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COLOFON

LAATSTE HORDE NAAR DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
Nu de start van het schooljaar of de hectische terug-
keer naar het werk al even achter de rug is, willen we 
voor u nog even op een rijtje zetten welke stappen al 
gezet zijn in de omschakeling naar de persoonsvolgende 
finan ciering.

Sinds deze maand ontvangt een eerste lichting perso-
nen met een handicap een basisondersteuningsbudget 
van 300 euro per maand van hun zorgkas. Het gaat 
om 6.200 personen voor wie dat bedrag mogelijkheden 
opent, in afwachting van het antwoord op hun eigenlijke 
vraag. 

Ook de eerste persoonsvolgende budgetten zijn intussen 
toegewezen. Prioriteit gaat naar de automatische toe-
kenningsgroepen, zoals nood- en spoedsituaties. De gro-
te instroom in het nieuwe systeem komt er vanaf januari. 
Al wie vandaag al ondersteuning krijgt, zal de komende 
maanden van ons een persoonlijke brief ontvangen, over 
hoe de omzetting van de huidige ondersteuning naar 
een persoonsvolgend budget zal verlopen, wie een vraag 
had, kreeg een omzettingsvoorstel. Een huzarenstukje 
van het VAPH-personeel, want we zullen bijna 70.000 
gepersonaliseerde brieven verstuurd hebben. 

Beschikken over goede informatie over wat kan en wat 
niet kan met een persoonsvolgend budget: dat is voor 
iedereen belangrijk. Daarom voorzien we eind oktober/
begin november een reeks provinciale informatiesessies, 
om het gebruik van de persoonsvolgende budgetten 
uitgebreid toe te lichten. En subsidiëren we nu al drie 

bijstandsorganisaties. Wie dat wenst, kan op hen een 
beroep doen om zich te laten bijstaan bij het onder-
handelen over, het zoeken naar of het vergelijken van 
ondersteuning.

Door alle veranderingen die er zitten aan te komen voor 
meerderjarigen, kan het lijken dat we de minderjarigen 
uit het oog verliezen. Niets is minder waar. De voorbe-
reidingen voor de persoonsvolgende financiering van 
minderjarigen zijn volop aan de gang, een brede werk-
groep zet er haar schouders onder. Daar is de ambitie 
om vanaf 2018 het systeem van persoonsvolgende finan-
ciering voor hen gefaseerd uit te rollen, met aandacht 
voor de zorgcontinuïteit van de ondersteuning.

Tot slot hebben we ook in deze St*rk heel wat inspire-
rende verhalen die aantonen dat mensen met een handi-
cap volop deel uitmaken van onze samenleving. Op pagi-
na 4-6 leest u het verhaal van Annalina, die onderwijs en 
zorg op maat krijgt, op pagina 8-9 vertelt Liam over zijn 
eerste ervaring als coanimator op een speelplein en op 
pagina 18 ontdekt u de sportieve ambities van Matthias. 

Hopelijk wordt het met al deze initiatieven een heel in-
formatief najaar voor iedereen – om nog even in olym-
pische termen te blijven –, in aanloop naar deze laatste 
horde voor de persoonsvolgende financiering. 

James Van Casteren,
Administrateur-generaal VAPH

INFOSESSIES ‘IK KRIJG EEN PERSOONS-  
VOLGEND BUDGET, WAT NU?’
In het najaar (oktober-november 2016) plant het VAPH, samen 
met de bijstandsorganisaties, provinciale informatiesessies. 
Daar zal ruim aan bod komen wat je met een persoonsvolgend 
budget wel en niet kunt doen, hoe je ermee kunt omgaan.
Deze sessies richten zich op personen met een handicap die 
vandaag al gebruikmaken van ondersteuning in of vanuit een 
voorziening en op personen met een persoonlijke-assistentie-
budget of een persoonsgebonden budget.
Waar en wanneer?
Woensdag 26/10 in Limburg
Maandag 31/10 in Antwerpen
Vrijdag 4/11 in West-Vlaanderen
Woensdag 9/11 in Vlaams-Brabant 
Maandag 14/11 in Oost-Vlaanderen
Inschrijven is mogelijk via www.vaph.be. 
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EERSTE 
BASISONDERSTEUNINGS-
BUDGETTEN
Sinds september 2016 ontvangt een eerste lichting 
personen met een handicap een basisondersteu-
ningsbudget van 300 euro per maand van hun 
zorgkas. Het gaat om 6.200 personen voor wie dat 
bedrag mogelijkheden opent, in afwachting van 
het antwoord op hun eigenlijke vraag. Uiterlijk op 
30 september zouden zij die recht hebben op het 
budget, dit bedrag moeten ontvangen hebben. De 
precieze dag van uitbetaling verschilt van zorgkas 
tot zorgkas.
De Vlaamse Regering besliste eind februari om per-
sonen met een handicap een basisondersteunings-
budget toe te kennen. Het gaat om 300 euro per 
maand die vrij kan worden gebruikt voor onder-
steuningskosten.
Je komt in aanmerking voor een basisondersteu-
ningsbudget als je voldoet aan deze drie voorwaar-
den:
1. Indien je geregistreerd stond op de databank 

centrale registratie van zorgvragen van het VAPH 
op 31 december 2014 én nog steeds op 1 januari 
2016.

2. Indien je nog geen niet-rechtstreeks toegankelij-
ke ondersteuning van het VAPH ontvangen hebt.

3. Indien je aangesloten bent bij een zorgkas. Als je 
ouder bent dan 25 is er een verplichte aanslui-
ting voor 50 of 25 euro per jaar. In Brussel is aan-
sluiting vrijwillig, maar wel noodzakelijk voor de 
toekenning van een basisondersteuningsbudget.

Het budget wordt door de zorgkassen uitbetaald. 
Wie er recht op heeft, werd al gecontacteerd door 
zijn/haar zorgkas waarbij hij/zij is aangesloten. 
Meer specifiek: inwoners van Vlaanderen die hun 
verplichte bijdrage aan de zorgverzekering (vanaf 
26 jaar) betaalden, werden ondertussen gecontac-
teerd. Brusselaars hebben de keuze of ze een bij-
drage betalen aan de zorgverzekering. Indien ze dat 
wel doen, hebben ze ook recht op een basisonder-
steuningsbudget.
De Vlaamse Regering heeft intussen ook beslist dat 
er tot 2020 geen wachttijd is voor de Brusselaars 
die recht hebben op het budget. Een Brusselaar 
die zich nu aansluit en zijn bijdrage betaalt aan 
de zorgverzekering, kan dus onmiddellijk een basis-
ondersteuningsbudget krijgen. Na 2020 betekent 
een laattijdige aansluiting wel dat er een wacht-
tijd van vijf jaar volgt. Ook zal er na 2020 dezelfde 
wachttijd ingelast worden voor de zorgverzekering 
(daar was vroeger een wachttijd van 10 jaar, dit is 
dus gehalveerd).
Info: www.vlaamsesocialebescherming.be of 
Vlaamse Infolijn 1700
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ONDERWIJS     ZORG OP MAAT

“De kinderen zorgen 
mee voor Annalina”
Onderwijs is een basisrecht. Maar wat als je kind een meervoudige handicap heeft? Gaat 
zorgondersteuning wel hand in hand met het dagelijkse schoolleven? St*rk ging langs bij het 
Multifunctioneel Centrum DVC Sint-Jozef in Antwerpen en de school Jozef Weyns in Beerzel.
TEKST ANN BRAECKMAN 
FOTO’S JOKE EMMERECHTS

Een motorische en/of meervoudige 
handicap betekende in een niet zo 
ver verleden bijna automatisch dat 
de ondersteuning en het onder-
wijs in een gespecialiseerde setting 
diende te gebeuren. Agogisch direc-
teur Dries Cautreels van het Multi-
functioneel Centrum DVC Sint-Jozef: 
“We engageren ons heel hard voor 
mobiele begeleiding. Onze zorg 
gaat ook buiten de muren van onze 
organisatie verder, we stappen mee 
in het leven van de persoon met een 
handicap.”
Het DVC Sint-Jozef in Antwerpen is 
onder andere erkend als Multifunc-
tioneel Centrum en werd in 2012 
gekozen als een van de tien piloot-
projecten om de zorg voor perso-
nen met een handicap flexibeler en 
meer ‘op maat’ van alle betrokke-
nen (familie etc.) te laten verlopen. 
Er werd overgeschakeld van een 
meer traditionele werking naar een 
inclusieve.
“Nu varen we een andere koers met 
verschillende cliënten en hun net-
werk”, gaat hij verder. “Wat ooit als 
onmogelijk werd geacht, realise-
ren we nu in de praktijk door een 
mobiele werking. We ondersteunen 
cliënten in hun eigen traject en op 
de plaatsen waar deze steun nood-
zakelijk is of gevraagd wordt: bij 
hen thuis, bij de onthaalmoeder, in 
de school om de hoek, op de speel-
pleinwerking, bij de scouts en zo 
verder. Het gaat om meer dan inclu-
sief onderwijs, we kiezen resoluut 

voor een inclusief levenstraject. Een 
inclusief traject in de school heeft 
immers minder kans op succes als 
de nachten thuis systematisch sla-
peloos verlopen, als de vakanties 
niet leuk ingevuld geraken of als de 
scoutsleiding het kamp wel ziet zit-
ten, maar heel onzeker is. Door een 
goed overleg, door met iedereen te 
praten, kom je tegemoet aan de 
wensen en noden van de betrokke-
nen.”
Het centrum wil zelf niet in de spot-
lights staan, maar verwees ons door 
naar Jozef Weyns, een school in 
Beerzel waar Annalina Vandenborn, 
drie jaar en met een meervoudige 
handicap, sinds november 2015 
schoolloopt bij de andere kleuters. 
Dat kan dankzij de steun van mo-
biel begeleidster Anke Laenen en 
vooral door de bereidheid en inzet 
van de school zelf.

“Er zijn nog veel andere helpende 
handen”, vertelt mama Ann Jans-
sens. “In de eerste plaats is er juf 
Ella, de zorgjuf en de GON-begeleid-
ster (GON staat voor geïntegreerd 
onderwijs, n.v.d.r.). Zij zorgen ervoor 
dat Annalina hier kan schoollopen. 
Ik was zwanger van een tweeling in 
2013. Twee dagen na de bevalling is 
me verteld dat beide meisjes een 
zuurstoftekort hadden gehad. Zusje 
Liselotte is geen zorgenkindje, maar 
Annalina liep wel blijvende hersen-
schade op. Ze heeft een mentale 
achterstand van zes maanden, een 
fysieke handicap waardoor stappen 
moeilijk is en een probleem met 
haar rechteroogje, strabisme.”
“We wisten niet wat ons te wachten 

stond”, zegt mama Ann. “Je vloekt 
en huilt toch even, maar al snel be-
sef je dat je niet bij de pakken moet 
blijven zitten. Niemand kan ons nu 
vertellen hoe haar leven er over vijf 
of tien jaar zal uitzien, maar we 
wachten niet af en gaan steeds na 
wat mogelijk is voor haar, op dit 
moment.”
De broers van Annalina volgden al 
les in het basisschooltje in Beer-
zel. Het was juf Ella zelf die met de 
vraag op de proppen kwam of An-
nalina niet gewoon met haar zusje 
naar dezelfde school kon komen. 
“Daar hadden wij zelf niet aan ge-
dacht”, geeft mama Ann toe. “We 
keken al uit naar type 4-onderwijs. 
Annalina kon zich nog niet ver-
staanbaar maken, was niet zindelijk, 
stappen lukte niet, enkel met een 
‘kaye walker’. Het was voor ons een 
groot vraagteken of ze wel gewoon 
onderwijs kon volgen.”
“Waarom het niet proberen, dacht ik,” 
valt juf Ella in, “ze is bij ons welkom. 
Ik sta al lang in het onderwijs, een 
uitdaging is me niet vreemd. Na-
tuurlijk wist ik dat het niet evident 
zou zijn, maar zolang het haalbaar 
is, moet je het wel proberen. Er is 
voortdurend veel overleg en er is de 
hulp van vele betrokkenen.”
“Mijn aanvraag voor mobiele bege-
leiding was nog voor de start van 
het schooljaar ingediend”, gaat 
mama Ann verder. “Uiteindelijk 
kwam Annalina met Liselotte op 
hetzelfde schooltje terecht. Dat is 
een enorme luxe, maar dat kan al-
leen door de samenwerking van de 
zorgleerkracht, de kinesist, juf Ella, 
de mobiele begeleiding,…”
“Tuurlijk is het de eerste weken wat 
zoeken”, geeft juf Ella toe, “hoe 
pak je een en ander aan, maar 
dat maakt het vak van leerkracht 
toch ook mooi: voor een uitdaging 
staan en een oplossing zoeken. Je 
moet goede afspraken maken met 
de kinderen. Het is een wisselwer-
king: zij worden ook zorgzamer. Ze 
weten dat Annalina als eerste naar 
binnen mag kruipen, ze weten dat 
ze voorzichtig moeten zijn. Ze leren 
omgaan met een kindje dat ‘anders 

INCLUSIEF TRAJECT. Annalina is zeer welkom 
bij haar juf en de andere kinderen.

DE 
PROGRESSIE DIE 
ANNALINA DE 
VOORBIJE MAANDEN 
HEEFT GEMAAKT, 
IS AANZIENLIJK.
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PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING     MINDERJARIGEN

Zorgcontinuïteit 
voor minderjarigen 
Op 1 januari 2017 is de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen een feit. Intussen 
wordt ook hard gewerkt aan de voorbereiding van de persoonsvolgende financiering voor 
de minderjarigen. 
TEKST ANN BRAECKMAN

De invoering van de persoonsvol-
gende financiering voor meerderja-
rigen gebeurt in fases en zal vanaf 
1 januari 2017 echt ten volle gerea-
liseerd worden. Femke Duquet van 
het VAPH: “Je kunt zelf je budget 
beheren en er is meer vrijheid in 
vergelijking met vroeger.” 
Voor minderjarigen met een handi-
cap gebeurt de invoering gefaseerd. 
In 2016 en 2017 blijft de situatie 
voor hen nog ongewijzigd. Ze kun-
nen nog altijd gebruikmaken van 
thuisbegeleiding, ondersteund wor-
den door multifunctionele centra 
of kunnen zelf hun ondersteuning 
organiseren met een persoonlijke-
assistentiebudget. Het streefdoel is 
om de persoonsvolgende financie-
ring voor minderjarigen geleidelijk 
in te voeren vanaf 2018.

KANTELMOMENT
“Het is belangrijk om te weten dat 
elke minderjarige, zij die nu nog op 
een huidige wachtlijst staan, maar 
ook zij die nu al een persoonlijke-
assistentiebudget(*) krijgen of on-
dersteund worden door een mul-
tifunctioneel centrum, een nieuwe 
aanvraag indienen voor hun budget 
bij het VAPH op het moment dat 
hij of zij meerderjarig wordt”, legt 
Duquet uit. “Het gaat om een kan-
telmoment in het leven van elke jon-
gere en het is belangrijk dat hij of 
zij echt bewust gaat nadenken wat 
hij of zij wil doen zodra hij of zij de 
schoolbanken verlaat of meerder-
jarig is. Wil ik alleen gaan wonen, 

hoe ga ik mijn leven organiseren en 
welk budget heb ik daarvoor nodig? 
Het zijn vragen waarover nagedacht 
moet worden.”
Zodra je 17 bent, kun je de aanvraag 
starten en al een ondersteunings-
plan (laten) opstellen. “Heel wat 
minderjarigen lopen school tot hun 
20 of 21 jaar. Het is heel belangrijk 
dat ze al eens nadenken over hun 
toekomst, wat gaan ze doen als ze 
niet langer schoollopen, als ze niet 
langer ondersteuning krijgen van 
de school of voorziening. Een on-
dersteuningsplan is immers meer 
dan een administratieve aanvraag, 
het helpt om je netwerk te ver-
sterken. Het vormt vervolgens mee 
de basis voor je multidisciplinair 
verslag dat wordt opgemaakt door 
een multidisciplinair team. “Zij gaan 
na welke handicap de minderjarige 
heeft, wat de zorgzwaarte is,... en 
stellen een budgetcategorie voor.”

NAADLOZE OVERGANG
“We werken hard aan de voorbe-
reiding van de zorgcontinuïteit 
voor jongvolwassenen”, benadrukt 
Duquet. “We willen ervoor zorgen 
dat jongeren die momenteel onder-
steund worden door het VAPH, hun 
ondersteuning als meerderjarige in 
de toekomst naadloos, maar aange-
past aan hun noden, kunnen voort-
zetten.”
Dat er niet wordt stilgezeten be-
wijst ook de oprichting van een 
werkgroep rond persoonsvolgende 
financiering voor minderjarigen. 

“Mensen uit verschillende secto-
ren zoeken er uit op welke manier 
persoonsvolgende financiering een 
meerwaarde aan kinderen en jon-
geren met een handicap kan bie-
den”, legt Duquet uit.
In de loop van 2017 zal de werk-
groep een conceptnota samenstel-
len waarin duidelijk omschreven 
wordt op welke manier de per-
soonsvolgende financiering voor 
jongeren met een handicap uitge-
rold kan worden. Zodat de principes 
van Perspectief 2020 ook voor jon-
geren werkelijkheid worden.

(*) Voor minderjarigen die vandaag al ge-
bruikmaken van een persoonlijke-assisten-
tiebudget of een persoonsgebonden budget 
via een beslissing van het VAPH(!) en die ten 
laatste op 31 december 2016 18 jaar worden, 
zal het VAPH het toegekende budget tegen 
januari 2017 omzetten naar een persoons-
volgend budget.

is’, maar tegelijkertijd leren ze ook 
beseffen: het is een klasgenootje 
dat er gewoon bij hoort. Ze is een 
van hen. Ik ben ’s avonds moe,” lacht 
ze nog, “maar dat is niet alleen door 
Annalina, ook de andere kleuters 
vragen zorg.”
In het begin volgde Annalina vol-
tijds les, maar dat bleek iets te veel 
van het goede en er werd terug-
gevallen naar halve dagen. “Ik bied 
momenteel een tweetal uur per 
week hulp in de klas ter ondersteu-
ning van zowel Annalina, de juf, als 
het schoolteam,” licht mobiel bege-
leidster Anke Laenen toe, “dan is er 
ook nog twee uur per week GON-
begeleiding. Op die manier is het 
haalbaar voor alle partijen.”
In september gaat Annalina naar de 
eerste kleuterklas. Mama Ann: “Jaar-
lijks zullen we evalueren. Misschien 
lukt het tot het eerste studiejaar, 
misschien nog langer of korter. Het 
moet haalbaar blijven, zowel voor 
de school als voor Annalina.” Zaak is 
wel dat het meisje enorme stappen 
vooruit heeft gezet. “De progressie 
die ze heeft gemaakt de voorbije 
maanden is aanzienlijk”, meent be-
geleidster Laenen. “Ze praat goed, 
ze pikt dingen op van haar klasge-

nootjes, ze wordt steeds meer zelf-
redzaam.” Er zijn geen negatieve 
reacties van de andere ouders. “In-
tegendeel”, aldus juf Ella. “Ze zien 

Annalina en beseffen hoe dankbaar 
zij mogen zijn met hun gezin. Dat 
is misschien cru om zo te stellen, 
maar het is wel een realistisch ge-
voel. Tegelijkertijd zien ze ook welke 
enorme progressie Annalina heeft 
gemaakt op een paar maanden 
tijd. Ze maken zich geen zorgen dat 
hun kind te weinig aandacht krijgt, 
neen, ze zien hoe hun kind mee 
baat heeft bij de zorg voor Annali-
na. Iedereen is erbij betrokken. Veel 

kindjes zijn ook een ‘mama’ voor 
hun klas genootje.”
“Voor ons is dit een succesverhaal”, 
besluit agogisch directeur Cautreels. 
“Een voorbeeld waar wij als centrum 
onze expertise kunnen inzetten, on-
dersteuning geven, maar tegelijker-
tijd nog veel andere partners hun 
inbreng hebben. Het is een vorm van 
gespecialiseerde zorg, een inclusie-
traject waar Annalina baat bij heeft 
en waar we dankzij onze ervaring 
en knowhow ondersteuning kunnen 
bieden en we samen met de cliënt 
de spreekwoordelijke zorgpuzzel 
leggen.”

ONDERWIJS     ZORG OP MAAT

WAT OOIT 
ALS ONMOGELIJK 
WERD GEACHT, 
REALISEREN WE 
NU IN DE PRAKTIJK 
DOOR EEN MOBIELE 
WERKING.

KAYE WALKER. Dankzij dit hulpmiddel  
kan Annalina zelfstandig enkele passen zetten.
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DVC Sint-Jozef organiseert 
op 24 november ‘Licht uit – 
Spot aan’, een symposium 
over gespecialiseerde 
ondersteuning in een 
wijzigend zorglandschap. 
Tijdens deze dag 
bieden ze een blik op 
wat gespecialiseerde 
ondersteuning kan betekenen. 
Meer informatie online: 
www.dvcsintjozef.be
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der zorgzaam is. Dat merk je als er 
bijvoorbeeld een kind gevallen is en 
er een pleister op zijn schaafwonde 
moet gelegd worden. De toewijding 
en precisie waarmee hij dat doet, is 
treffend. Wat me ook opvalt, is dat 
Liam zijn grenzen verkent en ver-
legt. In het begin beperkte hij zich 
tot de spelletjes met de kinderen. 
Vandaag toont hij ook interesse 
om mee toneel te spelen en mee te 
werken aan de voorbereiding van 
de spelletjes die we in elkaar ste-
ken. Hij geeft zelf aan dat hij in zijn 
rol als coanimator nog stappen wil 
zetten. Zo is hij zich ervan bewust 
dat hij een natuurlijk talent heeft 
om met jonge kinderen om te gaan. 
Het punt waar hij nog verder wil 
aan werken is hoe je kinderen op 
een kordate maar nog steeds kind-
vriendelijke manier tot de orde kan 
roepen. Maar dat is een punt waarin 
elke animator door ervaring groeit. 
Ons team ervaart Liams bijdrage als 
een zeer positieve ervaring. We zijn 
nu niet enkel een inclusief speel-
plein maar ook een inclusief anima-

torenteam. Waarom ik die participa-
tie zo belangrijk vind? Omdat je zo 
speelplezier voor iedereen mogelijk 
maakt. Bovendien leer je ook van 
elkaar. Je leert vooral dat jij niet 
noodzakelijk de norm bent en dat 
je door je in de schoenen van de 
andere te plaatsen, vaak tot crea-
tieve oplossingen komt.”
Of Liam zijn taak als coanimator 
volgende vakantie wil voortzetten? 
“Te veel vooruitkijken doe ik niet. 
Hoe ik het vandaag aanvoel, zeg ik 
‘ja’. Wat me vooral bevalt aan deze 
speelpleinwerking is het familie-
gevoel. Ik voel me goed bij die klein-
schaligheid. Ik kan hier ook mezelf 

zijn. Dat wil zeggen dat ik m’n hart 
kan volgen en m’n grappige kant 
kan tonen en dat de kinderen dat 
vaak nog leuk vinden ook. Dankzij 
deze ervaring steek ik ook heel wat 
op. Zo leer ik dat elk kind anders is. 
Het leuke is nu net dat al die ver-
schillende karakters samen toch fijn 
met elkaar kunnen spelen. De ge-
dachte dat ik kinderen vreugde kan 
bezorgen, vind ik top. Je krijgt zo-
veel van hen terug. Een slecht gehu-
meurde dag zit er hier dan ook niet 
in. Je hoeft maar naar hun sponta-
ne reacties te kijken en je hebt met-
een zin om er opnieuw samen een 
fijne speeldag van te maken.” 

Een dag op een 
inclusief speelplein
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en MIEX organiseerden in het voorjaar voor het eerst 
coanimatorencursussen voor jongeren met een verstandelijke handicap. Deze zomer waren 
er dan ook meerdere speelpleinen waar jongeren met een handicap deel uitmaakten van 
het animatorenteam. St*rk ging een kijkje nemen op het speelplein van de Basisschool IVIO 
Salvator in Oostakker waar Liam als coanimator werkt via Joetz vzw. 
TEKST NATHALIE DIRIX 
FOTO MET DANK AAN MIEX EN DE VLAAMSE DIENST SPEELPLEINWERK

Op het speelplein zitten een vijf-
tiental kinderen samen met hun 
animatoren in een kring om aan 
een nieuwe dag te beginnen. Ze 
spelen hun eerste spel van de dag. 
Een opwarmer om wat kleur en 
sfeer in deze grijze dag te brengen. 
Na een tijdje komen de tongen en 
gemoederen los. Na het kringspel is 
het tijd voor de verkleedpartij. Kin-
deren gaan naar binnen om zich 
om te kleden. In een mum van tijd 
staan ze als een kleurrijke en frivole 

bende terug op het speelplein. Kijk, 
daar is Bambi. Een beetje verder 
een prinses, een ridder en een po-
litieagent en ook het bruidsmeisje 
is van de partij. Vanaf nu is het ijs 
gebroken. De echte speelpret kan 
beginnen!
Naast het organiseren van speel-
pleinwerking waar kinderen hele-
maal zichzelf mogen zijn, is Joetz 
een organisatie die openstaat voor 
inclusieve speelpleinwerking. Liam 
versterkt hun team van speelplein-

animatoren als coanimator. Het 
contact tussen hem en de kinderen, 
vooral de jongsten, verloopt opval-
lend spontaan. Een meisje dat als 
Bambi verkleed is, komt naar Liam 
aangehold. “Wat ik zo fijn vind aan 
kinderen, is dat ze gewoon hun ding 
doen. Met hen kan je nog echt zor-
geloos spelen. Er zijn ook momen-
ten dat ze duidelijk laten blijken 
dat ze je nodig hebben. Als ik hen 
dan met iets kan helpen of hen 
kan troosten, dan geeft me dat een 
goed gevoel. Het is ook iets waarover 
ik niet na hoef te denken. Kinderen 
bijstaan en hen fijne momenten be-
zorgen, dat doe ik spontaan. Mijn 
prioriteit? Dat is ongetwijfeld veilig-
heid. Daarom kijk ik ook altijd rond-
om mij of er geen kind gevallen is 
of iets gevaarlijks aan het doen is. 
Ik kan niet verdragen dat een kind 
pijn heeft. Vandaar dat ik er de hele 
tijd op let dat alles veilig verloopt. 
Het zal je dan ook niet verbazen dat 
ik op het einde van de dag me best 
een beetje moe voel”, aldus Liam.

SPEELPLEZIER 
VOOR IEDEREEN
Liam heeft er ondertussen zijn eer-
ste week als coanimator bijna op 
zitten. Hoe is die week verlopen? 
Sigrid De Roover, speelpleinverant-
woordelijke bij Joetz, ziet een duide-
lijke evolutie: “Vanaf de eerste dag is 
het me opgevallen dat Liam bijzon-

SPEELPLEINWERKING     COANIMATOREN MET EEN HANDICAP

VANUIT DE STERKTES VAN DE JONGEREN
Ann Beghein van MIEX licht toe hoe de samenwerking met de Vlaamse 
Dienst Speelpleinwerk tot stand kwam.

Jongeren met een licht verstandelijke handicap kunnen een cursus 
volgen die hen voorbereidt op de taak van coanimator. Wat houdt dit 
in?
We willen jongeren met een handicap de kans geven om – net zoals 
andere jongeren – hun talenten te ontwikkelen. Het speelplein is hier-
voor een ideale omgeving. Samen met andere animatoren kunnen ze 
zich inzetten om kinderen een fijne tijd te laten beleven. Het mooie 
aan dit project is dat we vertrekken vanuit de sterktes van de jongeren.

Kunnen de opgeleide jongeren tijdens de speelpleinwerking op 
ondersteuning blijven rekenen?
Uiteraard. Tijdens de hele speelpleinwerking kan de jongere rekenen op 
ondersteuning van de speelpleinverantwoordelijke en andere animato-
ren. Laten we niet uit het oog verliezen dat speelpleinwerking teamwerk 
is. Het is precies door samen te werken en de talenten van iedereen in 
te zetten dat we tot een inclusieve speelpleinwerking komen.

Wat is de meerwaarde van dit project?
Dit project toont aan dat inclusief denken belangrijk is. Het vraagt 
weliswaar een aanpassing, maar initiatieven zoals dit tonen dat een 
handicap niet hoeft te betekenen dat je geen verantwoordelijkheid 
kan nemen. Als je ziet hoe sommige jongeren met een handicap open-
bloeien wanneer ze in hun rol als coanimator groeien, dan weet je dat 
het tegendeel waar is. Dan besef je maar al te goed waarom we voluit 
moeten blijven inzetten op deze inclusieve projecten.

Meer informatie?
www.speelplein.net - inclusie@speelplein.net - 0486 94 09 70

Over de Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk
De Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk is een 
organisatie die ten dienste 
staat van speelpleinwerking 
in Vlaanderen en Brussel. De 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 
wil speelpleinwerkingen
proactief ondersteunen om 
zoveel mogelijk speelkansen 
aan alle kinderen, inclusief 
kinderen met een handicap, 
aan te bieden.

Over MIEX
MIEX is een organisatie 
die zich inzet om mensen 
met een handicap actief te 
laten deelnemen aan onze 
samenleving. MIEX geeft 
coaching en vorming aan 
organisaties die inzetten 
op inclusie.

COANIMATOREN.  
Het familiegevoel is aanwezig.
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KORT
Samenstelling: Nick Vanderheyden

BORSTKANKER BIJ VROUWEN MET 
EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP: 
BORST EN BOEZEM BEWUST
Personen met een verstandelijke handicap komen tijdens 
hun leven ook in contact met borstkanker. Ofwel omdat 
ze zelf de ziekte krijgen ofwel iemand uit hun naaste om-
geving. Informatie op maat ontbreekt. 
Cera, Gezin en Handicap, Pink Ribbon en VONX slaan de han-
den in elkaar rond de vraag: hoe en waarom aan borstkanker-
preventie doen bij vrouwen met een verstandelijke handicap? 
Samen ontwikkelen ze educatief materiaal om communicatie 
rond preventie van borstkanker te bevorderen. Tussen 8 en 
24 november 2016 gaan er info- en vormingsmomenten voor 
ouders, broers, zussen, vrijwilligers en begeleiders rond het 
thema door, telkens in een andere provincie.
Meer info en inschrijven via: www.cera.be

TANDERUIS LANCEERT 
ASSTHEEK
Tanderuis vzw, een Oost-Vlaamse organisa-
tie die zich richt op gezinnen met een per-
soon met autisme, lanceert de ASStheek, 
een onthaal- en informatiecentrum met een 
ruim aanbod aan documentatie over autis-
me.
De naam knipoogt naar de doelgroep: personen 
met een AutismeSpectrumStoornis. Een spelo-, 
biblio-, media- en snoezeltheek worden continu 
aangevuld met nieuw materiaal. Daarnaast kun 
je ook consultaties over specifieke thema’s aan-
vragen.
Wie wil gebruikmaken van de ASStheek moet een 
lidmaatschap aanvragen. Een consultatie kan 
worden aangevraagd voor niet-leden onder de 
vorm van outreach, leden doen de aanvraag via 
de individuele thuisbegeleider.
De ASStheek is open op woensdag van 14 tot 
17 uur, op donderdag van 16 tot 19 uur en 
op zaterdag van 9.30 tot 12 uur. 
Lidmaatschap voor één jaar kost 20 euro.
www.tanderuis.be
Brusselsesteenweg 375 A,
9090 Melle
0493 51 90 30
asstheek@thuisbegeleidingautisme.be 

spelotheek

bibliotheek

outreach
snoeze

ltheek

mediatheek

ASStheek
onthaal- en informatiecentrum autisme

OPENINGSUREN VAN DE ASSTHEEK 
Woensdag van 14u tot 17u
Donderdag van 16u tot 19u
Zaterdag van 9u30 tot 12u
KOSTPRIJS
Lidmaatschap voor één jaar kost 20 euro. 

CONTACTGEGEVENS
ASStheek – Tanderuis vzw
Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle
telefoon: 0493.51.90.30
e-mail: asstheek@thuisbegeleidingautisme.be 
algemeen dienstnummer: 09.228.18.33
website: www.thuisbegeleidingautisme.be
volg ons: www.facebook.com/tanderuis

TREFDAG HANDICAP 2016
Op zaterdag 15 oktober 2016, van 10.30 
tot 17 uur, vindt de derde editie van de 
Trefdag Handicap plaats in het Leuvense 
Provinciehuis.
Personen met een handicap ontmoeten, 
informeren en inspireren elkaar op deze 
Trefdag. Bovendien nodigen zij alle ‘mede-
burgers’ uit om deel te nemen en vooral 
om concrete stappen naar een inclusievere 
maatschappij te zetten. Via lezingen, ge-
sprekken en infosessies wordt stilgestaan 
bij een hele reeks thema’s die aansluiten bij 
de centrale vraag: 'Hoe kunnen mensen met 
een handicap ten volle deelnemen aan de 
samen leving?'. Minister Sven Gatz reikt er de 
'Inclusieve Griffel' uit en de dag sluit af met 
een debat over mobiliteit en een comedy-
sessie van Bert Gabriëls.
www.trefdaghandicap.be
Dit tweejaarlijkse event is een organisatie 
van: Absoluut, alin, Grip, Inclusie 
Vlaanderen, Nema, Onafhankelijk Leven, 
Opdoss, VeBeS, VFG en de stad Leuven. 

EERSTE ‘WEEK VAN NAH' IN OKTOBER
Dit jaar wordt in Vlaanderen voor het eerst de ‘Week 
van NAH’ georganiseerd. Van 10 tot 16 oktober worden 
activiteiten georganiseerd om mensen met een niet-aan-
geboren handicap (NAH) een gezicht te geven en de aan-
doening in de kijker te stellen.
Door een grotere erkenning van NAH hoopt de organisatie dat 
deze mensen en hun families sneller de weg vinden naar ge-
paste ondersteuning. Elk jaar worden immers naar schatting 
vijftigduizend personen getroffen, waarvan vijftienduizend 
met blijvende, ernstige beperkingen. De impact van een her-
senletsel op de getroffen persoon en zijn familie is groot en 
kan leiden tot een ernstig rouw- en verwerkingsproces.
Meer informatie vind je op www.weekvanNAH.be.
Ben je op zoek naar ondersteuning of heb je vragen over de 
problematiek, dan kun je ook terecht bij de Vlaamse Liga 
NAH: www.vlaamseliganah.be. 

DOVEN & WERK CENTRAAL 
OP WERELDDOVENDAG
Op zaterdag 24 september vormt de Faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van 
UGent het decor voor de Werelddovendag 2016. 
Die dag dompelen Fevlado-Diversus vzw en Jong-
Fevlado vzw je, samen met de standhouders, vanaf 
9.30 uur onder in het thema ‘Doven & Werk'.
Het VAPH is aanwezig voor persoonlijke vragen omtrent 
dossiers en ondersteuning. Evengoed kun je er terecht 
voor informatie omtrent beschikbare hulpmiddelen 
voor doven en slechthorenden die het werk en de thuis-
situatie een stuk verlichten. Denk bijvoorbeeld aan sig-
nalisatie (trillingen, lichtsignalen,…) waarmee geluiden, 
zoals een babyfoon die in alarm slaat of een rinkelende 
telefoon, sneller worden opgemerkt. Hulpmiddelen die 
tevens terug te vinden zijn op www.hulpmiddeleninfo.be.
Een andere focus legt het Vlaams agentschap op de in-
zet van doventolken. Op de stand kom je alles te weten 
over het initiatief van CAB vzw (Vlaams Communicatie 
Assistentie Bureau voor Doven). Deze organisatie maakt 
het een stuk makkelijker om tolken te contacteren voor 
videofoongesprekken of om een tolk in te zetten waar 
nodig. Tijdens de beurs gaan onder meer zaalvoetbal-
toernooien, talentenbeurzen en stand-upcomedy- en 
goochelshows door. Kers op de taart is de viering van 
het dertigjarige bestaan van Diversus.
Meer informatie vind je op www.werelddovendag.be.
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SPORT zaalvoetbaltoernooi, joggen
rondwatersportbaan,wielertoeristen
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stand-upcomedy,initatiecursusvgt

ANIMATIE kinderopvang,
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2. JE MAAKT VANDAAG AL GEBRUIK VAN 
HET PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET 
OF EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET
--> Jij krijgt eind oktober je brief.

Beschik je over een persoonlijke-
assistentiebudget/persoonsgebon-
den budget? In deze brief verneem 
je wat de vertaling van je huidige 
middelen naar een persoonsvolgend 
budget op 1 januari 2017 concreet 
betekent en dus welk persoonsvol-
gend budget je vanaf begin volgend 
jaar krijgt.

Kan ik mijn huidige zorg en 
ondersteuning voortzetten?
Met je persoonsvolgend budget kun 
je de ondersteuning die je vandaag 
krijgt gewoon voortzetten. Het ver-
schil is dat je keuzemogelijkheden 
groter worden, dat je makkelijker 
zult kunnen combineren. Je kunt 
het bedrag integraal besteden bij de 
zorgaanbieder(s) van jouw keuze. 
Hoe je je budget besteedt, bepaal je 
zelf. Belangrijk is wel dat je overeen-
komsten met je zorgaanbieder(s) 
afsluit.

Welke bewijsstukken moet ik 
bijhouden?
Zowel je overeenkomsten als beta-
lingsbewijzen moet je bijhouden 
voor eventuele controle. Het zal 
echter niet langer nodig zijn om alle 
bewijsstukken telkens opnieuw aan 
het VAPH te bezorgen. Wat nieuw is, 
is dat je de overeenkomsten die je 
met je zorgaanbieders afsluit, zal 
moeten registreren bij het VAPH. De 
vergunde aanbieders registreren de 
overeenkomsten rechtstreeks bij het 
VAPH, in vouchers. De cash overeen-

komsten kun je zelf registreren via 
mijnvaph.be of via een formulier.

Hoe werkt het terugvorderbaar 
voorschot bij het persoons-
volgend budget?
Voor het (deel van je) budget dat 
je in cash wilt besteden, ontvang 
je eenmalig een terugvorderbaar 
voorschot. Voor wie al een budget 

heeft, zal het werkkapitaal omgezet 
worden naar een terugvorderbaar 
voorschot. 
Voor wie start binnen de persoons-
volgende financiering komt dit be-
drag neer op eenmalig 1/4 van jouw 
jaarbudget. Hiermee kun je factu-
ren betalen tot het VAPH je kosten 
terugbetaalt. Niemand hoeft dus 
vanuit eigen middelen kosten voor 
te schieten. Hou er wel rekening 
mee dat je bij het stopzetten van je 

persoonsvolgend budget het terug-
vorderbaar voorschot volledig aan 
het VAPH moet terugbetalen.

Heb ik sowieso recht op het vrij 
besteedbaar deel en hoeveel be-
draagt dit maximaal per jaar?
Nieuw is dat iedereen in functie van 
zijn budgetcategorie een deel van 
het budget vrij kan besteden, zon-
der dat je dat hoeft te verantwoor-
den. Opgepast: het gaat niet om 
een bedrag dat je extra bovenop 
je persoonsvolgend budget krijgt, 
het maakt er deel van uit! Wat je 
vrij besteedt, kun je dus niet meer 
gebruiken voor je overige onder-
steuning. Ga dus goed na of je er 
ruimte voor hebt. Bedoeling van 
het vrij besteedbaar deel is dat je 
daarmee je ondersteuning meer 
naar eigen inzicht kunt organiseren. 
Wil je bijvoorbeeld een vrijwilliger 
zijn bioscoopticket betalen, een be-
roep doen op een taxi of dergelijke, 
dan kan dat zonder dat je hiervoor 
betalingsbewijzen hoeft bij te hou-
den. Vanaf 1 januari kun je dit vrij 
besteedbaar deel via een formulier 
aanvragen. Dit kan volledig digitaal 
via mijnvaph.be.
Belangrijk om te weten is ook dat 
dit bedrag, afhankelijk van de ca-
tegorie van je toegewezen budget, 
begrensd is.
Budgetcategorie 01-04 
(< €35.000): max. €1.800
Budgetcategorie 05-12 
(> €35.000): max. €3.600

PVF     PERSOONLIJKE BRIEVEN

Het VAPH 
informeert jou 
Vele St*rk-lezers met een vraag naar VAPH-ondersteuning hebben de voorbije weken een 
persoonlijke brief ontvangen over de omzetting van hun lopende vraag (centrale registratie 
van zorgvragen) in een vraag naar een persoonsvolgend budget. Wie al gebruikmaakt van 
VAPH-ondersteuning, via een voorziening, via het persoonlijke-assistentiebudget of via 
een persoonsgebonden budget, die krijgt in de komende weken eveneens een persoonlijke 
brief. Het doel is dat vanaf januari 2017 iedereen die ondersteuning krijgt dat met een 
persoonsvolgend budget zelf kan organiseren. Heb je toch nog vragen na het lezen van dit 
artikel, dan vind je uitgebreide informatie op www.vaph.be of kun je terecht bij de helpdesk 
op het nummer 02 225 85 97.
TEKST NATHALIE DIRIX

1.  JE KRIJGT AL ONDERSTEUNING VIA 
EEN VAPH-DIENST OF VOORZIENING 

--> Jij krijgt eind november de brief ‘zorg in natura’.

In april ontving je een eerste brief. 
In de brief die je in november ont-
vangt, verneem je welk budget je 
vanaf januari 2017 effectief toege-
kend krijgt. Dit budget is gebaseerd 
op je huidige situatie en garandeert 
dat je de zorg en ondersteuning die 
je vandaag krijgt, bij je vertrouwde 
dienst of voorziening kunt voort-
zetten. Mocht jouw situatie echter 
tussen april en december 2016 al 
veranderd zijn of nog veranderen, 
dan zal hiermee rekening gehou-
den worden en zal er in 2017 een 
aanpassing volgen. Deze brief ver-
telt je ook dat je huidige dienst-
verleningsovereenkomst in 2017 zal 
omgezet worden naar een nieuwe 
overeenkomst volgens de principes 
van persoonsvolgende financiering.

Ik zit in een voorziening. 
Wat verandert er voor mij? 
Wil je de ondersteuning die je van-
daag krijgt voortzetten, dan ver-
andert er voor jou niets. Jij kunt 

– als jij dat wilt – in je voorziening 
blijven en de ondersteuning die 
je nu krijgt, behouden. Wel zal er 
een aange paste dienstverlenings-
overeenkomst met je voorziening 
opgemaakt worden, waarbij de on-
dersteuning die je vandaag krijgt, 
wordt uitgedrukt in euro’s of pun-
ten. Kies je voor euro’s, dan betaal je 
je ondersteuning zelf, cash, op ba-
sis van overeenkomsten. Kies je voor 
punten, dan ga je voor vouchers en 
regelt je vergunde zorgaanbieder 
(voorziening) alle administratie voor 
jou rechtstreeks met het VAPH.

Wat kan ik doen met een 
persoonsvolgend budget?
Je krijgt meer mogelijkheden: je 
kunt er dag- en woonondersteu-
ning of individuele ondersteuning 
mee inkopen. Dat geldt uiteraard 
voor professionele ondersteuning 
van vergunde zorgaanbieders. Meer 
nog: je kunt met je persoonsvol-
gend budget ook begeleiding door 

mantelzorgers en mensen die dicht 
bij jou staan, vergoeden. Hou er wel 
rekening mee dat je deze uitgaven 
moet kunnen verantwoorden via 
een overeenkomst met degene die 
je zorg biedt.

Wie kan me helpen bij het 
organiseren van ondersteuning 
eenmaal ik het persoonsvolgend 
budget heb?
Daarvoor subsidieert het VAPH de 
bijstandsorganisaties. Zij kunnen je 
onder meer helpen bij het zoeken 
naar en vinden van gepaste onder-
steuning of bij het opstarten en be-
heren van je persoonsvolgend bud-
get. Als je niet onmiddellijk weet of 
je je persoonsvolgend budget als 
een cashbudget, voucher of com-
binatie van beide wilt gebruiken of 
hoe je het best een overeenkomst 
afsluit, kun je ook bij hen terecht. 
Vandaag zijn er drie vergunde bij-
standsorganisaties: Absoluut vzw, 
alin vzw en Onafhankelijk Leven.

HOE JE JE 
BUDGET BESTEEDT, 
BEPAAL JE ZELF. 
BELANGRIJK 
IS WEL DAT JE 
OVEREENKOMSTEN 
MET JE 
ZORGAANBIEDER(S) 
AFSLUIT.
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3. JE STAAT OP DE CENTRALE REGISTRATIE 
VAN ZORGVRAGEN GEREGISTREERD 
MET EEN VRAAG NAAR ONDERSTEUNING

-> Jij hebt in juli de brief ‘centrale registratie van zorgvragen’ ontvangen.

Deze brief informeerde je over de 
stand van zaken van je zorgvraag. 
Voldoet je zorgvraag bijvoorbeeld 
aan de criteria voor een persoons-
volgend budget, dan weet je via de 
brief met welke budgetcategorie 
jouw vraag overeenstemt. Of met 
andere woorden: welk budget nodig 
is om de ondersteuning die je vraagt 
te kunnen inkopen. Ook las je tot 
welke van de drie prioriteitengroe-
pen jouw vraag wordt gerekend. Net 
zoals vandaag zal je budget vervol-
gens kunnen worden toegekend zo-
dra het VAPH over de daarvoor nodi-
ge middelen beschikt. Het is daarbij 
de bedoeling dat er voor elk van de 
drie prioriteitengroepen middelen 
worden voorzien, met het grootste 
aandeel voor prioriteitengroep 1. Er 
is dus een wachttijd. Zodra je budget 
ter beschikking is, word je uiteraard 
via een brief ingelicht. Misschien 
stelde de brief die jij kreeg dat je 
vraag overeenkomt met de onder-
steuning via de rechtstreeks toegan-
kelijke hulp? Dan krijg je geen per-
soonsvolgend budget, maar je kunt 
onmiddellijk contact opnemen met 
een aanbieder van rechtstreeks toe-
gankelijke hulp en met hen bekijken 
hoe je ondersteuning praktisch kan 
worden georganiseerd via begelei-
ding, dagopvang of verblijf. Heb je 
toch meer ondersteuning nodig dan 
wat met rechtstreeks toegankelijke 
hulp kan, dan kun je natuurlijk al-
tijd een nieuwe aanvraag indienen.

Wat gebeurt er als ik dit jaar 
nog een nieuwe zorgvraag bij 
de centrale registratie van zorg-
vragen registreer?
Het blijft mogelijk om in 2016 nieu-
we vragen bij de centrale registratie 
van zorgvragen te registreren. Deze 

vragen, maar ook vragen die tussen 
1 mei en 31 december wijzigen, zul-
len opnieuw bekeken worden bij een 
tweede vertaalmoment. De perso-
nen in kwestie krijgen daarover be-
gin 2017 vervolgens een nieuwe per-
soonlijke brief. Had je bijvoorbeeld 
op 1 mei 2016 een toekomstgerichte 
vraag die bij de centrale registratie 
van zorgvragen geregistreerd was, 
dan kun je deze vraag opnieuw ac-
tiveren. Omdat bij toekomstgerichte 
vragen de persoon zelf aangeeft dat 
een oplossing het eerste jaar niet 
noodzakelijk is, worden deze vra-
gen in eerste instantie niet omgezet 
naar een persoonsvolgend budget. 
Om jouw zorgvraagregistratie te 
wijzigen, neem je contact op met 
je contactpersoon. Dit moet echter 
wel voor 31 december 2016 gebeuren.

Ik krijg al ondersteuning via het 
VAPH en heb ook een actieve 
vraag naar extra ondersteuning. 
Verandert er iets voor mij?
In de praktijk verandert er niets voor 
jou. Je huidige ondersteuning blijft 
behouden en wordt vanaf 1 januari 
2017 omgezet naar een persoonsvol-
gend budget. Met dit persoonsvol-
gend budget kun je je huidige on-
dersteuning voortzetten zoals je dat 
wenst. Je vraag naar extra onder-
steuning zoals je die al eerder bij de 
centrale registratie van zorgvragen 
geregistreerd had, wordt – samen 
met de ondersteuning die je van-
daag krijgt – omgezet in een vraag 
naar een aanvullend persoonsvol-
gend budget. Het deel dat je meer 
vraagt, wordt dan ingedeeld in een 
van de drie prioriteitengroepen, op 
basis van de elementen van drin-
gendheid die jij aangeeft. Zodra er 
financiële middelen ter beschikking 

zijn, kun jij dan ook het budget dat 
je meer vraagt, toegewezen krijgen.

In de brief wordt gevraagd dat 
ik melding maak van de fre-
quentie van de ondersteuning 
die ik nodig heb. Wat wordt 
hiermee bedoeld?
Een belangrijk criterium voor het 
bepalen van de omvang van je bud-
get is de frequentie van de onder-
steuning die je nodig hebt. Bij dag- 
of woonondersteuning in een voor-
ziening, wordt dit in dagen of nach-
ten per week uitgedrukt. Bij hulp of 
begeleiding die je thuis krijgt, wordt 
dit in uren per week uitgedrukt. We 
vragen je om dit te preciseren, om-
dat we bij het voorstel in de brief 
uitgaan van een gemiddelde. Het 
VAPH heeft deze informatie name-
lijk nodig om de precieze bereke-
ning van je persoonsvolgend budget 
te kunnen maken. Een voorbeeld: je 
kunt dagbesteding vragen, maar de 
kostprijs zal erg verschillen, naarge-
lang of je die een dagdeel, een dag 
per week of elke dag nodig hebt.

Ik heb vernomen dat mijn zorg-
vraag in aanmerking komt voor 
een persoonsvolgend budget. 
Verlies ik dan mijn basisonder-
steuningsbudget?
Zolang je geen persoonsvolgend 
budget krijgt, loopt je basisonder-
steuningsbudget door. Vanaf het 
moment echter dat je persoons-
volgend budget effectief ter be-
schikking wordt gesteld, vervalt je 
basisondersteuningsbudget. Beide 
kunnen immers niet gecombineerd 
worden. Ook van rechtstreeks toe-
gankelijke hulp kun je met een per-
soonsvolgend budget geen gebruik 
meer maken.

“Mijn hond helpt me 
om zelfstandig te leven”
De redactie van St*rk koos deze keer voor het inspirerende lezersverhaal van Miche 
Dhondt. Ze zit in een rolstoel door zuurstofgebrek bij haar geboorte. Miche is zelfstandig 
ondernemer én ze heeft een prachtige hond als bondgenoot.
TEKST EN FOTO SANNE VAN BRITSOM

Miche volgde les in het reguliere on-
derwijs en studeerde verder. “Mijn 
ouders hebben erg getwijfeld over 
mijn keuze”, vertelt ze. “Maar voor 
mij was het duidelijk, ik moest en 
zou studeren. En kijk nu, ik ben 
zelfstandig vertaler.” Miche vervolgt: 
“Toen ik alleen ging wonen vond ik 
het belangrijk om zelfstandig te le-
ven. Al snel kwam ik uit bij de hulp 
van een assistentiehond. Via het 
VAPH ontving ik hiervoor een ver-
goeding. Ondertussen heb ik mijn 
derde hond, Yellow. Elke dag is hij er 
om mij te helpen. De voordeur ope-
nen, de post halen, een drankje uit 
de koelkast nemen, Yellow doet het 

met plezier. Hij werd daarvoor twee 
jaar intensief getraind bij Hachiko 
vzw.” Dat Yellow ook een grote in-
vloed heeft op de gemoedsrust van 
Miche is overduidelijk. “Dankzij mijn 
hond blijf ik vooral ook zin hebben 
in het leven. Ik heb niet zomaar de 
kans om langer in bed te blijven 
liggen op een slechte dag, want 
hij staat elke ochtend kwispelend 
naast mijn rolstoel”, lacht ze.

GEEN BARRIÈRES
De aaibaarheidsfactor van haar 
hond maakt sociaal contact mak-
kelijker, vervolgt Miche. “Het is on-
gelooflijk hoe zo’n dier alle barriè-
res weghaalt. Mensen zien me niet 
als iemand met een handicap. Ze 
zien eerst Yellow en slaan vanzelf 
een praatje met me.” Al is die knuf-
felfactor niet altijd een geschenk. 
“Veel mensen weten niet dat je een 
assistentiehond niet mag aaien of 
ze weten het wel, maar kunnen het 
toch niet laten”, grinnikt ze. “Toch 
is het belangrijk om streng te zijn. 
Een assistentiehond moet weten 
dat enkel en alleen zijn baasje telt.” 
En wat dan als je hond sterft? “Dat 
doet elke keer opnieuw pijn. Maar 
het helpt om me dan te focussen 
op het opbouwen van een nieuwe 
band met de nieuwe hond. En die 
band gaat ver. Mijn vrouw moet 
nog maar even naar Yellow kijken 
als ze thuiskomt en ze weet onmid-
dellijk hoe het met mij gaat. Dat 
zegt alles”, besluit Miche al lachend. 
Miche is vrijwilliger bij Hachiko. 

Deze vzw is een van de opleidings-
centra in België die zich specialise-
ren in het trainen van assistentie-
honden. 
www.hachiko.org

ASSISTENTIEHONDEN     LEZERSVERHAAL
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TEGEMOETKOMING 
VOOR EEN 
ASSISTENTIEHOND
Voor assistentiehonden (blin-
dengeleidehonden, hulphon-
den, hoorhonden en meld-
honden) kun je een tegemoet-
koming aanvragen bij het VAPH. 
Er wordt een onderscheid ge-
maakt in de aanvraagprocedu-
re tussen blindengeleidehon-
den enerzijds en hulphonden, 
hoorhonden en meldhonden 
anderzijds. Bijkomende in-
formatie in verband met de 
opstart van je dossier kun je 
opvragen via het VAPH. 
Ondertussen werkt het VAPH 
aan een voorstel om het ver-
schil in aanvraagprocedure 
weg te werken. Een concreet 
voorstel wordt dit najaar be-
sproken met de werkgroep voor 
hulpmiddelen en aanpassingen 
van het VAPH. Deze werkgroep 
verenigt onder andere verte-
genwoordigers van de perso-
nen met een handicap en de 
adviserende instanties.

ASSISTENTIEHOND. “Mijn hond 
blijft me zin geven in het leven.”

PVF     PERSOONLIJKE BRIEVEN
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de nood aan intermenselijke ini-
tiatieven in de zorgsector toeneemt. 
Het is aan ons om voeling te blijven 
houden met deze evoluties en op 
een creatieve manier hierop in te 
spelen. Persoonsvolgende financie-
ring heeft de toon gezet om ‘out of 
the box’ te durven denken en in te 
zetten op positieve verandering. We 
zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot 
zorg die dicht bij de mensen staat.

BEA VAN DEN BROECK 
(DAGCENTRUM EINDELIJK)
1) De overgang van ‘erkende voor-
ziening’ naar flexibel aanbod meer-
derjarigen heeft duidelijk gemaakt 
dat we vandaag veel meer bewe-
gingsruimte hebben om zorg op 
een flexibele manier in te vullen. 
Vroeger was ons zorgaanbod ge-
baseerd op de erkenning die we als 
instelling hadden. Vandaag staat de 
specifieke nood van de persoon met 
een handicap centraal en stemmen 
we onze zorgverlening zo optimaal 
mogelijk af op zijn noden. Het ac-
cent is dus verschoven: van voorzie-
ning naar zorgaanbieder.
2) Doordat we niet langer gekop-
peld zijn aan het statuut van een 
dagcentrum, wordt er meer moge-
lijk. Concreet: we kunnen zowel am-

bulante als mobiele ondersteuning 
aanbieden. Heel wat mensen geven 
de voorkeur aan een combinatie 
van beide ondersteuningsvormen. 
Hoewel ze het handig vinden om 
thuis hulp te krijgen, willen ze ook 
de sociale contacten die ons cen-
trum hen biedt, niet kwijtraken.

3) Ons vertrekpunt is het onder-
steuningsplan. Dat plan vormt de 
basis van onze zorg op maat. Ik ver-
gelijk het vaak met een dans. Als je 
een dans met iemand aangaat, dan 
komt het erop aan dat je die per-
soon aanvoelt en samen al dansend 
de juiste maat vindt. Veel heeft te 
maken met je ogen, oren en hart 
openhouden zodat je de signalen 

opvangt en op een gepaste manier 
hierop reageert.
4) Vragen zoals “Ga ik wel behou-
den wat ik vandaag heb?” of “Zal 
mijn budget toereikend zijn?” zijn 
de vragen die vaak terugkomen. 
Laat het antwoord duidelijk zijn: de 
zorg die je nu krijgt, zul je kunnen 
behouden.
5) De grootste troef is de ruimte die 
de persoon met een handicap krijgt 
om zijn leven zo maximaal mogelijk 
in eigen handen te nemen en zelf 
te bepalen welke zorg het best bij 
zijn noden aansluit. Het doorbreekt 
het hokjesdenken en maakt nieuwe 
combinaties van individuele bege-
leiding binnen of buiten het cen-
trum mogelijk. Zo kan iedereen zelf 
bepalen welke ondersteuning hij 
in zijn eigen omgeving wil en voor 
welke begeleiding hij liever naar 
ons centrum komt.
6) Wat ik boeiend vind, is hoe de 
persoonsvolgende financiering ons  
als vergunde zorgaanbieders aan-
zet om samen te werken en samen 
tot creatieve oplossingen te ko-
men. Doordat we ons vandaag in 
een flexibeler denkkader bevinden, 
kunnen we makkelijker grensverleg-
gend denken en de kwaliteit van 
onze dienstverlening optimaliseren.”

PVF     VERGUNDE ZORGAANBIEDERS AAN HET WOORD

Het accent verschuift 
van aanbod naar vraag
In het vorige nummer van St*rk wezen we er al op dat een aantal voorzieningen onder 
de nieuwe naam ‘vergunde zorgaanbieders’ verdergaan. We gingen langs bij Erik Avonts 
(Rotonde vzw) en Bea Van Den Broeck (Dagcentrum Eindelijk) en legden hen zes vragen 
over de persoonsvolgende financiering voor.
TEKST NATHALIE DIRIX

De voorbije jaren maakten een aan-
tal voorzieningen de omslag naar 
flexibel aanbod meerderjarigen. 
Een bewuste keuze in de voorbe-
reidende fase van de persoons-
volgende financiering om zo te 
evolueren naar het statuut van 
vergunde zorgaanbieder. Met deze 
zes vragen maken we je wegwijs in 
het nieuwe systeem van persoons- 
volgende financiering.

1) Wat houdt de verandering 
naar persoonsvolgende 
financiering concreet in?

2) Het zorgaanbod wordt 
flexibeler, kun je dat even 
uitleggen?

3) Is ‘the perfect match’ 
tussen vraag en aanbod 
mogelijk?

4) Welke vragen duiken op 
naar aanleiding van de 
veranderingen?

5) Welke kansen biedt 
de persoonsvolgende 
financiering?

6) Wat brengt de toekomst?

ERIK AVONTS 
(ROTONDE VZW)
1) De persoonsvolgende financie-
ring vertrekt vanuit de noden van 
de mens zelf en niet vanuit het 
aanbod van de voorziening. Het is 

een nieuwe manier van denken, zeg 
maar een trendbreuk met het ver-
leden.
2) In het nieuwe systeem van per-
soonsvolgende financiering zul-
len onze subsidies vooral bepaald 
worden door de ondersteuning die 
mensen bij ons wensen in te kopen. 
Een voordeel daarvan is dat we als 
vergunde zorgaanbieder minder 
aan strakke regels gebonden zijn en 
meer ruimte hebben om onze orga-
nisatie te hertekenen zodat die nog 
beter aansluit bij de noden van de 
mensen.
3) Met de persoonsvolgende finan-
ciering schrijven we een nieuw ver-
haal. Om het trendy te omschrijven, 
we doen aan een ‘redesign van het 
zorgaanbod’. Het gaat over een 
andere manier van kijken naar en 
organiseren van zorg. Vroeger was 
ons aanbod veeleer een gesloten 
circuit. Vandaag zijn we geëvo-
lueerd naar een open organisatie 
waar we met open vizier kijken 
welke vorm van ondersteuning het 
best beantwoordt aan de zorgvraag. 
Standaardoplossingen zijn nu op-
lossingen op maat geworden.
4) Een vraag die regelmatig terug-
komt, is: “Zal het budget dat ik toe-
gekend krijg, voldoende zijn om 
mijn huidige zorg voort te zetten?” 
Het blijft belangrijk om te bena-
drukken dat de persoonsvolgende 
financiering de garantie biedt dat 
mensen hun huidige zorgverlening 
kunnen behouden. Maar evenzeer 

zal er de kans zijn om je zorgvraag 
op een andere manier in te vullen, 
tenminste als je dat zelf wilt. 
5) Het is een unieke kans om de 
Rotonde als een sociale onderne-
ming uit te bouwen. Zo hebben we 
bijvoorbeeld onze zorg- en buurt-
boerderij waar onze cliënten kun-
nen deelnemen aan sessies met 
paarden of inclusieve kampen mee 
vorm kunnen geven. 

Er is ook ons project Kwartier 
Noord waar we een voormalige le-
gerkazerne omvormen tot een cen-
trum waar we heel wat activiteiten 
rond welzijn, sociale economie en 
toerisme organiseren. Dat zijn voor-
beelden die aantonen dat je door 
innovatief te ondernemen met zorg 
heel wat kanten op kunt.
6) Onze samenleving is in voort-
durende verandering. Je merkt dat 

HEEL WAT 
MENSEN VERKIEZEN 
EEN COMBINATIE 
VAN AMBULANTE 
EN MOBIELE 
ONDERSTEUNING. 

WE ZIJN EEN 
OPEN ORGANISATIE 
GEWORDEN: 
STANDAARD -
OPLOSSINGEN ZIJN 
NU OPLOSSINGEN 
OP MAAT 
GEWORDEN.
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SERVICE
Samenstelling: Nick VanderheydenGETUIGENIS     DE SPORTDAG VAN MATTHIAS BOONEN

“Ik voel de piste 
goed aan”
G-sporter Matthias Boonen (22) uit Lichtaart timmert geleidelijk aan de weg naar de wereldtop 
in de loopsport. Zijn vader Léon en een batterij aan specialisten ondersteunen de slechtziende 
jongeman tijdens trainingen en wedstrijden.
TEKST EN FOTO NICK VANDERHEYDEN

Sinds de geboorte maakte Matthias 
een opmerkelijke evolutie door. 
Door vijf hersenbeschadigingen 
kreeg hij voor zijn orgaanfunctie 
slechts één op tien. Enkel zijn hart 
functioneerde naar behoren. Vader 
Léon Boonen en moeder Caroline 
Deylgat schakelden vrijwel meteen 
specialisten in. “Enkel zijn linker-
been krijgt nu af en toe geen im-
puls door”, verduidelijkt Léon. “Mijn 
zoon is slechtziende en is een van 
de eerste erkende Belgen (1997) voor 
centraal visuele inperking door her-
senbeschadiging. Zijn ogen werken, 
maar het zijn de prikkels vanuit de 
hersenen die onvoldoende func-
tioneren.” Veertien jaar lang verbe-
terde zijn motoriek geleidelijk aan, 
en dan kreeg hij de sportmicrobe 

te pakken. Léon, een voormalig na-
tionale militaire vijfkamper, besloot 
zijn zoon te steunen. Maar wedstrij-
den stonden de eerste jaren niet op 
het programma.
“Te snel te goed willen zijn, is nefast 
voor een jonge sporter. Als slecht-
ziende met een licht motorische 
afwijking aan de linkerkant moest 
Matthias veel overwinnen.” “Niet en-
kel bouwde ik aan een goede condi-
tie,” pikt de G-sporter in, “het leren 
in groep lopen was een extra priori-
teit om zowel de piste als de tegen-
stand aan te voelen. Nu nog komt 
het bij een slechte start voor dat er 
plots een tiental personen voor mij 
opduiken. Uit het niets lijkt het, wat 
toch even schrikken is. Daarnaast 
werk ik hard aan mijn linkerbeen. 

Technische trainingen stimuleren de 
prikkels en leren me mijn houding 
in functie daarvan aan te passen.”

BATTERIJ SPECIALISTEN
De omkadering rond de Kempenaar 
is niet de minste. Een team van ne-
gen topspecialisten onder wie Wim 
Vandeven (Tia Hellebaut), Frank Bas-
tiaans (Krijn Van Koolwijk) en Han-
nelore De Smet (Belgisch turnteam) 
engageerden zich. “Samen met hen, 
enkele geëngageerde sponsors (Nike, 
IJsboerke en RSscan) en organisaties 
als het VAPH, groeit Matthias uit tot 
een profsporter in zijn categorie 
(T13, voor mensen met een visuele 
beperking)”, aldus Léon.
Alle inspanningen leverden onder-
tussen een bronzen medaille op 
tijdens het voorbije EK, de eerste in-
ternationale wedstrijd van Matthias. 
Zijn relaas over zijn ervaring op die 
IPC Athletics European Champion-
ships in het Italiaanse Grosseto. “Ik 
vertrok goed en zat stevig in derde 
positie. Halverwege de wedstrijd 
schoot wel een pijnscheut in mijn 
rug door mijn motorische handi-
cap. Gelukkig ging ik dankzij mijn 
trainingen goed met deze situatie 
om. Die derde plaats vasthouden, 
meer ging er op dat moment niet 
door mijn hoofd.”
Op termijn wil de jonge sporter 
duurlopen domineren. “Uiteraard in 
de G-sport, maar ook bij de gewone 
sporters”, klinkt Matthias strijdvaar-
dig. De Spelen van Tokio 2020 staan 
met stip genoteerd in de agenda.

OP NAAR DE WERELDTOP. Matthias Boonen tijdens een training.

©
 N

ic
k 

Va
nd

er
he

yd
en

VERZOEKNUMMERS BIJ 
RADIO ON WHEELS
Het online radiostation ‘Radio on Wheels' 
lanceerde onlangs zijn nieuwe website 
www.pegode-playitloud.wix.com/belgie. Deze 
gebruiksvriendelijke website ondersteunt de 
radio makers bij PEGODE om hun zelfgemaakte 
radio programma's naar het grote publiek te 
brengen.
De uitzendingen, op dinsdag en donderdag tus-
sen 10 en 15.30 uur, vallen op door de vrolijkheid 
en luchtigheid waarmee ze worden gepresenteerd, 
met aansluitend kritische en geëngageerde aan-
dacht voor relevante thema’s. Alles wordt in eigen 
beheer uitgevoerd: inhoudelijke thema's, muziek, de 
aanmaak van jingles,… Verhalen gaan onder meer 
over het eigen leven, gedichten uit eigen werk en 
er passeren reviews van boeken en films. Een bijko-
mend doel van de programmamakers bestaat erin 
aansluiting te vinden bij bestaande (offline) radio-
stations. Hiervoor werd intussen een samenwer-
kingsverband aangegaan met Rad-Iva uit Lommel, 
eveneens gemaakt door mensen met een handicap.
Je kunt een verzoeknummer aanvragen 
via sammy@outlook.com. Met je aanvraag 
ondersteun je bovendien de makers! 

Begeleiding, 
opvang of 

thuis wonen, 
wat is mogelijk?

www.vaph.be

Editie juni 2016

BEGELEIDING, OPVANG OF 
THUIS WONEN?
Het VAPH heeft voor 2016 een grondig herwerkte 
versie beschikbaar van de brochure ‘Begeleiding, 
opvang of thuis wonen, wat is mogelijk?’.
Vele personen met een handicap zoeken naar een 
of andere vorm van ondersteuning om hun leven 
kwaliteitsvol in te kunnen vullen. Met deze herwerk-
te brochure geeft het VAPH een overzicht van de 
door haar gefinancierde mogelijkheden. Zo vind je 
er informatie over verschillende vormen van bege-
leiding en/of opvang. Of ook: welke mogelijkheden 
er zijn om je keuken, badkamer, computer,… aan te 
passen zodat gewoon thuis wonen kan.
Zowel het rechtstreeks toegankelijke zorgaanbod, 
waarvoor je geen aanvraag bij het VAPH hoeft 
te doen, als het niet-rechtstreeks toegankelijke 
zorgaanbod wordt toegelicht...
In de brochure lees je ook welke stappen je kunt 
ondernemen, welke ondersteuningsvormen je kunt 
combineren, wat de begeleiding of opvang kost en 
wie je kan helpen bij de zoektocht naar de juiste 
ondersteuning.
De brochure vind je online op de website 
van het VAPH onder Publicaties/brochures 
en folders: www.vaph.be.



Het VAPH zorgt 
voor personen 
met een handicap 

Ben je van plan een hulpmiddel 
aan te kopen? Het VAPH zorgt voor 
een tegemoetkoming voor hulp-
middelen zoals de aanpassing van 
je woning, de aankoop van een 
brailleleesregel of om een doven-
tolk in te schakelen. 

Je kunt ook een beroep doen op 
rechtstreeks toegankelijke hulp 
voor lichte of tijdelijke ondersteu-
ning. Dan kun je jouw ondersteu-
ning samenstellen uit een pakket 
van begeleiding, dagopvang en/of 
verblijf. Die hulp is zonder aan-
vraagprocedure toegankelijk: je 
kunt gewoon contact opnemen met 
de dienst verlener van rechtstreeks 
toegankelijke hulp.

Heb je nood aan meer zorg en on-
dersteuning? Dan kun je als meer-
derjarige bij het VAPH een per-

soonsvolgend 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 zorgaanbie-
der 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-zorg-
aanbieder. 

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 
van 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


