoonsvolgend & op 
maat 

• inzetbaar als cash, voucher of een combinatie 

• geeft toegang tot niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en 
ondersteuning (n-RTH: VAPH) 

• besteding moet verantwoord worden 
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Basisondersteuningsbudget 

(BOB) 

Persoonsvolgend budget 

(PVB) 
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TRAP 2: PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB) 

• Voor wie? 

• persoon met een handicap met een ondersteuningsnood die 
qua intensiteit, frequentie of tijd de rechtstreeks 
toegankelijke zorg en ondersteuning overschrijdt 

• Door wie? 

• toewijzing en uitbetaling door VAPH 
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Basisondersteuningsbudget 

(BOB) 

Persoonsvolgend budget 

(PVB) 
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WAAR STAAN WE? 

• Status van wat we vertellen 

• situatie zoals vandaag gekend 

• voorstellen zoals in ontwerp-regelgeving  

• feitelijke uitvoering gekend bij definitief goedkeuren BVR’s 

• Afbakening scope presentatie 

• enkel over zorg & ondersteuning, niet over IMB 

• voornamelijk over meerderjarigen 
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IMPLEMENTATIE PVF TRAP 1 

• Eerste BOB’s worden toegekend: 01/09/16 

• nominatieve lijst  
• meerderjarigen met  een actieve vraag bij de CRZ op 31 december 

2014 EN op 1 januari 2016 

• nog geen VAPH-ondersteuning n-RTH op moment van toekenning  

• datastroom naar zorgverzekering 

 

• BOB voor vrijwillige uitstromers trap 2: vanaf 2017 

 

• Eerste BOB’s voor minderjarigen: 01/01/2017 
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TOEWIJZEN PVB N-RTH 

01/04/2016: nieuwe aanvraagprocedure meerderjarigen 

• Stap 1: ondersteuningsplan PVF (OP PVF) 

• formuleren en motiveren van vraag naar n-RTH 

• proces van vraagverheldering: zelf of met begeleiding 

• OP PVF = vraag in cirkel 5 vertaald in  
• ondersteuningsfuncties met een bepaalde frequentie  

• indienen OP PVF = registratie van vraag naar n-RTH 
• als OP PVF wordt goedgekeurd en MDV binnen de zes maanden 

wordt ingediend  
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TOEWIJZEN PVB N-RTH 

01/04/2016: nieuwe aanvraagprocedure meerderjarigen 

• Stap 2: multidisciplinair verslag  
• door multidisciplinair team  

• bestaat uit  

• aantonen dat persoon tot doelgroep VAPH behoort (handicap)  

• objectivering ondersteuningsnood o.b.v. de vraag  

• inschatting of inschaling zorgzwaarte leidt tot  

• P-waarde (nood aan permanentie)  

• B-waarde (nood aan begeleiding)  

• budgetbepaling op basis van OP PVF en objectivering  

• elementen voor prioriteitsbeoordeling 

beoordeling handicap door Provinciale EvaluatieCommissie (PEC) 

beoordeling prioriteit door Regionale PrioriteitenCommissie (RPC) 
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TOEWIJZEN PVB N-RTH 

01/04/2016: nieuwe aanvraagprocedure meerderjarigen 

• Stap 3: beslissing door VAPH 

• of je erkend wordt als persoon met handicap 

• of je voldoet aan voorwaarden voor PVB n-RTH 

• of je op korte termijn PVB n-RTH zal ontvangen of langer 
moet wachten 

• hoe hoog PVB n-RTH zal zijn 
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TER BESCHIKKING STELLEN PVB N-RTH 

• VAPH stelt budget PVB n-RTH ter beschikking rekening 
houdend met 

• toegewezen prioriteit (aan de persoon)  

• beschikbare middelen per prioriteitengroep  

• Achterliggend proces ‘beheer macrobudget’ 

• middelen die vrijkomen door uitstroom 

• extra middelen uitbreidingsbeleid 

• benodigd budget voor verschillende prioriteitengroepen 
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OPSTART PVB N-RTH 

• 12 budgetcategorieën 

• uitgedrukt in euro en in 
personeelspunten 
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Budgetcategorie 
PVB n-RTH 

Zorggebonden 
punten (max) 

€ (max) 

I 12,2345 € 10.000 

II 17,1283 € 14.000 

III 24,4690 € 20.000 

IV 33,6449 € 27.500 

V 42,8208 € 35.000 

VI 50,1615 € 41.000 

VII 53,2201 € 43.500 

VIII 55,0553 € 45.000 

IX 59,9491 € 49.000 

X 70,9602 € 58.000 

XI 88,0885 € 72.000 

XII 103,9933 € 85.000 
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INZETTEN, BESTEDEN, VERANTWOORDEN PVB N-RTH 

01/09/2016: kader voor besteding & verantwoording  

• keuze tussen besteding cash, voucher of combinatie 
cash/voucher  

 

• 01/09/2016: vergunde zorgaanbieders 

 

• beheer en opvolgen eigen budget via mijnvaph.be 

 

• bijstand bij beheer budget door bijstandsorganisaties (opstart 
01/01/2016) 
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Persoon woont samen met 
anderen in een huis waar zij 
zelf voorzien in eigen zorg en 

ondersteuning 

Besteding PVB 

 
Persoon verblijft vijf dagen per 

week in voorziening/bij 
vergunde zorgaanbieder (met 

voucher) en betaalt  
in het weekend ondersteuning 

thuis (cash) 

VOORBEELD COMBINATIE  
Persoon woont thuis en 
betaalt een persoonlijke 

assistent en vrijwilliger voor 
dagactiviteiten  

(cf. huidige PAB) 

VOORBEELD CASH 

Vrije keuze, combinatie mogelijk 

Wijziging mogelijk 

Besteding te verantwoorden 

 
Persoon maakt gebruik van 

bijstandsorganisatie  
Persoon verblijft voltijds in 

een voorziening/bij 
vergunde zorgaanbieder 

VOORBEELD VOUCHER 
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VERGUNDE ZORGAANBIEDERS 

• 01/09/16: vergunde aanbieders naast erkende FAM’s en MFC’s 

• 01/01/2017: geen erkende FAM meer, enkel vergunde 
aanbieders (geen capaciteit) 
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Hoe gaan we naar het nieuwe 
systeem? 
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TRANSITIESYSTEEM VOOR PERSONEN DIE WACHTEN OP 
ZORG EN ONDERSTEUNING 

Pragmatische vertaling naar PVF 

• Actieve vragen met PEC-ticket geregistreerd op CRZ 

• Aanvragen ingediend voor 01/04/16 

 

• Wordt uitvoerig besproken in deel 3!  
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TRANSITIESYSTEEM VOOR PERSONEN DIE AL 
GEBRUIKMAKEN VAN ONDERSTEUNING 

ZORG IN NATURA 

• Verdeling van middelen binnen gesloten macrobudget 

• Opdeling RTH en n-RTH (aanbod en cliënten) 

• Elke cliënt krijgt saldo zorggebonden personeelspunten 

• Individueel pakket persoonsvolgende middelen garandeert 
verderzetten van huidige ondersteuning 

 

PAB OF PGB 

• Pragmatische vertaling van huidige jaarbudget naar PVF i.f.v. 
continueren huidige ondersteuning 
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Hoofdstuk 2 

 

REGIE 

IN HET KADER VAN 

PERSOONSVOLGENDE 
FINANCIERING 



1. Noodsituatie 

2. Prioritering (en registratie) 

3. Zoeken naar ondersteuning na ter 
beschikking stellen PVB 

4. Planning en afstemming 



Noodsituatie 
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NOODSITUATIE: HUIDIG SYSTEEM 

• Aanvraag door contactpersoon zorgregie  

• In applicatie zorgregie  

• Checklist  

• Opvolging coördinatoren zorgregie  

• Tijdelijk budget voor 10 weken of oplossing binnen capaciteit 
van voorziening  

• Ca. 200 aanvragen per jaar  
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NOODSITUATIE BINNEN PVF 

• Aanvraag door de persoon zelf  

• kan hierin ondersteund worden!  

• Checklist  

• Tijdelijk budget voor 22 weken  

• Opvolging binnen het VAPH 

• geïntegreerd in de toeleidingsprocedure  

• Vermoedelijk stijging van het aantal aanvragen  

• ca. 400 aanvragen per jaar, waarvan 320 goedkeuringen  
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NOODSITUATIE: DEFINITIE 

• Zelfde als bestaande definitie  

• Een onverwachte, acuut beleefde en objectief vastgestelde 
situatie waarbij aan de meerderjarig persoon met een handicap 
onmiddellijke hulp geboden moet worden doordat de sociale 
context plots wegvalt waardoor een zeer ernstige bedreiging 
ontstaat voor lichamelijke of geestelijke integriteit van de 
persoon met een handicap 
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NOODSITUATIE (22 weken) 

• Toekenning van bepaalde budgetcategorie  

• dag- en woonondersteuning: cat. X  

• dagbestedingsondersteuning: cat. IV  

• mobiele, ambulante ondersteuning: cat. II 

• Voor besteding zelfde regelgeving als PVF 

• keuze tussen cash of voucher of combinatie 
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NOODSITUATIE 

• Als noodsituatie niet van tijdelijke aard 

• Doorlopen toeleidingsprocedure tijdens 22 weken  

• opmaak ondersteuningsplan  

• objectivering handicap (ZZI)  

• budgetbepaling  

• geen prioritering   

• PVB na noodsituatie is automatische toekenningsgroep 
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Prioritering 
(en registratie) 
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REGISTRATIE GEÏNTEGREERD IN PROCES TOELEIDING 

• Registratie wordt geïntegreerd in toeleidingsproces trap 2 

• indienen OP PVF = registratie van vraag naar n-RTH 
• als OP PVF wordt goedgekeurd en MDV binnen de zes maanden 

wordt ingediend datum indienen OP = datum vraag  

• geen CRZ-registratie meer nodig  

• vanaf 1 januari 2017 stopzetting CRZ   

• Geen registraties bij het VAPH  

• vragen RTH  

• vragen DOP  

• ….  

=> Nood aan andere acties om vragen in trap 1 te kennen 
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PRIORITERING 

• Na budgetbepaling: logische volgende stap in 
toeleidingsproces 

• Op cliëntniveau  

• in principe één ondersteuningsplan per persoon  

• uitzondering: als cliënt zelf kiest om ondersteuningsplan op 
te splitsen in twee delen waarvan urgentie verschilt 
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PRIORITERING: AUTOMATISCHE TOEKENNING 

• 4 groepen voor wie steeds prioritair budget voorzien wordt 

• spoedprocedure (snel degeneratieve aandoeningen)  

• PVB na noodsituatie  

• maatschappelijke noodzaak 

• overgang VAPH-minderjarigen naar meerderjarigen 
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PRIORITERING: PRIORITEITENGROEPEN 

• Terugvalbasis: prioriteitengroep 1 

• Overige personen: beoordeling door RPC  

• 3 prioriteitengroepen  

• o.b.v. 2 afwegingen  

• afweging 1: ondersteuningskloof en dringendheid  

• afweging 2: bovengebruikelijke zorg 
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SPOEDPROCEDURE 

• Voor snel degeneratieve aandoeningen 

• Snelle toekenning door VAPH o.b.v. medische attestering 

• Vaste budgetcategorie X  (58.000 euro)  

• Besteding: cash of voucher  

• Steeds voldoende budget voorbehouden  

• Inschatting: 65 à 100 personen per jaar 

 

Opstart: onmiddellijk  
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PVB NA NOODSITUATIE 

• Zo objectief mogelijke criteria 

• Noodsituatie niet van tijdelijke aard 

• Toe te kennen door VAPH 

• Middelen steeds beschikbaar aansluitend op noodsituatie 

• Budgetbepaling op basis van ondersteuningsplan en 
objectivering ondersteuningsnood   

• Inschatting: ca. 320 personen per jaar 

 

Opstart: voor alle goedgekeurde noodsituaties, die ingediend 
zijn vanaf 1 januari 2016 
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MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK 

• Aangetoonde integriteitsschending  
• van persoon met een handicap 

• door persoon met een handicap van mantelzorger of inwonend gezinslid  

• Gegevens van MDT via checklist  

• Beoordeling door RPC 

• Steeds middelen beschikbaar 
• budgetbepaling via OP en objectivering  

• Hier enkel mogelijkheid creëren om via ter beschikking stellen 
van een budget iets aan de situatie te doen  

• Staat los van noodzakelijke inzet van andere hulpverlening of 
juridische stappen 

Opstart voorzien in 2017  
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OVERGANG MINDERJARIGEN - MEERDERJARIGEN 

• Wie VAPH-ondersteuning minderjarigen in trap 2 geniet  

• Nieuw ondersteuningsplan en objectivering van 
ondersteuningsnood  

• Indien bedrag kleiner of gelijk aan reeds toegekende budget bij 
minderjarigen: naadloze overgang 

• Eventuele verhoging budget wordt geprioriteerd  

 

Opstart: geleidelijk gespreid over 3 jaar: 2017, 2018, 2019 
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TERUGVALBASIS 

• Wie de keuze maakt om PVB niet langer in te zetten 

• van trap 2 naar trap 1: BOB (en RTH)   

• Binnen de 2 jaar: “wens terug naar trap 2”  

• Voor zelfde of kleiner bedrag:  

• prioriteitengroep 1  

• Eventuele verhoging budget wordt geprioriteerd   

 

 

Opstart: begin 2017  
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ANDERE PRIORITEITENGROEPEN 

• Intersubjectieve beoordeling: door RPC  

• 3 prioriteitengroepen  

• 2 afwegingen  

• urgentie o.b.v. 2 hoofdcriteria 

• ondersteuningskloof: categorie 1, 2 of 3  

• dringendheid: categorie 1, 2 of 3  

• bovengebruikelijke zorg: ja/nee  
• ja indien voldaan aan één of beide modaliteiten  

• bovengebruikelijke zorg in de huidige situatie  

• bovengebruikelijke zorg in het verleden 
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CRITERIA VOOR URGENTIE 

2 hoofdcriteria 

• onderliggende 
criteria 

• intersubjectieve 
afweging  

• (geen rekenregels)  

=> Indeling in telkens 3 
categorieën  
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Mate van 
dringendheid van de 

vraag 

Integriteit van de persoon is in 
het gedrang 

Integriteit van de 
mantelzorgers is in het gedrang 

De situatie is onhoudbaar op 
korte termijn 

De levenskwaliteit dreigt een 
aanzienlijke daling te kennen 

De persoon dreigt belangrijke 
ontwikkelingskansen te missen 

Grootte van de 
ondersteuningskloof 

Aard en intensiteit van de 
ondersteuningsnoden van de 

persoon 

Draagkracht en draaglast van 
de mantelzorgers 

Mogelijkheden en 
beperkingen van de huidige 

vrijwillige en/of professionele 
ondersteuning 
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BEPALING PRIORITEITENGROEP OP BASIS VAN URGENTIE 
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Ondersteuningskloof  Dringendheid  Prioriteitengroep  

Cat. 1 Cat. 1 PG 1  

Cat. 1 Cat. 2 PG 2  

Cat. 1   Cat. 3  PG 3 

Cat. 2  Cat. 1  PG 2 

Cat. 2  Cat. 2  PG 2  

Cat. 2 Cat. 3 PG 3  

Cat. 3 Cat. 1 PG 3  

Cat. 3 Cat. 2  PG 3  

Cat. 3  Cat. 3  PG 3  
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BOVENGEBRUIKELIJKE ZORG 

• Wie o.b.v. urgentie in PG 2 en 3 ingedeeld wordt en voldoet aan een van 
beide of beide modaliteiten gaat één PG vooruit 

• dus van PG 2 naar PG 1 en van PG 3 naar PG 2   

• In de huidige situatie  

• kleinere vraag in ondersteuningsplan PVF dan o.b.v. resultaten ZZI of 
inschatting zorgzwaarte door MDT maximaal zou mogen  

• 2 budgetcategorieën lager dan wat men op basis van P- en B-waarden 
zou mogen vragen 

• In het verleden  

• door het netwerk gevoelig meer ondersteuning opgenomen dan 
redelijkerwijze verwacht kan worden  

• periode van 20 jaar mag in rekening gebracht worden 

• beoordeling door RPC 

• Nog concreet uit te werken i.f.v. Vlaamse afstemming  
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SAMENVATTENDE TABEL 
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Automatische 
toekenningsgroepen (niet 
via RPC 1) 

Spoedprocedure snel degeneratieve aandoeningen OF 
PVB na noodsituatie OF 

Maatschappelijke noodzaak OF 
Naadloze overgang minderjarigenondersteuning VAPH naar meerderjarigenondersteuning 

VAPH 

Prioriteitengroep 1 

Ondersteuningskloof 1 EN 
dringendheid 1 

 
(bovengebruikelijke zorg niet 

nodig) 

Ondersteuningsnood 1-2 EN 
dringendheid 1-2 EN 
(bovengebruikelijke 

ondersteuning in huidige 
situatie of in  het verleden) 

Terugvalbasis binnen de 2 
jaar na overstap van trap 2 

naar trap 1 

Prioriteitengroep 2 

Ondersteuningskloof 1-2 EN 
dringendheid 1-2 (waarbij een van beide 2) 

MAAR GEEN bovengebruikelijke 
ondersteuning 

Ondersteuningskloof 3 EN 
dringendheid 3 EN 

bovengebruikelijke ondersteuning 

Ondersteuningskloof 1-2 EN 
dringendheid 3 EN 

bovengebruikelijke ondersteuning 

Ondersteuningskloof 3 EN 
dringendheid 1-2 EN 

bovengebruikelijke ondersteuning 

Prioriteitengroep 3 

Ondersteuningskloof 3 EN dringendheid 3 MAAR GEEN bovengebruikelijke ondersteuning 

Ondersteuningskloof 1-2 EN 
dringendheid 3 MAAR GEEN 

bovengebruikelijke ondersteuning 

Ondersteuningskloof 3 EN 
dringendheid 1-2 MAAR GEEN 

bovengebruikelijke ondersteuning 

1 : met uitzondering van de beslissing rond maatschappelijke noodzaak 
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PRIORITEITENGROEPEN 

• PG 1: steeds budget op korte termijn 

• PG 2 & 3 

• krijgen ook steeds een deel van het budget, zodat er 
perspectief op toekenning gegeven kan worden  

• termijnen zijn afhankelijk van het totale budget   

• Minister bepaalt de verhouding van budgetten tussen 
prioriteitengroepen  
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REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE 

• In elke provincie   

• Pool van leden in functie van de haalbaarheid  

• Commissie van deskundigen  

• 5 leden waarvan 

• min. één ervaringsdeskundige 

• min. één professioneel deskundige  

• één VAPH-medewerker 

• er mag geen meerderheid van professionele deskundigen zijn 
tewerkgesteld bij VAPH-vergunde aanbieders 

• Niet-stemgerechtigde voorzitter (en plaatsvervangende voorzitter)  

• Dossiers worden geanonimiseerd  

• Hoorrecht wordt voorzien 
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HEROVERWEGING BIJ BESLISSING RPC 

• Als men niet akkoord is met de beslissing van de RPC  

• Vraag tot heroverweging binnen de maand na krijgen van 
beslissing  

• Vlaamse heroverwegingscommissie  

• zelfde commissie als heroverwegingscommissie voor andere 
elementen van toeleiding 

• met hoorrecht  

• beslissing RPC kan gewijzigd worden 
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HERZIENING BESLISSING RPC 

• Als de situatie wijzigt qua dringendheid  

• Aanvraag tot herziening bij RPC  

• luik prioritering van MDV  

• mogelijkheid voor aanvrager om zelf visie op dringendheid 
in te brengen 
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Zoeken naar ondersteuning na ter 
beschikking stellen van PVB  
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MET OF ZONDER BIJSTAND 

• Cliënt zoekt zelf zijn ondersteuning  

• Met bijstand van bijstandsorganisatie  

• bij zoeken naar vraaggestuurde ondersteuning  

• bij opnemen werkgeverschap  

• bij onderhandelen met vergunde aanbieder  

• Collectieve bemiddeling binnen ROG  

• na goedkeuring door VAPH  
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OPVOLGING VANUIT VAPH 

• Cliënt krijgt PVB toegewezen  

• Geen oplossing na 3 maanden  

• telefonisch contact  

• eventueel aanbevelen bijstandsorganisatie  

• uitzonderlijk: collectieve bemiddeling  

• Als na 6 maanden geen oplossing omdat cliënt hiertoe geen of 
te weinig inspanningen heeft gedaan 

• budget kan stopgezet worden door het VAPH  

• kan toegekend worden aan andere aanvrager  
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Planning en afstemming 
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PLANNING EN AFSTEMMING 

• Blijft taak van het regionaal overlegnetwerk  

• Nog niet duidelijk wat afstemming en planning in tijden van PVF concreet 
zal zijn  

• Wel duidelijk dat planning en afstemming een meerwaarde kunnen bieden 
bij het beantwoorden van volgende vragen:  

• Hoe kunnen we het aanbod aan hulpverlening in een regio zo 
organiseren dat maximaal ondersteuning op maat geboden wordt? 

• Binnen trap 2, binnen RTH en intersectoraal  

• Zijn er mensen die ondanks de toekenning van een PVB n-RTH moeilijk 
een oplossing vinden?  

• Welke bijkomende middelen zijn nodig om tegemoet te komen aan alle 
terechte vragen van personen met een beperking?   

• Binnen trap 2, binnen RTH en intersectoraal  
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PLANNING EN AFSTEMMING 

• Meer dan vandaag: intersectoraal 

 

• 2016: samen zoeken naar concrete invulling  

 

Belangrijk: meerwaarde creëren voor de deelnemers!  
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Transitie naar PVF 
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MIJLPALEN IN 2016 

• 1 januari 2016 

• bijstandsorganisaties  

• aanpassingen RTH   

• 1 april 2016 

• nieuwe toeleidingsprocedure 

• nieuwe RPC-werking  

• 1 september 2016 

• eerste persoonsvolgende budgetten  

• vergunde aanbieders  

• 1 januari 2017 

• huidige cliënten verdeeld over trap 1 en trap 2 omgezet naar PVF 

• wachtenden omgezet  

• capaciteit aanbieders binnen n-RTH wordt losgelaten 

• CRZ wordt omgezet naar PVF 

 

67 



 26 januari 2016 

TRANSITIE 

• Lopende aanvragen  

 

• Wachtenden  

 

 

• Gebruikers  

• PAB 

• PGB 

• Persoonsvolgende convenants  

• FAM  
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Scoop van deze presentatie: meerderjarigen 



Wat in 2016?  
overgangsmaatregelen 



 26 januari 2016 

OVERGANGSMAATREGELEN 

• De RPC zorgregie  

• Vrijkomende middelen in 2016 

• Noodsituaties 

• CRZ in 2016 
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DE RPC ZORGREGIE 

• Tot 1 april 2016  

• Toekennen status PTB op basis van criteria, zonder rekening te 
houden met een quotum of budget  
• status PTB PAB mogelijk zonder toekenning budget  

• in functie van de vertaling naar prioriteitenlijsten PVF (PTB dus PG1)  

 

 ZELFDE CRITERIA VOOR ALLE ZORGVRAGEN!!!!  

• Voorbereiden opstart VIPA-buffer waar nodig  

• Maximaal recurrent inzetten beschikbare middelen 
convenants 
• tijdelijke convenants die niet verlengd kunnen worden, behouden status 

PTB tenzij RPC oordeelt dat ze niet langer voldoen aan de criteria 
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DATUMS RPC EN LAATSTE INDIENDATUM PER PROVINCIE 
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RPC Uiterste indiendatum Laatste RPC 

Antwerpen 9 maart 21 maart 

Limburg 6 maart 17 maart 

Oost-Vlaanderen 11 maart 21 maart 

West-Vlaanderen 14 maart 24 maart 

VBB amb/dagb/PAB 22 februari 1 maart 

VBB intensieve 
woononderst 

14 maart 24 maart 
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VRIJKOMEND AANBOD BINNEN FAM & 
THUISBEGELEIDING  IN 2016 

• Huidige zorgregie blijft heel 2016 gelden  

• Procedure melden open plaatsen of kandidatenlijst binnen 
CRZ  

• Prioriteitenregels blijven gelden  

 

Wijziging: 

• RPC is niet langer bevoegd om advies te geven aan VAPH 
rond afwijkingen  

• VAPH beslist na 1 april 2016 zonder voorafgaand RPC-advies 
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VRIJKOMENDE MIDDELEN PAB IN 2016 

• Toekenningen in het kader spoedprocedure   

• Indien nog middelen beschikbaar: bijkomende toekenning van 
PVB aan mensen met een PAB-vraag met status PTB, op basis 
van de datum 
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DE CRZ IN 2016 

• Blijft operationeel gedurende heel 2016 

• Mogelijkheid om nieuwe vragen te stellen  
• wie door nieuwe RPC in PG 1 ingedeeld wordt, zal bij de CRZ een status 

PTB krijgen  

 

 

• 2 vertaalmomenten  

• voor alle actieve vragen op 1 mei 2016 

• voor alle gewijzigde situaties na 1 mei 2016 is een nieuwe vertaling van 
actieve vragen CRZ nodig na 31 december 2016 

• nieuwe zorgvragen bij de CRZ 

• nieuwe tenlastenemingen  

• afgesloten vragen  
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NOODSITUATIE IN 2016 

3 grote wijzigingen  

• van 10 naar 22 weken tijdelijk budget op 1 april  

• PVB na noodsituatie is automatische toekenningsgroep  

• als noodsituatie niet van tijdelijke aard is 

• aanvraag door cliënt zelf  

Overgangsmaatregel  

• alle goedgekeurde noodsituaties die aangevraagd zijn vanaf 1 januari 
2016 en die niet van tijdelijke aard zijn, worden begin april door het 
VAPH geëvalueerd 

• als ze nog voldoen aan de criteria, wordt een noodsituatie toegekend 
voor 22 weken vanaf 1 april 2016 

• komen in aanmerking voor PVB na noodsituatie op 2 september 2016 
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Lopende aanvragen 
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LOPENDE PEC-AANVRAGEN 

• Voor 1 april 2016 A001 ingediend 

• Tegen 30 juni 2016 moet A002 ingediend zijn en bij PAB-vragen 
ook het aanvraagformulier en het inschalingsverslag  

• VAPH handelt de vraag verder af  

• Wordt meegenomen in de tweede vertaaloefening op 31 
december 2016 

 

78 

Als er sprake is van een actuele ondersteuningsnood, 
registreer ook een zorgvraag bij de CRZ, 
zeker voor 31 december 2016   
geen zorgvraag op de CRZ  
dan wordt er alleen een PEC-ticket afgeleverd 
maar wordt er geen vertaling naar prioriteitenlijsten  
PVF gemaakt 
 



Omzetting CRZ-vragen naar 
prioriteitenlijsten PVF 
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OMZETTEN VAN CRZ-VRAGEN 

CRZ 

• Registratielijst op basis van 
zorgvragen  

• Prioritering per zorgvraag 

 

 

• Mogelijks meerdere zorgvragen per 
persoon 

• verschillende prioriteit  

• verschillende datum 

• datum niet belangrijk 
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PRIORITEITENLIJSTEN PVF  

• Prioritering op persoonsniveau 

 

 

• Elke persoon slechts één keer op 
één prioriteitenlijst met actuele 
vraag naar een budgetcategorie, 
chronologisch  

• Uitzondering:  

cliënt kiest om ondersteuningsplan in 
twee delen te splitsen omwille van 
duidelijk verschil in dringendheid 
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OMZETTEN CRZ-VRAGEN: INHOUDELIJKE STAPPEN 

Stap 1  

• meerdere zorgvragen omzetten naar één zorgvraag in klassieke 
termen 

Stap 2  

• deze zorgvraag omzetten in ondersteuningsfuncties  

• frequentie bepalen  

• omzetten naar budgetcategorie op basis van aandeel 
zorggebonden kosten  

Stap 3  

• prioriteit bepalen m.i.v. datum  
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STAPPENPLAN 

• Infosessies voor contactpersonen zorgregie (en infonota)  

• vandaag 

• doel: zorgvragen aanpassen tegen 1 mei 2016 

• lijst zorgvragers met zorgvragen kan opgevraagd worden bij coördinatiepunt  

• VAPH  
• technische omzetting van alle zorgvragen 

• eind mei: brieven naar alle zorgvragers 

• Cliënten  

• antwoorden brieven tegen 1 september 2016 

• Definitief voorstel van omzetting  

• Na 1 januari 2017   

• tweede gelijkaardige ronde van omzettingen voor alle personen waarbij 
iets gewijzigd is in de CRZ  
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VOORWAARDEN 

WIE KOMT OP DE PRIORITEITENLIJSTEN PVF?  

• Actieve vraag bij de CRZ  

• binnen PVF wordt enkel gewerkt met actuele vragen  

• Geldige tenlasteneming  

• integratie van inschrijvingsprocedure en prioritering 

• Nog niet beschikken over (voldoende) ondersteuning  

• PVF is persoonsvolgend, als er al ondersteuning is, dan kan 
men binnen het budget zelf kiezen om te veranderen  

• Vraag naar trap 2: PVB n-RTH  

• binnen PVF worden enkel prioriteitenlijsten door het VAPH 
bijgehouden op persoonsniveau in trap 2, niet voor RTH  
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VOLDOEN NIET AAN DE VOORWAARDEN 

• Worden dus NIET meegenomen  

• toekomstgerichte vragen  

• vragen waarvoor geen geldig PEC-ticket is 

• migratievragen 

• vragen binnen de grenzen van RTH  
• 8 personeelspunten of minder  

 

• COMMUNICATIE VANUIT HET VAPH 

• brief aan zorgvragers die niet voldoen aan de voorwaarden  

 

84 



 26 januari 2016 

STAP 1: NAAR ÉÉN VRAAG PER PERSOON 

PRINCIPES 

• Combineerbare vragen worden samengeteld 

• met vroegste datum en hoogste prioriteit  

• Zorgvraag met hoogste prioriteit blijft behouden 

• bij meerdere actieve vragen met verschillende prioriteit, 
waarbij de meest intensieve minder prioritair is, wordt deze 
ook als tweede zorgvraag behouden 

• Indien meerdere vragen met zelfde prioriteit, blijft meest 
intensieve vraag behouden  

• meest intensief = duurste => hoogste budget 
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LIJST MET MOGELIJKE VRAGEN 

TNW nursing  

TNW bezigheid  

tehuis werkenden  

zelfstandig wonen  

geïntegreerd wonen  

beschermd wonen/DIO 

dagcentrum  

dagcentrum + zelfstandig wonen 

dagcentrum + begeleid wonen  

dagcentrum + thuisbegeleiding  

begeleid wonen  

begeleid wonen + begeleid werken  

 

86 

dagcentrum + kortverblijf  

dagcentrum + kortverblijf + begeleid 
wonen  

begeleid werken  

thuisbegeleiding  

thuisbegeleiding + begeleid werken  

kortverblijf 

kortverblijf + thuisbegeleiding 

kortverblijf + thuisbegeleiding + 
dagcentrum  

 

PAB  

PAB + dagcentrum  

PAB + begeleid werken  
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MOGELIJKE PROBLEMEN VOOR INDIVIDUELE 
ZORGVRAGERS 

Via deze afspraken niet zeker dat de ‘juiste’ zorgvraag overblijft in het belang van de 
actuele vraag van de cliënt 

 

VRAAG AAN DE CONTACTPERSONEN ZORGREGIE OM  

VRAGEN AAN TE PASSEN ZODAT ‘JUISTE’ VRAAG ZAL 
VERTAALD WORDEN 

   Graag voor 1 mei 2016 
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NIEUWE PARAMETER BIJ AFSLUITEN VRAGEN 

• BIJ AFSLUITEN VRAGEN IN KADER TRANSITIE PVF  

• Kies uit keuzelijst reden voor afsluiten  

 

• Transitie PVF  
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STAP 2: VOORLOPIGE BUDGETBEPALING 

Budgetbepaling PVF houdt rekening met de gevraagde 
ondersteuningsfuncties en hun frequentie en met de 

zorgzwaarte  

 

MAAR  

geen gegevens in de CRZ over gewenste frequentie 

 

 

 

Nood aan bevragen zorgvragers via brief 
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STAP 2: VOORLOPIGE BUDGETBEPALING 

Voor zorgvragen Zorg in Natura  

• omzetten in ondersteuningsfuncties  

• gemiddelde frequentie = gemiddelde kost zorgvorm UB 2015 

• staat als voorstel in brief aan zorgvrager 

• zorgvrager kan aanpassen tot gewenste frequentie binnen de grenzen 
van maximale frequentie  

• gewenste frequentie leidt tot kostprijs vraag m.i.v. organisatiegebonden 
kosten  

• berekening zorggebonden kosten 

• vertalen naar dichtstbijzijnde budgetcategorie  

IS VOORLOPIGE BUDGETCATEGORIE 

na effectieve terbeschikkingstelling van het budget moet de persoon binnen 
het jaar een nieuwe toeleidingsprocedure doorlopen (zonder prioritering), 
waardoor definitieve budgetcategorie gekend zal zijn 
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STAP 2: VOORLOPIGE BUDGETBEPALING 

Voor vragen PAB  

• budget toegekend door deskundigencommissie op basis van 
inschalingsverslag is kostprijs vraag m.i.v. beheerskosten  

• berekening zorggebonden kosten   

• vertalen naar dichtstbijzijnde budgetcategorie  

IS VOORLOPIGE BUDGETCATEGORIE 

na effectieve terbeschikkingstelling van het budget moet de persoon binnen 
het jaar een nieuwe toeleidingsprocedure doorlopen (zonder prioritering), 
waardoor definitieve budgetcategorie gekend zal zijn 
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STAP 2: VOORLOPIGE BUDGETBEPALING 

Voor vragen naar combinatie PAB en dagcentrum of begeleid 
werken 

• berekening van de kosten o.b.v. gemiddelde kosten dagcentrum 
opgeteld bij effectief PAB (verminderd rekening houdend met gebruik 
dagcentrum)  

• budget is kostprijs vraag m.i.v. beheerskosten en organisatiegebonden 
kosten  

• vertalen naar dichtstbijzijnde budgetcategorie  

IS VOORLOPIGE BUDGETCATEGORIE 

na effectieve terbeschikkingstelling van het budget moet de persoon binnen 
het jaar een nieuwe toeleidingsprocedure doorlopen (zonder prioritering), 
waardoor definitieve budgetcategorie gekend zal zijn 
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STAP 2: VOORLOPIGE BUDGETBEPALING 

Als zorggebonden kosten lager blijken te zijn dan 8.000 euro 

 

 

 

vraag binnen trap 1: RTH   

wordt niet op prioriteitenlijst geplaatst  

 

Brief aan zorgvrager  

bijvoorbeeld: voor vragen thuisbegeleiding 
tenzij maximale frequentie van 2 uur psychosociale begeleiding per week ingevuld 

wordt, dan budgetcategorie 1 
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STAP 3: PRIORITEITSBEPALING 

• Wie komt in prioriteitengroep 1 terecht?  

• alle vragen met een status PTB  

• datum is datum toekenning PTB 

• als meerdere mensen met dezelfde datum: datum actieve zorgvraag of voor 
PAB aanvraag bij VAPH 

• terugvalbasis (tehuis – geïntegreerd, beschermd wonen/DIO) 

• datum is datum terugvalbasis  

• geïnterneerden met het vinkje in de CRZ  

• datum 1 april 2016  

• gecombineerde vragen waarvan één de status PTB heeft 

• Wie komt in prioriteitengroep 3 terecht? 
• alle actieve vragen   

• datum is datum actieve vraag, uitzondering PAB-vraag: aanvraagdatum PAB 
bij VAPH 
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VOORBEELD: PIETER 

Pieter heeft drie zorgvragen:  

1. beschermd wonen registratiedatum 11 maart 2010 

2. PAB registratiedatum CRZ 2 april 2012, aanvraag PAB 16 febr. 2007  

3. dagcentrum registratiedatum 4 september 2008  

 

PAB en dagcentrum zijn combineerbaar en meer intensief dan beschermd 
wonen  

 

Vertaling:  
• vraag PAB + dagcentrum  
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VOORBEELD: PIETER 

• Vertaalde zorgvraag PAB + dagcentrum  

• toegekend PAB: 38.574 € 

• maximale kostprijs in combinatie met dagcentrum: 46.473 euro  

• verminderd met 11,94 % beheerskosten voor deel PAB (cash) en 
25,35 % organisatiegebonden kosten voor deel dagcentrum (voucher) 

• Dus 40.767 euro zorggebonden kosten 

• Dichtstbijzijnde budgetcategorie: VI   

• Prioriteitengroep 3 met datum 16 februari 2007 

 

Conclusie: vraag van 16 februari 2007 naar budgetcategorie VI in 
prioriteitengroep 3 
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VOORBEELD: ANNA 

Anna heeft drie zorgvragen:  

1. TNW bezigheid registratiedatum 7 maart 2009 

2. TNW nursing registratiedatum 13 maart 2015  

3. dagcentrum registratiedatum 7 augustus2013 met status PTB, 
toegekend 14 april 2014 

 

Ongewijzigd: vraag dagcentrum in PG1 (datum status PTB), vraag nursing 
in PG 3 (datum maart 2015) en vraag bezigheid wordt niet meegenomen 

CP kiest om TNW nursingvraag af te sluiten 

Dus vertaling:  

• vraag bezigheid met datum 7 maart 2009 (in PG 3) 

• vraag dagcentrum (in PG 1) als meer prioritaire vraag 
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VOORBEELD: ANNA 

98 

Vertaalde vragen  Bezigheidstehuis  Dagcentrum  

Ondersteuningsfuncties 
Dagbesteding en 
woonondersteuning 

Dagbesteding  

Gemiddelde frequentie 5 dagen  5 nachten  4 dagen  

Budget UB 15 € 47.582 € 26.792 

Aandeel zorggebonden kosten  
(-25,35 % organisatiegebonden) 

€ 37.959 € 21.374 

Gewenste frequentie te wijzigen 
door cliënt  

?   6           ?   6 ?  3 

Maximale frequentie 7 dagen 7 nachten  5 dagen  

Budgetcategorie bij gemiddelde  V  III 

Budgetcategorie bij maximum  IX  IV 

Berekening door VAPH op basis 
van gewenste frequentie  

?  VIII ? II 
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VOORBEELD: ANNA 

• Anna komt op de prioriteitenlijsten  

• PG 1 met vraag budgetcategorie II van 14 april 2014 

EN   

• PG 3 met vraag budgetcategorie VIII 7 maart 2009 
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STAP 4: WAT ALS MEN NIET AKKOORD IS? 

• Niet akkoord met voorlopige budgetbepaling  

• doorlopen nieuwe toeleidingsprocedure  
• leidt tot ‘correctere’ budgetbepaling en nieuwe prioritering  

• afwegen of dit zinvol is, want gaat om voorlopige budgetbepaling  

• na opstart nieuwe procedure steeds binnen het jaar 

• Niet akkoord met voorgestelde prioriteit   

• herziening van prioriteit door nieuwe RPC  
• op basis van de nieuwe criteria  

• checklist prioritering laten invullen door MDT 

• mogelijkheid voor aanvrager om ook zelf visie op dringendheid door 
te geven  
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SPECIFIEKE SITUATIES: MEERVRAAG 

• Mensen die al VAPH-ondersteuning genieten maar die meer 
ondersteuning vragen 

• Bv. mensen die gebruik maken van 
dagbestedingsondersteuning, maar een woonvraag of PAB-
vraag stellen 

• Gaat om een grote groep (+ 3000) 

Hoe berekenen we het gevraagde budget bij een meervraag?  

• Bij vertaling wordt de totale vraag meegenomen  

• In het nieuw systeem wordt de budgetbepaling gedaan voor de 
volledige vraag en niet enkel voor de meervraag  

 

• Als PVB voor de meervraag kan toegekend worden, vervalt het reeds 
toegekende budget 
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GEÏNTERNEERDEN 

• De geïnterneerden die momenteel bij de CRZ geregistreerd 
staan met een aangeduide status geïnterneerde worden 
ingedeeld in prioriteitengroep 1 

• Voor de overige geïnterneerden die momenteel in een 
gevangenis verblijven en nood hebben aan VAPH-
ondersteuning, moet een Vlaams plan van aanpak ontwikkeld 
worden waardoor ze geleidelijk aan kunnen instromen binnen 
het VAPH  

• geleidelijk omwille van de haalbaarheid 

• budgettair  

• voor de aanbieders 
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OVERGANG MINDERJARIGEN - MEERDERJARIGEN 

• Huidige situatie  

• Zorg in Natura  
• regels zorgregie gelden voor jongvolwassenen uit MFC of 

thuisbegeleiding met een vraag naar meerderjarigenzorg binnen 
VAPH   

• PAB  

• voor jongvolwassenen met een PAB is een naadloze overgang 
voorzien. Het PAB loopt na de meerderjarigheid gewoon verder, op 
voorwaarde dat dat nodig blijkt uit een nieuwe inschaling  
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OVERGANG MINDERJARIGEN - MEERDERJARIGEN 

Waar willen we naartoe binnen PVF? 

• de groep jongvolwassenen die ondersteuning krijgt in een 
minderjarigenvoorziening van het VAPH en die op basis van 
de toeleidingsprocedure een budgetbepaling voor PVF trap 
2 krijgt, wordt een automatische toekenningsgroep 

• dus naadloze overgang minderjarigen – meerderjarigen 
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OVERGANG MINDERJARIGEN - MEERDERJARIGEN 

• Geleidelijke invoering 

• 2016 
• geen middelen UB voor deze groep  

• automatische toekenningsgroep kan nog niet gestart worden  

• opdeling in prioriteitengroepen door RPC rekening houdend met 
bijkomend criterium: perspectief binnen de minderjarigenzorg 

• CRZ-vragen mee in de vertaling naar prioriteitenlijsten PVF  

• 2017 – 2018 – 2019  

• stapsgewijze invoering: jaarlijks worden een deel van de middelen 
UB gereserveerd voor deze groep  

• na 2019: automatische toekenningsgroep  
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Taken van de contactpersoon in 2016  



 26 januari 2016 

TAKEN CONTACTPERSOON ZORGREGIE IN 2016 

Voor 1 mei 2016 

• nakijken zorgvragen i.h.k.v. de transitie naar PVF voor 1 mei 2016 

 

Mei – juni – juli 2016 

• cliënt ondersteunen bij de bevraging van de voorlopige budgetbepaling 

 

Gedurende heel het jaar 2016 

• aanmelden van cliënten op open plaatsen binnen FAM 

• nieuwe zorgvragen registreren bij CRZ 

• zorgvragen afsluiten bij de CRZ  
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TAKEN CONTACTPERSOON ZORGREGIE IN 2016 

• Belangrijke rol in de communicatie naar de cliënt 

• op basis van de kennis van de afspraken m.b.t. de transitie 
geeft de contactpersoon advies aan de cliënt m.b.t. 
eventueel te ondernemen stappen 

• Dit geldt voor alle bestaande contactpersonen zorgregie 

 

• Er zijn voor 2016 nog middelen contactpersonen voorzien 
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Vragen? 



Heeft u nog vragen? 

Over PVF Toeleiding 

 dorin.devis@vaph.be 

 02 225 86 44 

Over PVF in het algemeen 

 info@vaph.be 

 02 225 85 97 

 

Over PVF Vergunnen en Besteden 

 evelien.cierpial@vaph.be 

 02 225 86 53 

Over de omzetting van de CRZ naar 
prioriteitenlijsten PVF  

 zorgregie@vaph.be 

 02 226 58 02  

 

mailto:dorin.devis@vaph.be
mailto:info@vaph.be
mailto:evelien.cierpial@vaph.be
mailto:zorgregie@vaph.be


Dank voor uw aanwezigheid en 
aandacht  

Einde 


