
Implementatie van 
en transitie naar PVF
Jo Vandeurzen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

1



VAPH 2015

• 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming 
en/of een integratietegemoetkoming ontvangen in Vlaanderen

• 170.687 in België (in 2003: 127.000)

• 45.328 volwassen in voorziening of via ambulante zorg

• 11.328 op wachtlijst

• 2.788 Persoonlijke Assistentiebudgetten (PAB-PGB)

• 3.226 op wachtlijst

• Ca. 55.000 tussenkomsten voor hulpmiddelen en aanpassingen

• Wachtlijst

• kleine helft heeft al VAPH-ondersteuning, andere helft 
helemaal niet

• Totaal budget vandaag: 1,4 miljard euro
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Regeerakkoord  Verbinden, vertrouwen en vooruitgaan

• inclusief Vlaanderen, vermaatschappelijking van de zorg (cfr VN verdrag), 
autonomie en zelfbeschikking

• preventie en subsidiariteitsprincipe
• rol voor vrijwilligers en mantelzorg
• kracht van sociale ondernemers
• kwaliteitsaudit
• Regelluwte
• efficiëntie(winst) en klantvriendelijkheid
• uitbouw Vlaamse Sociale Bescherming
• Financiering van de infrastructuur (VIPA)

geïntegreerd Vlaams beleid rond woningaanpassingen
• leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid
• uitrol decreet PVF

300 miljoen euro extra voor zorg en ondersteuning personen met een 
beperking in deze legislatuur

3



Perspectiefplan 2020 in uitvoering

Zorggarantie & vraaggestuurdezorg

• geïnformeerde en sterke gebruikers

• nieuwe toeleiding, nieuwe prioritering

• uitgebreid en flexibel aanbod laagdrempelige ondersteuning, ook 
handicap-specifiek

• DOP, RTH, BOB

• flexibel en regelluw kader voor gespecialiseerd aanbod PmH

• FAM (tot eind 2016) & MFC (tot eind 2017)

• persoonsvolgend budget op maat, breed en flexibel inzetbaar 

• cash, voucher, bijstand

• huidige gebruikers: garantie op continuïteit, optie tot veranderen 
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Vroeger

• Voorzieningen zoals begeleid wonen, dagcentrum, 
tehuizen…
• Erkend

• Gesubsidieerd om plaatsen aan te bieden

• Uitgaven verantwoorden

• PAB/PGB
• Budget waarmee je zelf ondersteuning kan realiseren
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Nu – aanleiding
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5 concentrische cirkels – gedeelde zorg/ondersteuning
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Nu

• PmH ontvangt middelen, niet de voorziening

• PmH bepaalt: wat wil ik, wat heb ik nodig?

• VAPH beslist hoeveel geld Pmh krijgt

• Budget op maat

• Hiermee koop je zorg, ondersteuning en assistentie

• PmH heeft leven en zorg meer in eigen handen
8

PVF Persoonsvolgende financiering



Nu

9

PVF Persoonsvolgende financiering



Nu
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PVF Persoonsvolgende financiering

zonder procedure met procedure



Implementatie (gefaseerd)

• Sinds 1 januari 2016

• nieuwe mogelijkheden RTH

• bijstandsorganisaties

• Sinds 1 april 2016

• nieuw proces afhandelen vraag PVB nRTH meerderjarigen

• Vanaf 1 september 2016

• start trap 1 – eerste BOB’s

• start trap 2 – PVB’s, vergunde aanbieders, kader voor besteding

• Januari 2017: veralgemeende invoer PVF bij volwassenen in heel Vlaanderen

• Omschakelen aanvragers (CRZ) en huidige gebruikers 
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Aanvragen van een PVB

• stap 1: opmaken van een ondersteuningsplan PVF

• proces van vraagverheldering: zelf of met hulp

• formuleren en motiveren van de vraag naar een PVB

• stap 2: aanleveren informatie over handicap, nood aan 
ondersteuning en prioriteit

• een multidisciplinair team maakt een verslag op

• beoordeling handicap (door PEC) & prioriteit (door RPC)

• stap 3: beslissing door het VAPH

• Of je door het VAPH erkend wordt als persoon met een handicap.

• Of je voldoet aan de voorwaarden voor een PVB.

• Of je op korte termijn een PVB zal ontvangen of langer moet 
wachten.

• Hoe hoog je budget zal zijn.
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Ter beschikking stellen en opstarten van een PVB

- VAPH stelt budget ter beschikking 

- Op basis van prioriteit.

- Volgens chronologische ordening 
binnen prioriteitengroep.

- Binnen beschikbaar VAPH-budget.

- Er zijn 12 budgetcategorieën

Uitgedrukt in euro en in punten (enkel 
zorggebonden middelen)

- Een half jaar tijd om op te starten

Bemiddeling en bijstand mogelijk om 
tijdig op te starten.
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budgetcategorie 

PVB nRTH

zorggebonden 

punten (max)
€ (max)

I 12,2345 10.000€        

II 17,1283 14.000€         

III 24,4690 20.000€        

IV 33,6449 27.500€        

V 42,8208 35.000€        

VI 50,1615 41.000€         

VII 53,2201 43.500€        

VIII 55,0553 45.000€        

IX 59,9491 49.000€        

X 70,9602 58.000€        

XI 88,0885 72.000€        

XII 103,9933 85.000€        



Besteden en verantwoorden van het PVB

• Flexibele keuze tussen cash, voucher of combinatie

• Besteding kan opgevolgd worden via teller in mijnvaph.be

• Besteding in voucher (uitgedrukt in punten):

• overeenkomst met vergunde zorgaanbieder

• overeenkomst met bijstandsorganisatie

• Besteding in cash (uitgedrukt in euro):

• waaier aan mogelijkheden obv overeenkomst: met vergunde 
zorgaanbieder, met bijstandsorganisatie, met uitzendbureau, met 
dienstenchequebedrijf, met familielid, arbeidsovereenkomst, … .

• Bovenop budget nog bijkomend % middelen voor organisatie van de 
ondersteuning (bij besteding in voucher én in cash)

• Verantwoording cash door budgethouder, verantwoording voucher 
door aanbieder
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Erkennen, vergunnen & financieren

• Diensten voor rechtstreeks toegankelijke hulp: directe financiering

• Vergunde zorgaanbieders: indirecte financiering via PVB

• Bijstandsorganisaties: gecombineerde financiering

• basissubsidie en bijkomend bedrag per lid 

• indirecte financiering via inkoop van bijstand door budgethouders
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Omschakelen personen met vraag op CRZ

• aanvragen ingediend voor 01/04/16:

• afhandelen volgens huidige procedure

• vertalen naar PVF, m.i.v. prioriteitengroep

• actieve vragen geregistreerd op CRZ

• vertalen naar PVF, m.i.v. prioriteitengroep, 2 fasen

In 2016 verschillende antwoorden mogelijk:

- Instroom in open plaats of toekenning PAB: heel 2016

- Noodsituatie en spoedprocedure: gewone procedure tot 01/04/16

- Ter beschikking stellen budget noodsituatie, spoedprocedure of 
PVB na nood: na 01/04/16 met nieuwe procedure

- Toekenning PVB: na 01/09/16 16



Omschakelen huidige meerderjarige cliënten

• basisprincipe = continuïteit

• 01/01/17: elke cliënt heeft eigen pakket persoonsvolgende 
middelen

• in 2016 zal het VAPH samen met alle betrokkenen voor elke cliënt 
dit individuele pakket middelen (laten) bepalen

• dit geldt voor cliënten van diensten en voorzieningen, cliënten met 
een convenant, en cliënten met PAB en PGB

• Individueel pakket persoonsvolgende middelen:

• garandeert verder zetten van de huidige ondersteuning

• maakt het mogelijk ondersteuning elders of anders in te zetten

Wie meer ondersteuning wil maakt ondersteuningsplan PVF op, 
laat nood objectiveren en meer-vraag prioriteren
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Transitie sector: 3 transities in 1

• invoeren persoonsvolgende financiering

• individueel budget of puntenpakket voor elke cliënt

• erkende capaciteit nRTH is opgeheven, alternatieve financiering

• 01/01/2017, garantie op continuïteit én mobiliteit voor cliënt

• doorvoeren zorggradatie

• verdelen zorggebonden middelen volgens zorgzwaarte

• wegwerken verschillen tussen voorzieningen in 3 fasen: 01/01/2018, 
01/01/2019 en 01/01/2020

• evolutie van ‘bijdragen’ naar ‘woon- en leefkosten’

• cliënt staat in voor woon- en leefkosten

• VAPH draagt kosten voor ondersteuning

• afschaffen systeem ‘eigen bijdragen’ uiterlijk 31/12/2020 18



Communicatie

• Informatiesessies

• telefooncentrale VAPH i.s.m. 1700

• Persoonlijke communicatie naar PmH:

• mijnvaph.be, aangepaste beslissingsbrieven

• Specifieke communicatie naar MDT, aanbieders, …

• infonota’s

• Handleidingen en toolkits

• www.vaph.be/PVF, brochures & filmpjes

• Publicaties St*rk, e-zine, gerichte persacties

Structureel communicatie-overleg intern VAPH & met vertegenwoordigers 
belanghebbenden
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http://www.vaph.be/PVF


Sociale ondernemers

• Vraaggericht, regie bij de cliënt: keuze

• Niet: u vraagt, wij draaien

• Zorgbeleid: van beslissend naar professioneel adviserend

• Financieel beleid: transparantie

• Systeemshift + mindshift
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