Persoonsvolgende financiering
Sinds 1 januari is PVF van start gegaan. Maar wat is nu PVF en wat houdt dit precies in?
De Persoonsvolgende Financiering is het antwoord van de Vlaamse regering op een veroordeling in
2013 door het Europees Comité voor Sociale zaken. De Liga voor Mensenrechten had immers een
klacht neergelegd tegen Vlaanderen wegens het gebrek aan opvang voor hulpbehoevende personen.
Als reactie hierop beloofde de Vlaamse regering om tegen 2020 voldoende zorg te organiseren voor
mensen met een handicap met grote afhankelijkheid. De realisatie ervan staat neergeschreven in het
perspectiefplan 2020.
De basisidee van dit perspectiefplan is dat personen met een handicap een volwaardige plaats
moeten krijgen in onze samenleving. In het plan zijn twee grote doelstellingen opgenomen:
tegen 2020 moet alle zorg vraaggestuurd zijn EN
er moet zorggarantie komen voor mensen met de grootste ondersteuningsnood.
De persoonsvolgende financiering is een belangrijke pijler van dit perspectiefplan.
PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning én van het feit dat zorg en ondersteuning voor
personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is. Men spreekt van gedeelde zorg.
Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen persoonsvolgend budget, PVB, krijgen op maat
van hun vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. De
persoon met een handicap kan dan ook vrij kiezen wie en welke diensten hij als mogelijke bronnen
van zijn ondersteuning aanspreekt. Deze bronnen kunnen door elkaar en onafhankelijk van elkaar
ingezet worden.
Dit wordt voorgesteld door middel van de concentrische cirkels, waarbij de persoon met een
handicap, centraal staat.

In deze nieuwe werkwijze bestaan er 2 soorten hulpverlening:
RTH: Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
Dit is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe, of gedurende een korte
periode hulp nodig heeft. Je hoeft met andere woorden de procedure niet te doorlopen. Een
vermoeden van een beperking is voldoende. Heb je toch een erkenning van het VAPH, dan
zal je in de toekomst ook een BOB kunnen aanvragen.
Voor ons aanbod: zie verder
NRTH: Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
NRTH is handicapspecifieke ondersteuning die intensiever en langdurig van aard is. Je kan
hier enkel beroep op doen, wanneer je ook een goedgekeurd PVB hebt.
Voor ons aanbod: zie verder

De gefinancierde hulpverlening, hulp waar je een ondersteuningsbudget voor krijgt, bestaat dus uit 2
trappen.
trap 1: het basisondersteuningsbudget (BOB)
Voor personen die beroep doen op de laag
frequente ondersteuning (RTH) én een
erkende handicap.
trap 2: het persoonsvolgend budget (PVB)
Het persoonsvolgend budget is bedoeld
voor personen die door hun handicap
intensieve of frequente ondersteuning
nodig hebben. In de loop van december
of januari hebben jullie een brief gekregen
van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) over jullie
verdere ondersteuning.
Bronnen:
www.perspectief2020.be
www.vaph.be

