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Vlaanderen als
toegankelijke bestemming.

Ook in vakantietijden blijft het gonzen van de activiteit om de veranderingen
in onze sector in de praktijk om te zetten. Dat vraagt inspanningen van iedereen: bij de voorzieningen, bij de mensen die er dagelijks in de weer zijn om
kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden en bij de mensen met een handicap,
om in die nieuwe aanpak hun weg te vinden, zich goed te voelen.
Onze zorg is daarbij om erover te waken dat wie vandaag al ondersteuning
heeft, die kan voortzetten. De laatste zorgregiecijfers tonen in elk geval dat we
ook vorig jaar opnieuw aan velen de ondersteuning hebben kunnen bieden die
ze vroegen. Almaar meer mensen vinden hun weg naar de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, die bijvoorbeeld kan helpen vakantieperiodes te overbruggen.
De uitdaging blijft echter groot, want de groep mensen met een handicap in
onze samenleving blijft groeien.
Bij het VAPH bereiden we ons intussen voor om voor iedereen een goede gids
en partner te zijn bij de concretisering van Perspectief 2020 en de Persoonsvolgende Financiering. Een gids die niet alleen volop inzet op heldere communicatie en die aanspreekbaar is, maar die ook luistert, meedenkt en altijd kijkt
hoe het nog beter kan. We hechten veel belang aan een mens- en klantgerichte
aanpak in onze sector, waar de zorgnoden groot zijn. Om dat mogelijk te maken, hebben we onze structuur omgegooid. De namen van onze drie nieuwe
afdelingen zeggen waar ze voor staan.
Het zijn de afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen, die de hele aanvraagprocedure tot en met de beslissing over de toekenning van een Persoonsvolgend
Budget volgt, de afdeling Dienstverlening Budgethouders, waar we een levenslange partner voor de mensen met een Persoonsvolgend Budget willen zijn, en
ten slotte de afdeling Financiering en Zorgplanning, die de kwantiteit en de
kwaliteit van de ondersteuning bewaakt. Meer hierover leest u op pagina 19.
We veranderen niet alleen ons DNA, we verhuizen ook naar een makkelijker
toegankelijke locatie. Onze hoofdzetel zal vanaf 20 juni op een nieuw adres te
vinden zijn, namelijk het Zenithgebouw aan de Koning Albert II-laan in Brussel.
Onze provinciale kantoren blijven op de bestaande adressen.
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En toch… toch is vakantie heel belangrijk voor ieder van ons, om even op adem
te komen en tijd te maken voor familie en vrienden. Ook dat is kwaliteit van
leven. Daarom openen we dit nummer van St*rk traditioneel met een bemoedigend vakantieverhaal, zie pagina 4-6. Het is goed te lezen dat er steeds meer
mogelijkheden zijn om een toegankelijke vakantie te beleven, zonder belemmeringen, zonder hindernissen. Katrien Mampaey van Toerisme Vlaanderen stipt
de vele initiatieven in eigen land aan en wist ons zelfs te vertellen dat Vlaanderen een hoge score krijgt van Europa als toegankelijke bestemming.
Geniet van uw zomervakantie en in het najaar zijn we er weer met een nieuw
nummer.
James Van Casteren,
Administrateur-generaal VAPH
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ACTUA
VEELGESTELDE VRAAG

PVF

Het Persoonsvolgend Budget van mensen die vandaag
gebruikmaken van ondersteuning in een voorziening
wordt ingeschat op basis van deze huidige ondersteuning. Sommigen maken nu gebruik van vijf dagen ondersteuning en combineren dat met een weekend thuis.
Zij stellen zich de vraag welke garantie op opvang zij
hebben, als de opvang thuis eens een weekend niet lukt.
Er wordt hoe dan ook voor gezorgd dat mensen de ondersteuning die ze vandaag hebben, kunnen voortzetten, via een
Persoonsvolgend Budget of via de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. In de toekomst kan echter blijken dat iemand meer
ondersteuning nodig heeft. Dan zijn er verschillende opties.
1. Voor situaties waarin er onverwacht, tijdelijk en in beperkte mate extra ondersteuning nodig is, is het uitgangspunt
om – eigenlijk net als vandaag – de onderlinge solidariteit
te laten spelen. Denk aan een situatie waarin bijvoorbeeld
de zorgende ouder van iemand die in het weekend thuis
verblijft plots tijdelijk wordt opgenomen in het ziekenhuis.
Vandaag zal een voorziening daar in bepaalde gevallen
soepel mee omgaan en die opvang voorzien. Ook in het
nieuwe systeem moet in dergelijke situaties solidariteit
kunnen spelen. Het VAPH bekijkt momenteel samen met
de vertegenwoordigers van de gebruikers en van de voorzieningen hoe dit het best praktisch in zijn werk zal gaan.
Verschillende pistes worden onderzocht.
2. Blijkt dat iemand op een bepaald moment structureel
meer ondersteuning nodig heeft, dan kan de nieuwe aanvraagprocedure worden gestart voor een herziening van
het Persoonsvolgend Budget. In functie van de uitkomst
van de aanvraag kan dan een aangepast budget worden
toegewezen, dat zal worden toegekend in functie van de
dringendheid.
3. Valt het netwerk plots weg en is er acute nood aan ondersteuning, dan komt men in een noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan het plots overlijden van de zorgende ouder. Dan
wordt in het nieuwe systeem sinds 1 april dit jaar een Persoonsvolgend Budget gegarandeerd ter beschikking gesteld.
Dat kan rechtstreeks bij het VAPH worden aangevraagd. In
een eerste fase voor 22 weken, en als in die tijd geen oplossing gevonden is, wordt dit automatisch verlengd.
Verder onderzoekt het VAPH momenteel in welke mate middelen kunnen gereserveerd worden om ‘respijtzorg’ mogelijk
te maken. Personen die geen volledig ondersteuningsaanbod
genieten (denk aan personen die enkel dagondersteuning tijdens de week gebruiken) zouden dan enkele weekends per
jaar toch opvang kunnen krijgen, naast hun dagondersteuning. Net als in het ‘oude systeem’ gebruikgemaakt kon worden van kortverblijf dus.

MEER ONDERSTEUNING
EN MEER BUDGET
Voor 2016 zal de VAPH-rapportering veranderen door de omslag naar de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Voor het laatst
zijn er de cijfers van het ‘oude systeem’ naar
aanleiding van het Zorgregierapport 2015
van het VAPH.
Enerzijds blijkt uit het Zorgregierapport dat het
aantal vragen naar zorg blijft stijgen, anderzijds
valt ook op dat er steeds meer mensen de weg
vinden naar de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
(RTH).
De cijfers in Vlaanderen:
* Het aantal vragen naar ondersteuning in 2015
is gestegen tot 14.554 (+584 t.o.v. 2014).
* 45.328 mensen kregen in 2015 een of andere
vorm van ondersteuning van VAPH erkende
diensten (+4.763 t.o.v. 2014).
* Nieuwe vragen naar ondersteuning van VAPH
erkende diensten: 11.328 (+206 t.o.v. 2014).
* Er zijn nu al 2.788 mensen die hun ondersteuning met een Persoonlijke-Assistentiebudget
(PAB) organiseren (+243 t.o.v. 2014).
* 3.226 mensen vragen een PAB (+378 t.o.v. 2014).
* Een momentopname op 31 december toont
dat er 6.755 mensen waren die via RTH hun
weg naar ondersteuning vonden (+1.877 t.o.v.
2014).
* 1.199 mensen wonnen advies in van een Dienst
Ondersteuningsplan. Diensten Ondersteunings
plan helpen mensen met hun ondersteuningsnetwerk.
In 2015 ontving het VAPH 40 miljoen euro bijkomende middelen om extra ondersteuning te realiseren. Bijna vijftig procent van de 14.554 meerderjarige personen met een handicap met een
actieve vraag naar ondersteuning krijgt al VAPHondersteuning.
Het volledige bericht over de cijfers van het
Zorgregierapport en de cijfers per provincie
kun je ook bij het actuele nieuws op onze
homepage nalezen: www.vaph.be

PVF betekent een serieuze verandering. Alles wordt
voorbereid via grondig overleg met alle betrokkenen.
Tegelijkertijd weten we dat niet alles precies voorspelbaar
is. Het VAPH zal daarom de nieuwe procedures regelmatig
evalueren, of die voldoende soepel en vlot verlopen, om
vervolgens bij te sturen waar nodig.
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OP ONTDEKKING IN VLAANDEREN

“We verhogen het
comfort voor iedereen”
Aan de start van de zomervakantie polste St*rk bij Toerisme Vlaanderen hoe het staat met
toegankelijk reizen bij ons. Katrien Mampaey, Diensthoofd Productmanagement Inclusief
Toerisme, legt uit welke initiatieven er zijn om reizen in eigen land comfortabeler te maken.
TEKST NATHALIE DIRIX
FOTO’S MET DANK AAN TOERISME VLAANDEREN

kan ingespeeld worden op de specifieke noden van mensen met een
handicap. Ik heb het dan niet alleen over aangepaste, toegankelijke
infrastructuur, maar ook over een
kwaliteitsvolle vakantiebeleving.

Wat doet Toerisme Vlaanderen
voor mensen met een handicap?
Katrien Mampaey: Ons doel is om
van Vlaanderen een aangename vakantiebestemming voor iedereen te
maken. Vandaag wordt op vakantie
of op uitstap gaan nog te vaak ervaren als een hindernis. Met als gevolg dat mensen met een handicap
thuisblijven, uit vrees voor ontgoochelingen. Daar willen wij verandering in brengen. Dit doen we door
te investeren in vakantieverblijven
en attracties die voor iedereen
toegankelijk zijn. In samenwerking
met Inter (Agentschap Toegankelijk
Vlaanderen) voorzien we ook opleidingen voor al wie in de toeristische sector werkt zodat er beter
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Hoe ziet het toegankelijke aanbod er in onze provincies uit?
Mampaey: Dat is over alle provincies
heen zeer positief, maar we hebben
vooral West-Vlaanderen als toegankelijke regio op de kaart gezet. In
samenwerking met de provincie
en Westkans realiseerden we twee
brochures over het toegankelijke
aanbod: ‘100 jaar Groote Oorlog,
toegankelijk voor iedereen’ en ‘De
Vlaamse Kust, toegankelijk voor iedereen’. Deze informatie werd ook
verwerkt in de app AccesSEAble met
allerlei toegankelijkheidsinformatie
over restaurants, cafés, openbaar
sanitair, bezienswaardigheden, musea, logies en parkeerplaatsen aan
de Vlaamse Kust en in de Westhoek.
Via je persoonlijke profiel kun je
specifieke toegankelijkheidscriteria
ingeven en op basis daarvan een selectie maken van de zaken die voldoen aan jouw persoonlijke noden.
Zijn er nog andere initiatieven?
Mampaey: Inderdaad, de stad Brugge liet haar Brugse Erfgoedroute
op toegankelijkheid screenen. Alle
mogelijke knelpunten tijdens het
wandelparcours zullen duidelijk
omschreven worden in een brochu-

re die deze zomer verwacht wordt.
Ook zul je er allerlei nuttige informatie over horecazaken, parkeerplaatsen, toegankelijke activiteiten
en dergelijke vinden. Dat niet alle
gebouwen en gelegenheden even
toegankelijk zijn, is een feit. Correcte communicatie is belangrijk,
zodat je weet waar je aan toe bent.

VLAANDEREN
IS VAAK EEN VAN
DE BESTEMMINGEN
DIE HET HOOGST
SCOREN OP
TOEGANKELIJKHEID.
Wat zijn de tendensen voor toegankelijk reizen?
Mampaey: De interesse neemt toe.
Het besef groeit dat mensen met
een handicap een interessante
doelgroep zijn. Ze nemen steeds
meer deel aan het openbare leven,
gaan steeds vaker op vakantie en
dat doen ze meestal ook nog in gezelschap. Ik vind het boeiend om te
zien dat de inclusieve gedachte ook
in de toeristische sector leeft. Het
streefdoel is duidelijk: op reis gaan
moet voor iedereen zo toegankelijk
en comfortabel mogelijk zijn. Neem

HET KONING ALBERT I-MONUMENT IN NIEUWPOORT.

Er zijn twee brochures over het toegankelijke aanbod in West-Vlaanderen.

nu een drempel: die is niet alleen
hinderlijk voor een rolstoelgebruiker maar ook voor een persoon met
een visuele handicap, een persoon
die minder goed te been is en voor
mensen die er met bagage langs
moeten. Met andere woorden: een
oplossing om het ongemak van
deze drempel weg te nemen, verhoogt het comfort voor iedereen.
Wat wordt als grootste struikelblok ervaren?
Mampaey: Mensen vinden het vooral
vervelend wanneer ze onjuiste of
onnauwkeurige informatie krijgen.
Vaak gebeurt dit door onwetendheid. Vandaar dat Toerisme Vlaanderen erop inzet om objectief gemeten informatie in te winnen. Door
onze toegankelijkheidslabels kunnen we al heel wat onduidelijkheden
wegwerken. Alle logies met een label
worden gebundeld in onze all-in
brochure. Daarnaast zijn er onze opleidingen die uitbaters meer inzicht
in toegankelijkheid kunnen geven.
Welke nieuwe initiatieven staan
er nog op jullie programma?

Mampaey: We hebben plannen om
onze toegankelijkheidslabels verder te verrijken zodat er ook met
zintuiglijke handicaps rekening gehouden wordt. We werken ook aan
de integratie van toegankelijkheidsnormen in een nieuw sterrenclassificatiesysteem voor hotels dat vanaf
2017 zal geïntroduceerd worden.
Ook in het najaar hebben jullie
nog plannen.
Mampaey: Klopt, eind dit jaar willen we een Europees project over
toegankelijke gastronomie afronden. De inzet is om de beleving van
streekproducten en typische Vlaamse lekkernijen van mensen met een
zintuiglijke handicap te verhogen.
Daarnaast willen we toeristische
plaatsen in Vlaanderen verder als
toegankelijke vakantiebestemmingen uitwerken. Dat betekent dat we
alle facetten onder de loep nemen:
vervoer, verblijf, bezienswaardig
heden, restaurants, toiletten,... Stellen we vast dat bepaalde aspecten
niet goed scoren, dan proberen we
dat met de plaatselijke diensten
op te nemen en zoveel mogelijk

bij te sturen. Op die manier vullen
we de missing links aan en kunnen
we integraal toegankelijke bestemmingen aanbieden. Onze brochures
over de Westhoek en de Kust hebben aangetoond dat dit kan.
Welke score zou je Vlaanderen
op het vlak van toegankelijk
reizen geven?
Mampaey: Dat moet je eigenlijk aan
de vakantiegangers vragen. We vernemen regelmatig van mensen met
een handicap dat het nu eenvoudiger is om een toegankelijk vakantieverblijf te vinden. Het A- en A+-toegankelijkheidslabel (zie einde tekst)
helpt hen hierbij. Ook de brochures
over toegankelijke vakantieverblijven zijn een stap vooruit. Wist je
dat Vlaanderen – samen met Schotland, Engeland en Catalonië – op
Europese congressen vaak vermeld
wordt als een van de bestemmingen die het hoogst scoren op toegankelijkheid? Ook in de digitale
Lonely Planet die zich op toegankelijke bestemmingen toespitst, wordt
Vlaanderen vermeld. Toch is er nog
een hele weg af te leggen. Bijvoor5
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beeld als het over openbaar vervoer
gaat. Vandaag moet je nog steeds
te lang op voorhand assistentie reserveren om bijvoorbeeld met de
trein te reizen. Aangepaste oplossingen vragen echter tijd. Maar als
we zien waar we vandaag staan en
vanwaar we komen, dan zijn we
des te meer overtuigd dat we op de
goede weg zijn om Vlaanderen nog
beter te laten scoren als toegankelijke vakantiebestemming.
Label A+: het vakantieverblijf
scoort positief op de essentiële
onderdelen en het voldoet aan de
strenge toegankelijkheidsnormen.
Locaties met het label A+ zijn op
zelfstandige wijze toegankelijk.

Karmen

MEMORIAL PASSCHENDAELE
MUSEUM, ZONNEBEKE

“In ons groepje was ik de enige met
een handicap. Eerst vond ik het
vervelend dat iemand aan de gids
vertelde dat ik niet goed zie. Maar
blijkbaar was die gids heel goed op
de hoogte, hij vroeg mij om dichterbij te komen staan en liet mij verschillende voorwerpen voelen. Ook
beschreef hij in detail wat er te zien
was. Achteraf was ik heel blij. Dankzij deze gids werd het museum
bezoek zoveel boeiender en intenser. Ook wie erbij stond, had veel
meer opgestoken.”
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Peter Genyn traint met een duidelijk doel voor ogen: de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.
De 39-jarige wereldkampioen sprint blijft niet bij de pakken zitten.

“Het rolstoeltoegankelijke Kruinenpad in Maasmechelen vinden we
letterlijk het hoogtepunt van het
Nationaal Park. Op 10 meter hoogte
voert de stalen brug van anderhalve meter breed je tussen de boomtoppen. We moesten wel een stukje
stappen van de parkeerplaats aan
het water tot aan de ingang, want
met de auto kan je niet tot daar rijden. Maar het uitzicht op de toppen
van de bomen maakte dit allemaal
meer dan goed.”

TEKST SANNE VAN BRITSOM
FOTO MET DANK AAN PARANTEE

MOUNTAINBIKEN LANGS
VLAAMSE WEGEN

www.facebook.com/
toegankelijkreizen

Grasmarkt 61, 1000 Brussel
vakantieparticipatie@
toerismevlaanderen.be

NATIONAAL PARK
HOGE KEMPEN

Arnout

Meer informatie over
toegankelijk reizen
in Vlaanderen?
www.visitflanders.com/
toegankelijkheid

Voor mensen met een
beperkter budget is er
ook nog het Steunpunt
Vakantieparticipatie.
www.vakantieparticipatie.be
02 504 03 91

Klaartje en Heidi (moeder en
dochter)

Marijke

“In Vlaanderen is het ideaal om te
mountainbiken. Een helling in het
buitenland die zo steil is dat zelfs
mountainbikers met twee benen
amper boven geraken, lukt voor mij
niet. Hier zijn er wel veel vlakke stukken en elke streek heeft zijn voordeel. Op het strand, in het Pajottenland en in de Vlaamse Ardennen
train ik mijn weerstand en kracht.
In de Ardennen kan ik voluit gaan
op langere hellingen. De wielerpiste
in Gent is een handige trainingsplek
en ook aangepaste parcours voor
handbikes en driewielers zijn er voldoende.”

ZON, ZEE, ZORGELOOS

“Uiteraard konden we aan de strand
rolstoel niet weerstaan. Vriendelijke
assistenten legden ons tot in de
puntjes uit hoe we de ‘dikke wielen’-rolstoel (strandrolstoel) konden
gebruiken. Als kinderen blij om een
ijsje, zo rolden we met elk een o zo
brede glimlach om de lippen naar
het water! Hoe verrukkelijk is het
om langs de vloedlijn te wandelen,
het zilte op de lippen te proeven en
de wind door de warrige haarbos te
voelen strijken. Volgend jaar doen
we dit opnieuw, liefst voor een lange wandeling.”

LANGS VLAAMSE WEGEN. In Vlaanderen zijn

er aangepaste parcours voor handbikers.

GETUIGENIS

Sprinten naar Rio

Zonnige groetjes uit Vlaanderen

Label A: een vakantieverblijf met het
label A is basistoegankelijk. Voor de
meeste mensen met een beperkte
mobiliteit is het verblijf dus
toegankelijk, maar hou er rekening
mee dat extra hulp nodig kan zijn.

02 504 03 40
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
toegankelijk@
toerismevlaanderen.be

DE SPORTDAG VAN PETER GENYN

© Steven Van Beylen (Parantee)
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Peter was 16 toen hij na een duik in
een vijver zijn nek brak en verlamd
raakte aan zijn bovenste en onderste ledematen. Tijdens zijn revalidatieperiode kwam hij in contact met
rolstoelrugby. De Belgische ploeg
ging toen net van start, maar groeide al snel uit tot een rugbyploeg op
topniveau. Ze namen deel aan de
Paralympische Spelen in Athene, en
later ook in Londen en in 2009 werden ze Europees kampioen. In 2013
sloeg het noodlot toe. Een complexe breuk in het bovenbeen en de
heup zorgde ervoor dat Peter het
rugby moest laten vallen.
“Ik heb toen een aantal maanden
niets kunnen doen, maar stilaan
kon ik opnieuw beginnen met sporten. Via een vriend leende ik een
wheeler en voelde dat rolstoelsprint
me wel lag. Mijn conditie zat nog
goed, mijn snelheid was meer dan
oké en het enige wat ik moest doen,
was mijn techniek nog wat bijschaven.”

FOCUS. Peter Genyn traint zes dagen op zeven.

WERELDKAMPIOEN

“Begin 2014 deed ik mijn eerste wedstrijden sprint. Ik wist dat ik kans
maakte om wedstrijden te winnen.”
Dat die kansen meer dan goed zaten, werd duidelijk in oktober 2015,
Peter werd wereldkampioen op de
100 m én 400 m sprint. De toon was
gezet en de focus ligt nu volledig
op de Para
lympische Spelen van
deze zomer.
“Ik sta om 8 uur op en ga dan ofwel in de voormiddag naar de atletiekpiste met in de namiddag een
stabilisatietraining, of andersom”,
vervolgt Peter. “Sowieso train ik zes
dagen op zeven. Op dit niveau staat
je leven volledig in het teken van de
sport en ik zou het niet anders willen. Ik ben twee maanden op stage
geweest in Lanzarote en werk volledig gefocust naar Rio toe.”
Of het moeilijk was om zijn leven
volledig om te schakelen sinds zijn
ongeval? “Door mijn revalidatie heb
ik me snel kunnen heroriënteren.

Toen ik later een huis liet bouwen,
heb ik ook veel steun gehad van het
VAPH, waardoor ik mijn leven toch
heel goed heb kunnen herinrichten. Je hebt ook niet veel tijd om bij
de dingen stil te staan. Je bent met
weinig anders bezig dan sporten en
recupereren, die focus heb je nodig
als je wilt scoren op de Spelen.”
Maar het zal moeilijk worden in Rio.
“De kans op een medaille is er zeker, maar in 2015 zijn we met drie
atleten onder het wereldrecord van
2014 gegaan. Er zijn dus geduchte
tegenstanders. Bovendien is het
nog niet zeker wie van de Belgen
een plaatsje bemachtigt voor Rio,
de definitieve beslissing wordt pas
genomen in augustus 2016. Maar
voor de wereldkampioen zal er wel
een plaatsje zijn zeker?”, besluit
Peter met een knipoog.
Volg de laatste nieuwtjes
over Peter Genyn via zijn
Facebookpagina: Genyn
Peter Weelchair Racer.
Via empower.paralympic.be
kun je de atleten steunen
die naar Rio gaan door
kilometers te kopen en
zo de afstand naar Rio
te overbruggen.
Wil je meer weten over
tussenkomsten voor
hulpmiddelen, surf
dan naar www.vaph.be
(knop hulpmiddelen) of
www.hulpmiddeleninfo.be of
www.vlibank.be
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EEN OVERZICHT VAN ALLE INFORMATIEKANALEN

PVF

ONLINE

Wegwijs in PVF

Raadpleeg je dossier online
Wil je graag je dossier digitaal bij het VAPH opvolgen? Dat
kan via mijnvaph.be, het handige digitale loket van het VAPH.
Met mijnvaph.be hou je een goed overzicht van je dossier,
je uitgaven, contracten enzovoort. Voor mijnvaph.be heb
je enkel je elektronische identiteitskaart, je pincode en een
kaartlezer nodig.

De Persoonsvolgende Financiering (PVF) verandert veel voor de sector voor personen met
een handicap. Het is dan ook begrijpelijk dat je veel vragen hebt over wat er precies verandert
en waar je terechtkunt. Het VAPH informeert je naast St*rk ook via verschillende kanalen:
een overzicht.
TEKST BARBARA VANDENBUSSCHE

OP DE WEBSITE

Surf gerust naar onze site om
op de hoogte te blijven van nieuwe beslissingen over PVF. Op
www.vaph.be vind je op de homepage een filmpje over de Persoonsvolgende Financiering. Dat filmpje
vind je ook via de knop Persoonsvolgende Financiering (PVF).

ONDER DE KNOP
PERSOONSVOLGENDE
FINANCIERING (PVF)

Hier vind je alle informatie over de
twee trappen van het PVF-systeem:
het
Basisondersteuningsbudget
(BOB) en het Persoonsvolgend Budget (PVB).
Zowel personen die nu al ondersteuning krijgen als personen die
nog met een vraag geregistreerd
staan op de Centrale Registratie
van Zorgvragen (CRZ) kunnen online zien wat de omslag naar PVF
betekent. Twee zeer nuttige rubrieken hier zijn:
• De overstap naar Persoons
volgende Financiering (PVF)
• Vragen en Antwoorden

ONDER DE KNOP
PERSOONSVOLGEND BUDGET
(PVB)

De eerste Persoonsvolgende Budgetten worden vanaf september
2016 uitbetaald.
Online vind je alle informatie over
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wat je kunt doen met een Persoonsvolgend Budget (PVB) en of je er in
aanmerking voor komt. Onder deze
rubriek vind je ook de nodige formulieren terug zoals het ondersteuningsplan PVB. Ook professionelen
vinden alle nodige informatie op de
VAPH-website.

• je kunt mailen naar
informatie@vaph.be.
Voor voorzieningen, zorgverleners,
Multidisciplinaire Teams en andere
zijn er aparte contactnummers. Die
vind je via de knop Persoonsvolgende Financiering p informatie voor
professionelen p helpdesks.

ONDER DE KNOP
ONDERSTEUNING
AANVRAGEN

VRAGEN OVER HET
BASISONDERSTEUNINGS
BUDGET (BOB)?

Hier vind je onder ‘Procedure meerderjarigen’ p Persoonsvolgend Budget (PVB) alle informatie over het
aanvragen van een PVB, het ondersteuningsplan PVB, een handleiding,
maar ook alle info als je dringend
ondersteuning nodig hebt. Je kunt
er ook een filmpje bekijken over de
aanvraag van een PVB.

ONDER DE KNOP WONEN EN
OPVANG

Hier vind je alle informatie over
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
(RTH). Je kunt er ook een filmpje
bekijken over wat RTH voor je kan
betekenen.

VIA TELEFOON
OF MAIL
VRAGEN OVER WAT PVF
VOOR JOU BETEKENT?

• Je kunt bellen naar de PVF-lijn
op het nummer 02 225 85 97 of

MIJNVAPH.BE

• Wil je weten of je in aanmerking
zou kunnen komen voor een
BOB? Surf naar vlaamsesocialebescherming.be, de website van
de Vlaamse Sociale Bescherming.
Het BOB valt onder hun bevoegdheid en wordt dus niet beheerd
of uitbetaald door het VAPH.
• Informeer bij je zorgkas.
• Bel naar 1700.

BESTELLEN
PVF‑FOLDERS
EN ANDERE

Op de website van het VAPH zijn onze folders allemaal terug te vinden
onder de link ‘Publicaties’ bovenaan
de navigatie, daarna onder ‘Brochures en folders’.
Via het luik ‘Brochures en folders
bestellen’ kun je ook maximaal tien
exemplaren laten opsturen.
De folders die je kunt downloaden
of bestellen:

• Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp (RTH)
• Diensten Ondersteuningsplan
• Persoonsvolgende Financiering
• Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? (nieuwe
aanvraagprocedure)
• Inschaling van de zorgzwaarte
• 2016, het scharnierjaar voor
Persoonsvolgende Financiering
Daarnaast zijn er nog aangepaste versies van de folders
‘Hulpmiddelen en aanpassingen’, ‘Thuis wonen of in een
voorziening?’ en ‘Handicap
door ongeval’ op komst.
Je kunt van alle folders een
luisterversie aanvragen via
Transkript
www.transkript.be

ST*RK
MAGAZINE
En met het magazine St*rk
willen we je natuurlijk op de
hoogte houden van wat er gebeurt. Je leest er alle nieuwe
informatie die voor jou interessant kan zijn. Vooral lees je
er verhalen over mensen: hoe
zij omgaan met hun handicap,
hoe zij alle veranderingen ervaren, hoe hun beleving is.

Sommigen zullen mijnvaph.be al
kennen. Nu wordt er nog een stap
verder gezet: voor de Persoonsvolgende Financiering (PVF) kun je
ook je aanvraagprocedure in gang
zetten via mijnvaph.be. En in de
toekomst komen er nog mogelijkheden bij. Zo kan binnenkort via
het elektronische platform ook de
procedure voor de aanvraag noodsituatie gestart worden.
Via mijnvaph.be kun je:
• de stand van zaken van je ‘aanvraag hulpmiddelen’ volgen. De
eindbeslissing kan je downloaden. Voor hulpmiddelen vind
je ook het overzicht van je uit
betalingen;
• het verloop van je concrete zorgvraag opvolgen, indien die geregistreerd staat op de Centrale
Registratie van Zorgvragen.
Over het huidige Persoonlijke-Assistentiebudget of het Persoonsgebonden Budget vind je in mijnvaph.be:
• informatie over je werkkapitaal
(bedrag, uitbetalingen,...);
• een overzicht van je contracten
met assistenten;
• een overzicht van brieven die je
ontvangen hebt van het VAPH;
• per kalenderjaar informatie over
je Persoonlijke-Assistentiebudget
beschikbaar saldo;
• ingebrachte kosten;
• een overzicht van je betalingen.
Nieuw op mijnvaph.be:
• Sinds 1 april 2016 kun je je ondersteuningsplan indienen, waarmee
je je aanvraag voor een Persoonsvolgend Budget start. Dit kun je
op dit ogenblik zelf doen of je
kunt je laten bijstaan door een

Dienst Ondersteuningsplan. Als je
in een noodsituatie zit (wanneer
je netwerk plots en acuut wegvalt) kan de checklist ingediend
worden via mijnvaph.be.
• De puntenteller voor Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp (RTH):
Wil je RTH, dan kun je daarvoor
elk jaar gebruikmaken van maximaal ‘acht punten’, te overleggen met de RTH-aanbieder. Met
de puntenteller kun je makkelijk
berekenen hoe de ondersteuning
die je wenst, kan passen binnen
die acht punten.
De RTH-aanbieders registreren
ook hun prestaties afzonderlijk,
zodat in de puntenteller wordt
bijgehouden welke soort en hoeveel RTH-ondersteuning je gekregen hebt. Vergunde zorgaanbieders gebruiken deze teller om na
te gaan of je dit jaar nog recht
hebt op RTH, en ze kunnen je een
overzicht geven van wat zij voor
jou hebben gepresteerd.

Wil je op een handige
manier simuleren hoe je de
punten kunt inzetten?
Dat kan via de simulatietool
op de VAPH-site, via
Home p Wonen en
Opvang p Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp.
Op de pagina Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp kun je
naar beneden scrollen voor
de rekentool.
De rekentool is ook
rechtstreeks via deze link te
vinden: www.vaph.be/rth

9

Samenstelling: Nick Vanderheyden

© Thijs De Lange

KORT

BLIND DATE TIJDENS GENT
FESTIVAL VAN VLAANDEREN
FOTOBOEK ZET KINDEREN
MET DOWN IN DE KIJKER
Fotografe Emilie Bonjé raakte na de geboorte
van haar neefje Emile erg gefascineerd door het
syndroom van Down.
Al snel startte Emilie Bonjé het project ‘Emile: de
schoonheid van Imperfectie’. Hierin portretteert
de vrouw 51 Belgische kinderen onder acht jaar
met het syndroom van Down. De fotografe toont
hoe deze kinderen naar schoonheid kijken, en
daagt kijkers uit om een kind met Down op een
andere manier te observeren: puur, eigenzinnig en
in hun eigen schoonheid. Het project van Emilie
Bonjé gebeurde in samenwerking met Miex, een
organisatie die werkt aan gelijkwaardige participatie van mensen met een handicap. Topfotografe
Lieve Blancquaert is meter van het project.
Het boek schaf je voor 35 euro aan via
konekt.be. Meer informatie vind je op
emiliebonje.be
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Gent Festival van Vlaanderen heeft dit jaar, van
17 september tot en met 1 oktober in Gent, opnieuw
extra aandacht voor personen met een visuele handicap.
Op het festival kun je onder andere genieten van
Vadim Repin, een van de grootste vioolsterren, tijdens
het feestelijke openingsconcert, de engelenstemmen
van de Wiener Sängerknaben, en een unieke productie
waarbij het album ‘Graceland’ van Paul Simon wordt
heruitgevonden door Gentse legende Sioen.
Het festival brengt een mix van klassieke concerten,
wereldmuziek, prachtige stemmen en orkesten. Middagen avondconcerten spelen zich af in de talloze concert
zalen die Gent rijk is.
Voor blinde en slechtziende kinderen en hun familie
steekt de organisatie op zondag 25 september 2016
een tof vlinderproject in elkaar op ParkLife. Deze activiteit is voor de hele familie gratis als je inschrijft.
Ook voor de concerten en evenementen is inschrijven
verplicht en betaal je 5 euro per concert; begeleiders
mogen gratis mee.
Praktische informatie, reservatie van tickets en
vervoer, en het programmaboekje (braille of
grootletterdruk): gentfestival.be, sofie@festival.be
of 09 243 94 89.

VLAAMSE GEBARENTAAL VIERT
TIENJARIGE ERKENNING
Mogelijk heb je de voorbije maanden de hashtag
#VGT10jaar gezien op de sociale media. De Federatie
van Vlaamse DovenOrganisaties, Fevlado, riep dit ini
tiatief in het leven naar aanleiding van de tienjarige
erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.
Met de hashtag #VGT10jaar konden sympathisanten
deelnemen aan een van de tien uitdagingen op Facebook, Twitter of Instagram. Uitdagingen als VGT in beeld,
Mijn favoriete gebaar en Flashmobs werden massaal
gedeeld. Voor de flashmob daagden maar liefst tweehonderd enthousiastelingen op. Alle foto’s, filmpjes en
initiatieven vind je terug op de Facebookpagina ‘Vlaamse
gebarentaal 10 jaar erkend’.
Lukt het jou om een poster met tien weetjes over de
Vlaamse Gebarentaal op te hangen? Te vertellen wat het
voor jou betekent? Een cursus hieromtrent te organiseren? Of een zaak te belonen met een sticker? Probeer
het, en vooral deel het, zodat de Vlaamse Gebarentaal
ook de volgende tien jaar onder de aandacht blijft.
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COMMUNITY BUILDING

VZW ORANJE

“Doe-plekken trekken
mensen aan”
Hoewel de omslag naar Persoonsvolgende Financiering al een sterke stap is in de goede
richting, wil Bert Putman, algemeen directeur van vzw Oranje nog meer de verbinding met de
maatschappij aangaan. “Meebouwen aan een open samenleving en mensen met een handicap
een plaats geven in die samenleving is minstens even belangrijk als de ondersteuning op zich.”
TEKST BARBARA VANDENBUSSCHE

Oranje bestaat in 2016 vijftig jaar
en telt zo’n 120 personeelsleden
en 400 vrijwilligers. De organisatie
heeft naast de speelpleinwerking
een jeugdbeweging, clubwerking,
ontmoetings- en vakantiewerking,
woonondersteuning, dagbesteding
en sociale dienstverlening. De geschiedenis van de vzw is niet onbelangrijk voor hun verhaal, want ze
kende een atypisch ontstaan: gestart
vanuit inclusief werken, niet als zorgvoorziening maar als jeugdwerking.
“Alles is voor een stuk gegroeid vanuit verontwaardiging en vrijwilligheid”, zegt Bert Putman, algemeen
directeur van de vzw. “Zo was er een
mama met een kind met en eentje
zonder een handicap, die hen allebei naar het speelplein wilde laten
komen. Omdat dat op de reguliere
plaatsen niet lukte, hebben we een
nieuwe speelpleinwerking opgestart,
met een mix van kinderen en spe
ciale aandacht voor wie dat nodig
had. Daar droeg iedereen oranje
sjaaltjes, vandaar onze naam. Nadien is Oranje meegegroeid met de
kinderen die volwassen werden. Zo
ontstond ons zorgaanbod. Tegelijk
groeiden kinderen van de speelpleinwerking mee door tot monitor, leider
en zelfs professionele medewerker.”
Die kruisbestuiving tussen de kracht
van het jeugdwerk en de profes
sionaliteit en expertise van de zorg
is erg belangrijk voor de werking
van Oranje. “De cultuur van de
organisatie moet aan een aantal
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voorwaarden voldoen om aan community building te kunnen doen”,
zegt Bert Putman.

DE
DEELECONOMIE
RAAKT STEEDS
MEER VERSPREID.
DELEN IS GELIJK
AAN VERBINDEN.
“We hebben altijd heel veel praktijk gehad waarbij de verbinding
met de samenleving werd gelegd.
Met de speelpleinwerking, jeugdateliers, ondersteuning en sensibilisering van het reguliere veld, de
enclavewerking voor volwassenen,...
Dat laatste houdt in dat een kleine
groep mensen, voor wie begeleid
werken niet mogelijk is, onder intensieve begeleiding in een bedrijf
gaan werken, om toch in de samenleving te kunnen participeren.
We gaan ons ook engageren in de
nieuwe zorgcampussen waar onder
meer ook de gemeente, het OCMW
en de ouderenzorg aanwezig zullen
zijn, om de faciliteiten te benutten
en een sectoroverschrijdende samenwerking verder op te bouwen.”
Vijftig jaar ervaring in de samenleving gaf de mensen van Oranje veel

expertise en buikgevoel over community building en vermaatschappelijking.
“Als iedere zorgactor naar de samenleving stapt met de vraag van
de vermaatschappelijking, gaat de
samenleving die de rug toekeren.
We kunnen hier vandaag ook niet
aan werken zoals vijf jaar geleden.
De toenemende complexiteit, maatschappelijke tendensen, evoluties
in de samenleving gaan erg snel,
en we moeten die fundamentele
verschillen goed vatten. We komen
van een model waar de overheid
zorg subsidieert en de zorg ‘overgeprofessionaliseerd’ is, waardoor de
zorg van de samenleving is weggedreven. We hadden, cru gesteld, die
samenleving niet nodig, waardoor
die verbinding er niet was. Om die
te herstellen, moeten we een aantal
tendensen begrijpen en erop inspelen. Een voorbeeld is de deeleconomie, die steeds meer verspreid raakt
op veel meer terreinen. Dat gaat
over delen, en delen is verbinden,
dus dat kunnen we niet negeren.”

ALS SOCIAAL ONDERNEMERS

Oranje gaat ver in de ondersteuning van mensen met een handicap,
maar de pijler om mee te bouwen
aan een open samenleving en om
mensen een plaats te geven in die
samenleving is minstens even belangrijk, benadrukt Bert Putman.
“We moeten in die samenleving investeren, want we kunnen niet ver-

wachten dat ze anders ontvankelijk
wordt. We stappen dus minder met
een vraag naar de samenleving,
maar wel vanuit wat wij, als Oranje
en vanuit elk individu, te bieden
hebben. We moeten eigenlijk als sociaal ondernemers aan de slag. We
kunnen een potentiële partner zijn,
maar verwachten iets terug. Alleen
zo kan je een volwaardige plaats
krijgen in de maatschappij. Dat
uitgangspunt is evenzeer een paradigmashift als toen we als zorgver
strekkers de cliënt meer centraal
zijn gaan stellen. Bij ons staat die
cliënt ook centraal, maar we gaan
nog een stap verder naar de connectie met de omgeving en de evoluties in de maatschappij.”
Een voorbeeld hiervan is het project
Samen voor Talent, in samenwerking
met vzw Curando die werkt in ouderenzorg. “We vertrokken vanuit de
vraag of we met een complementair
muntsysteem meer zorg en dienstverlening zouden kunnen realiseren,
anders en goedkoper. Uiteindelijk
zijn we die vraag anders gaan bekijken, vanuit de noden en behoeften
die er zijn, en kwamen we tot cocreatie, met concrete projecten die
we wel beschikbaar stellen, maar
die in handen zijn van de buurt. We
experimenteren ook veel, met een
geefpunt bijvoorbeeld of een retouchecafé, waar je spullen kunt laten

herstellen en de dames onze cliënten leerden kleding herstellen.”

SAMEN MET DE BREICLUB

Voor een ander project sloegen vzw
Oranje en restaurant Hertog Jan in
Zedelgem de handen in elkaar. Putman: “We werken al enkele jaren
samen met een enclavewerking in
de tuin. De chef kweekt zijn groenten zelf en enkele mensen van bij
ons werken hieraan mee onder
begeleiding. Toen kwam de vraag
van Hertog Jan of we geschenkverpakkingen konden maken. Dat wilden we niet alleen doen, enerzijds
omdat het voor onze cliënten een
moeilijkere opdracht was, anderzijds omdat we een verbinding met
de samenleving zochten. In het lokale dienstencentrum van Zedelgem
zijn we gaan samenzitten met een
groepje dames van een breiclub, die
hier graag aan meewerkten. Dergelijke doe-plekken willen we meer
creëren, omdat we merken dat een
ontmoetingsplek waar je met iets
bezig kunt zijn, meer mensen aantrekt.”
“Als organisatie zien we ons als landschapsontwikkelaar: door her en
der stapstenen aan te leggen, cocreëren we de toekomst. We geven
dus veel ruimte en vrijheid en laten
de controle weg, zodat initiatieven
zichzelf kunnen ontwikkelen. Een

mooi voorbeeld hiervan was onze
pop-up in een leegstaand, ontwijd
kerkje dat in de zomer van 2015 een
ontmoetingsplaats werd voor de
buurt. Uiteindelijk was het de buurt
die zelf activiteiten aanbracht, met
een crea-atelier, zang en dans, samen eten klaarmaken, tentoonstellingen enzovoort. Dat is allemaal
spontaan ontstaan.”
“Een ander voorbeeld is dat van de
mensen in volkstuintjes, die wel wat
hulp kunnen gebruiken. Mensen
met een handicap helpen hen bepaalde klusjes uit te voeren. Een van
die cliënten is daarna uitgenodigd
door zo’n tuinier om als vrijwilliger
bij Natuurpunt aan de slag te gaan.”
Door voornamelijk een rol als facilitator te spelen, kan vzw Oranje
met relatief beperkte middelen een
brede werking opzetten. Vroeger
waren er bijvoorbeeld slechts twee
inclusieve speelpleinen in OostVlaanderen, maar door gericht ondersteuning te bieden aan andere
speelpleinen – het project Jeugdwerk voor alles waar Oranje partner
in is – zijn er nu een 35-tal.
“We bekijken steeds hoe we een
partner kunnen zijn voor de overheid, maar zijn er wel van overtuigd
dat die verder moet kijken. De overheid moet kunnen zien dat ze over
de sectoren heen kan inzetten op
de verbinding met de samenleving.”
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DE TOEKENNING VAN EEN PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)

De overstap naar
een PVB
Vanaf 1 januari 2017 maken alle meerderjarigen die vandaag al in een voorziening
verblijven en alle mensen met een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) of een
Persoonsgebonden Budget (PGB) de overstap naar een Persoonsvolgend Budget (PVB).
Voor wie dringend hulp nodig heeft, gebeurt dat al eerder. Een overzicht in
vraag‑antwoord.
TEKST NATHALIE DIRIX

Wat is het basisidee van de
Persoonsvolgende Financiering
waarvan de Persoonsvolgende
Budgetten deel uitmaken?
Dat je zelf kiest en dat je meer mogelijkheden krijgt om je ondersteuning te organiseren waar en zoals
dat het best bij jou past. Meer mogelijkheden dus om je eigen leven
in te richten. Je kunt kiezen om je
huidige zorg gewoon voort te zetten, maar ook om het toegewezen
PVB op een andere manier te besteden. Je kunt perfect je huidige
ondersteuning bij je vertrouwde
dienst of voorziening ongewijzigd laten als je je daar goed bij
voelt. Maar misschien wil jij wel
iets anders en bijvoorbeeld van de
gelegenheid gebruikmaken om met
je PVB je ondersteuning anders of
elders in te vullen. Het toegekende
budget zal niet langer gekoppeld
zijn aan een specifieke dienst of
voorziening, maar aan jou als persoon. Het PVB komt overeen met
de ondersteuning die jij vandaag
al krijgt.
Wie krijgt een PVB en wanneer?
Voor wie is het PVB bedoeld?
Vanaf 1 januari 2017 zullen alle
meerderjarigen die vandaag al een
beroep doen op ondersteuning in
een voorziening of met een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB)
of een Persoonsgebonden Budget
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(PGB) werken, worden omgeschakeld naar de Persoonsvolgende Financiering. Iedereen heeft daarbij
de garantie dat de ondersteuning
die vandaag wordt geboden, kan
worden voortgezet. Dat betekent
dat die ondersteuning ofwel wordt
omgezet in een overeenkomstig
Persoonsvolgend Budget ofwel in
overeenkomstige
ondersteuning
via de Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp (RTH). Alle betrokkenen worden daarover geïnformeerd via een
persoonlijke brief van het VAPH. In
dit artikel hebben we het verder enkel over het Persoonsvolgend Budget. Informatie over RTH vind je via
www.vaph.be/rth.
Sinds 1 april dit jaar worden er trouwens al Persoonsvolgende Budgetten toegekend in enkele bijzondere
situaties, meer bepaald gaat het
dan om personen die nood hebben
aan onmiddellijke ondersteuning.
Dit is het geval voor zij bij wie:
• het netwerk plots wegvalt: dan is
er de garantie op een PVB noodsituatie.
• een snel degeneratieve aandoening vastgesteld wordt: dan is er
het budget spoedprocedure.
Andere groepen zullen vanaf 2017
geleidelijk aan inschuiven in de Persoonsvolgende Financiering.
Wat te doen als ik al in een
voorziening verblijf of een

Persoonlijke-Assistentiebudget
(PAB) of een Persoonsgebonden
Budget (PGB) heb en ik krijg
een PVB?
Combineer je een PAB of PGB met
ondersteuning van een dienst of
een voorziening, dan zal met beide
ondersteuningsvormen
rekening
gehouden worden bij de omzetting
naar een PVB. Ook hier bepaal je
of je de huidige ondersteuning wilt
voortzetten of het toegekende PVB
op een andere manier wilt besteden. En of je dat allemaal in cash,
voucher of cash in combinatie met
voucher wilt doen.
Onder welke vorm krijg ik mijn
Persoonsvolgend Budget?
Je kunt kiezen of je de middelen die
je krijgt cash (euro’s) wilt besteden
of via voucher (punten) of via een
combinatie van cash en voucher
(euro’s + punten). In beide gevallen
bepaal je zelf hoe en waar je je
budget inzet. In alle gevallen moet
je er rekening mee houden dat je
Persoonsvolgend Budget overeenstemt met de ondersteuning die je
vandaag al krijgt. Heb je meer nodig, dan kun je daarvoor een aanvraag doen. Je kunt de aanvraag
procedure inzetten vanaf het ogenblik dat je de VAPH-brief hebt ontvangen met je omzetting naar het
Persoonsvolgend Budget. Je huidige
budget behoud je intussen.

Wat kun je betalen met
een PVB?
Je kunt er ondersteuning en begeleiding die door het VAPH vergund
is mee inkopen. En je kunt het ook
gebruiken om thuiszorg, poetshulp,
gezinszorg, mantelzorg, vervoers
onkosten of een vrijwilliger te betalen. Het voordeel is dus dat je meer
mogelijkheden krijgt om je ondersteuning te organiseren, zoals die
het best bij jou past. Een beperkt
deel van het Persoonsvolgend Budget mag je opvragen zonder dat je
aan het VAPH moet verantwoorden
waaraan je het besteedt. Onderneem je bijvoorbeeld activiteiten
samen met je assistent, dan kun je
met het vrij besteedbare deel bijvoorbeeld diens toegangsticket betalen of ook je extra telefoonkosten
of speciaal vervoer.
Hoe wordt het PVB uitbetaald?
Het VAPH zal hier natuurlijk later, bij
definitieve goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering, nog
meer in detail over communiceren,
maar hierna geven we al in grote
lijnen hoe het in zijn werk zal gaan.
Naargelang wat je gekozen hebt, zal
jouw PVB worden verrekend in cash
(euro’s) of voucher (punten), of een
combinatie van beide.
p Cash

• Het cash-gedeelte krijg je in
euro’s en kun je besteden bij
vergunde zorgaanbieders van het
VAPH of bij andere organisaties.
Net zoals je het kunt gebruiken
om een assistent die bij je thuis
werkt, een poetsdienst, een
dienst thuiszorg, een vrijwilliger,…
te betalen.
• Je sluit (een) overeenkomst(en) af
met degene die je zorg biedt.
• VAPH zal, op basis van die overeenkomsten, je cashbudget in
euro’s uitbetalen. Wie vandaag

al een PAB/PGB heeft, kent de
werkwijze die gebruikt zal worden. Eerst krijg je een voorschot
en vervolgens wordt de rest van
het bedrag altijd bijgestort, in
functie van de kosten die je
gemaakt hebt. Zet je je Persoonsvolgend Budget stop, dan moet
je het voorschot terugbetalen.
p Voucher

Als je zelf niet wilt instaan voor
de betalingen van een (vergunde)
zorgaanbieder kies je waarschijnlijk voor voucher. Daar wordt geteld in punten. Ook in dit geval
sluit je (een) overeenkomst(en) af
met de door het VAPH vergunde
zorgaanbieder(s). Daarin leg je vast
hoe je de punten van je PVB wilt
inzetten. Je (vergunde) zorgaanbieders melden de ondersteuning die
ze jou geboden hebben, waarna het
VAPH hen betaalt.

Vergunde zorgaanbieders
Vanaf september krijgen
voorzieningen een andere
naam, namelijk vergunde
zorgaanbieders. In het
volgende nummer van St*rk
gaan we hier verder op in.

Wat als je het niet ziet zitten
om dat allemaal zelf te doen?
Je Persoonsvolgend Budget beheren geeft je veel mogelijkheden,
maar brengt ook een grote verantwoordelijkheid mee. Om je daarin
bij te staan, subsidieert het VAPH
bijstandsorganisaties. Bij hen kun
je terecht bijvoorbeeld voor hulp
bij de opstart van je budget, of bij
het onderhandelen en afsluiten

van contracten met de (vergunde)
zorgaanbieder(s) waar je voor kiest.
In Vlaanderen zijn er op dit ogenblik drie actief: Absoluut vzw, Onafhankelijk Leven vzw en Alin vzw.
Deze organisaties beschikken over
heel wat kennis en ervaring over
hoe je je PVB zo efficiënt mogelijk
kunt beheren.
Wordt de financiering van hulpmiddelen voortaan ook opgenomen in het PVB?
Een tegemoetkoming voor hulpmiddelen kun je nog steeds afzonderlijk aanvragen via de aanvraagprocedure. Je kunt deze combineren
met je Persoonsvolgend Budget.
Wat zijn de voordelen voor mij?
PVF plaatst de persoon met een
handicap centraal en wil je zoveel
als het kan de gelegenheid geven
om je leven zelf te organiseren en je
ondersteuning daarin in te passen.
Elke persoon is verschillend. Het is
dan ook logisch dat de ondersteuning individueel verschillend is. Met
een PVB kun je voortaan die ondersteuning die het best bij jou past,
organiseren en financieren zoals
dat het best bij jou past.
Je bent niet langer enkel afhankelijk van het standaardaanbod van
(vergunde) zorgaanbieders, je kunt
zelf je ondersteuning mee vorm
geven en kijken hoe je gezin, familie, vrienden of kennissenkring je
eventueel kunnen helpen – of net
niet – om die ondersteuning in te
vullen – en je budget daarvoor te
gebruiken.
Het PVB is een stap in de goede
richting om je toe te laten je leven
vanuit je eigen sterktes te organiseren. Gewoon als het kan, speciaal
als het moet.

Bijstandsorganisaties
www.alin-vzw.be
www.absoluutvzw.be
www.onafhankelijkleven.be
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BLOGGEN

Het internet verlaagt
de drempel
Mensen met een handicap die een blog beginnen, doen daar hun voordeel mee. Zo kunnen
ze met anderen in contact treden. Twee gepassioneerde bloggers vertellen St*rk over
hun ervaringen.
TEKST PETER VAN DYCK

“Zeker voor mensen met een handicap kan afhankelijkheid van technologie leiden tot de onafhankelijkheid om een actieve burger te
worden”, schreef de Amerikaanse
professor Chris Hables Gray in zijn
boek ‘Cyborg Citizen’. Davy Nijs,
teamleider van de expertisecel
Empowering People van de hogeschool UC Leuven-Limburg, kan dit
enkel beamen. Volgens hem hebben
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blogs van mensen met een handicap duidelijk een meerwaarde. Om
vele redenen. Vooreerst is een blog,
aldus Nijs, een hulpmiddel om je
zelfstandigheid op te krikken. Een
persoon met een handicap komt via
een blog op voor zichzelf. Hij toont:
ik besta, dit ben ik!
Maar zoals alle communicatie werkt
het in twee richtingen. Een blog
leent zich uitstekend tot zelfreflec-

tie, maar kan tegelijk een middel
zijn om een hechte gemeenschap
(van lezers) op te bouwen. De blogger vertelt persoonlijke verhalen,
waar lotgenoten zich in kunnen
herkennen. Blogs brengen de maker
in contact met anderen, buiten zijn
kleine, bekende kring. Hij vergroot
op die manier zijn netwerk. Mensen
met een handicap bevinden zich
niet zelden, omdat ze moeite heb-

ben met sociale contacten, in een
soort isolement. Het internet verlaagt de drempel om naar buiten te
treden en zichzelf bloot te geven.

LOTGENOTEN HELPEN

Met een blog kun je gebeurtenissen en moeilijkheden verwerken en
plaatsen. Het is dus méér dan ervaringen delen, het is ook werken
aan jezelf. Davy Nijs wijst erop dat
ook socialemediagebruik, zeker ook
bij jongeren, helpt om een identiteit te vormen. Een mooi voorbeeld
is ‘Tistje’, de blog van Sam Peeters,
iemand met autisme die van zichzelf weet dat hij met de pen beter
kan communiceren dan verbaal,
face to face. In het verlengde van
de grondig voorbereide voordrachten die hij geeft aan scholen en zijn
tekstuele bijdragen aan Autisme
Centraal, vond hij in 2009 zijn draai
als blogger. Op ‘Tistje’ lees je het
relaas van therapieën en medicatie
en overpeinzingen over zijn relatie
met taal, maar sprokkelt hij evengoed interessante citaten en elders
verschenen artikels en bespreekt hij
boeken over autisme.
“De blog is een verlengstuk van mezelf”, vertelt Sam. “Noem het een
soort sociale prothese. Het is voor
mij een manier om met mensen in
contact te komen. Soms wil ik een
discussie op gang brengen. Al heb
ik geen job, de blog biedt me de
kans om toch een maatschappelijke functie te hebben. Als ouders
van een kind dat net de diagnose
‘autisme’ heeft gekregen, laten weten dat mijn blog hen geruststelt
en hen goed op weg helpt, is dat
leuk om te horen. Net zoals het fijn
is om via Facebook en Twitter berichtjes van lotgenoten te krijgen
die zeggen dat ze na mijn blog gelezen te hebben weer moed hebben
gekregen. Dat geeft me het idee
dat ik toch iets voor mensen en
hun levenskwaliteit kan betekenen.
Ik let er dan ook op concrete tips
en realistische informatie te geven.
Ik wil niet in extremen vervallen en
schrijven over ‘de autist als genie’ of
‘de autist als sukkelaar’. De waarheid

ligt ergens in het midden.”
Sam zegt heel uiteenlopende reacties op zijn blog te krijgen, van psychiaters tot mensen die met zichzelf
worstelen en hun 32 bladzijden lange levensverhaal meesturen, en vaak
is de achterliggende vraag er één
naar advies. Mensen in de mate van
het mogelijke helpen, is één ding.
Sam getuigt dat hij gaandeweg ook
meer inzicht in zichzelf heeft verworven.

BLOGGEN
BIEDT ME DE
KANS OM EEN
MAATSCHAPPELIJKE
FUNCTIE TE HEBBEN.
“Ik ben in de eerste plaats een mens.
Met ambities en verlangens, zoals
iedereen. Als je me met een punch
zou vergelijken, dan is autisme de
sangria, maar daarnaast zijn er nog
veel meer ingrediënten: al dat lekkere fruit! Ik ben ook broer, echtgenoot en vader. Om eerlijk te zijn,
was ik me daar in 2008, vóór ik aan
mijn blog begon, nog niet zo goed
van bewust. Ik ben niet zo goed in
reflecteren, maar door met de blog
bezig te zijn, ben ik veel meer gaan
lezen en nadenken.”

KANSEN BENUTTEN

Kristin Lenaers voelde, net als Sam,
jaren geleden de behoefte om in
een persoonlijke blog te schrijven
over haar leven met een handicap.
Ze heeft een lichamelijke handicap, een halfzijdige verlamming. Ze
vertelt: “Ik ben, ondanks mijn handicap, zeer zelfstandig opgevoed.
Ik werd van thuis uit gestimuleerd
om dingen te ondernemen. Ik wou
een gewoon leven leiden en studeren, maar merkte dat dit niet zo
vanzelfsprekend was. Maar waarom
zouden wij ook niet zoveel mogelijk

onze kansen proberen te benutten?”
Daarom wil ze dingen veranderen
en zei ze gretig ‘ja’ toen ze vorig
jaar de uitnodiging kreeg om bestuurslid te worden van de burgerrechtenorganisatie Gelijke Rechten
voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP). Dit engagement vloeit
voort uit haar blog, geeft ze toe.
“Via mijn blog toon ik wie ik ben en
waar ik voor sta. Het is niet onlogisch dat een belangenvereniging
dat dan oppikt.”
Een inclusieve maatschappij is duidelijk een stokpaardje, zo leert haar
blog. “Door op het internet actief
te zijn, heb ik wereldwijd contacten
opgebouwd. Op het vlak van inclusie staat het buitenland al veel verder. Ik denk dat dit de enige weg
is: ervoor zorgen dat mensen het
vanzelfsprekend vinden om ook
mensen met een handicap in hun
(online) omgeving op te merken.”
Kristin, die ook de drijvende kracht
is achter het onlinemagazine
WeAreHandicapped, schrijft op haar
blog graag over uiteenlopende onderwerpen – muziek, mode, politiek,
robotica – haar mening. “Ook dat
heb ik van thuis meegekregen. Er
werd bij ons aan tafel altijd stevig
gediscussieerd. Op mijn blog geef ik
mijn visie, maar ik vind het leuk en
goed als mensen mij corrigeren. Ik
ben enorm gefascineerd door robotica en IT en schreef een tijdje terug
iets over apps en autisme. Iemand
wees me er toen op dat apps eigenlijk niet zo geschikt zijn voor autisten. Die dialoog is heel leerzaam
voor mij. Het zet mij ook aan om
me nog verder in onderwerpen te
verdiepen.”
Met dank aan Davy Nijs, teamleider
expertisecel Empowering People at
UC Leuven-Limburg

tistje.com
kristinlenaers.wordpress.com
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Samenstelling: Nick Vanderheyden

SERVICE

“Ik sta in contact
met de hele wereld”

VAPH-STRUCTUUR VERANDERT

Met de invoering van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) staat de sector voor personen met
een handicap voor grote veranderingen. Met de
Persoonsvolgende Financiering zul je zelf kunnen
bepalen hoe je ondersteuning te organiseren. Om
die uitdaging aan te kunnen, verandert het VAPH
mee.
Jij blijft centraal staan voor het VAPH. En we willen
een klantgerichte en efficiënte partner zijn voor personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning.
Bovendien blijft het VAPH – naast de Persoonsvolgende Financiering – inzetten op tegemoetkomingen
voor hulpmiddelen en op Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp; laagdrempelige handicapspecifieke ondersteuning rond begeleiding, dagopvang en verblijf.
Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren, zodat je dicht bij huis terechtkunt
met al je vragen.
Intern kiezen we voor een open, flexibele organisatie
met een vlakkere organisatiestructuur. Het nieuwe
VAPH bestaat uit drie afdelingen en acht diensten.

Edwin Coremans was een van de lezers die reageerden op onze oproep naar sterke verhalen.
Edwin was veertig toen zijn leven door elkaar geschud werd. Wat begon met last in de benen,
eindigde met een harde diagnose.
TEKST EN FOTO SANNE VAN BRITSOM

Edwin Coremans (69) voelde al snel
dat er iets niet pluis was. Als beginnende veertiger stond hij gelukkig
in het leven. Hij werkte als leerkracht, had een goed gezinsleven en

was actief in heel wat verenigingen.
“Ik was een bezige bij”, begint Edwin.
“Maar plots voelde ik dat mijn benen niet meer mee wilden. Ik ben
onmiddellijk naar specialisten gestuurd en het verdict was vrij snel
duidelijk: multiple sclerose (MS).”
Ondanks de diagnose heeft Edwin
nooit gewanhoopt. Hij dacht wel
na over de toekomst en besloot om,
met hulp van het VAPH, alvast de
nodige aanpassingen uit te voeren
in huis.

MIJN
BEPERKINGEN ZIE
IK ALS EEN NIEUWE
UITDAGING.

HOBBY. Edwin: “Ik koos voor iets waar

ik vroeger nooit tijd voor had.”
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“Tot mijn zestigste kon ik gewoon
werken. Omdat ik de ziekte pas
vrij laat kreeg, bleven de klachten
ook lange tijd beperkt. Ik moest
wandelen met een stok maar kon
perfect les blijven geven”, vervolgt
Edwin. “Ik heb mijn ziekte nooit als
een hindernis gezien. Je begint na
te denken over je toekomst en in
mijn geval zag ik mijn ziekte als een
nieuwe uitdaging.” Edwin besloot
zijn leven te heroriënteren. “Vroeger
was ik een actieve sporter. Nu dat
niet meer mogelijk was, koos ik voor

een hobby waar ik vroeger nooit
tijd voor had. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het technische
aspect van uitzenden en radiocontacten zoeken. Dat is een vrij technische hobby, waarvoor je eerst een
examen moet afleggen.”

TOT IN WIT‑RUSLAND

Omdat hij zich niet langer kon
verplaatsen, deed Edwin thuis examen voor een vergunning. “Ik kreeg
een vergunning via het Belgisch
Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en kon beginnen”, zegt Edwin. “De regels zijn
natuurlijk strikt, je mag niet zomaar
op om het even welke frequentie
contact zoeken. Al doende experimenteer je met je mogelijkheden.
Welke antenne gebruik je en op
welke golflengte vind je makkelijker
contact? Op heldere dagen kan je
bovendien ook makkelijker contact
maken dan wanneer er onweer in
de lucht hangt. Het is verbazingwekkend hoe ver je contacten reiken.
Soms sta je in contact met mensen in Wit-Rusland, of je krijgt een
Schot aan de lijn. In principe mag je
enkel over technische zaken praten
zoals met welk toestel je contact
opneemt. Maar sommige mensen
krijg je vaker te horen en dan vraag
je weleens aan elkaar hoe het gaat.
Eigenlijk moet je het zo bekijken: ik
zit dan wel in een rolstoel, maar als
radioamateur reis ik op mijn manier de wereld rond”, lacht Edwin
tot slot.

LUISTERVERSIES
FOLDERS VAPH
Het VAPH heeft vijf nieuwe of geactualiseerde
folders en brochures uitgebracht als luister
edities. Ze werden ingesproken in de studio’s van
Transkript en zijn beschikbaar in het toegankelijke Daisy-formaat.
Het gaat om de titels ‘Persoonsvolgende Financiering’, ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp - Laagdrempelige Ondersteuning’, ‘Diensten Ondersteuningsplan’, ‘Inschaling van de Zorgzwaarte: wat
en hoe?’ en ‘Hoe een aanvraag indienen bij het
VAPH?’.
Een luisterpublicatie vraag je gratis en
telefonisch aan via 011 23 07 61 of via
publicaties@transkript.be. In de mail vermeld
je het best de boodschap ‘Folders VAPH’ met
aansluitend je naam en adres. Vervolgens
ontvang je de vijf folders gebundeld op cd.

Voor de personen met een handicap:
• De afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen organiseert en beheert het proces van aanvraag tot
beslissing voor een Persoonsvolgend Budget en
het volledige proces van hulpmiddelen.
• De afdeling Dienstverlening Budgethouders organiseert en beheert het proces van terbeschikkingstelling en besteding van een budget voor de
persoon met een handicap.
Voor de professionele sector:
• De afdeling Financiering en Zorgplanning organiseert en beheert alle processen die te maken hebben met organisaties en voorzieningen.
De ondersteunende diensten, zoals het team Beleid
en Organisatie, bouwen bruggen over de afdelingen
heen. Deze worden geleid door de administrateurgeneraal James Van Casteren.
Momenteel zetten we nog volop in op de inwerkingtreding van de Persoonsvolgende Financiering, dus
we hebben nog veel werk voor de boeg. Vanaf het
najaar en in 2017 willen we de communicatiekanalen
voor onze klanten verbeteren. Er komt een vernieuwde website, we werken een verbeterde informatie-uitwisseling uit met onze professionele diensten en we
voorzien een gebruikersevaluatie van ‘mijnvaph.be’.
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Het VAPH zorgt
voor personen
met een handicap
Ben je van plan een hulpmiddel aan te kopen? Het VAPH
zorgt voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen zoals de
aanpassing van je woning, de aankoop van een brailleleesregel
of om een doventolk in te schakelen.
Je kunt ook een beroep doen op
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
voor lichte of tijdelijke ondersteuning. Dan kun je jouw ondersteuning samenstellen uit een pakket
van begeleiding, dagopvang en/of
verblijf. Die hulp is zonder aanvraagprocedure toegankelijk: je
kunt gewoon contact opnemen met
de dienstverlener van Rechtstreeks
Toegankelijke Hulp.
Heb je nood aan meer zorg en ondersteuning? Dan kun je als meerderjarige bij het VAPH een Persoonsvolgend Budget aanvragen.
Dat budget biedt de mogelijkheid

om zorg in te kopen bij je eigen
netwerk, bij een dienst thuiszorg,
bij poetsdiensten, professionele
zorgverleners of bij een zorgaanbieder die vergund is door het VAPH.
Voor kinderen en jongeren zijn er
verschillende mogelijkheden: een
Persoonlijke-Assistentiebudget of
opvang en begeleiding, zowel bij
jou thuis als bij een VAPH-zorgaanbieder.
Het VAPH zet in op autonomie en
levenskwaliteit van personen met
een handicap.

Een vraag aan het VAPH?
Een vraag over het nieuwe systeem
Persoonsvolgende Financiering?
Bel naar 02 225 85 97.
Voor vragen over een aanvraag
voor een Persoonsvolgend Budget
of hulpmiddelen kun je terecht bij
de provinciale kantoren van het
VAPH in Antwerpen, Brugge, Hasselt,
Leuven en Gent. Je kunt de provin
ciale kantoren bereiken via het
nummer 02 225 85 97.
Voor meer informatie over de
aanvragen voor minderjarigen:
wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn
of via het nummer 0800 900 33.
Meer informatie?
Surf naar www.vaph.be
T 02 225 85 97
E informatie@vaph.be

