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Deze omzendbrief wil de meerjarenuitbreiding inschrijven in het zorgvernieuwingsplan. U als 

ROG speelde in de voorstellen voor meerjarenplanning reeds een belangrijke adviserende rol. We 

willen nu uw rol verstevigen en u vragen om een bijdrage te leveren in het uittekenen van het 

intersectorale meerjarenplan. We staan tevens stil bij enkele strategische projecten van het 

Perspectief 2020, waarin u als ROG een engagement neemt. We formuleren hierbij een aantal 

concrete opdrachten voor uw stuurgroepen. Ook het financieel plaatje voor de 

uitbreidingsmiddelen 2012-2014, die met uw werking als ROG verband houden, tekenen we uit. 

Kortom, wij geven aan u als ROG een belangrijke rol bij het uitwerken van een evenwichtig 

voorstel. We hebben u als partner hiervoor nodig en roepen op tot hechte samenwerking!  

Situering  

Vlaams minister Jo Vandeurzen heeft de beleidsnota “Perspectief 2020, een nieuw ondersteuningsbeleid 

voor Personen met een Handicap” op 31 augustus 2010 voorgesteld aan het brede publiek. Sinds 1 mei 

2011 is de veranderingsmanager, de heer Jean-Pierre Van Baelen, voltijds aan zijn opdracht begonnen. 

De ondersteuning die hij geeft aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

om, in de loop van het najaar 2011, een alles omvattend Projectplan Zorgvernieuwing op poten te 

zetten, is u wellicht bekend. De voorbereidingen en werkzaamheden voor dit plan zitten in een 

vergevorderde fase. Aan het raadgevend comité van het VAPH is dit “Projectplan Zorgvernieuwing” 

voor advies voorgelegd op 27 september 2011.  

 

In het Projectplan Zorgvernieuwing zitten alle strategische projecten van Perspectief 2020 en het 

noodzakelijke transitietraject voor het VAPH vervat. Deze projecten zijn vertaald in een aantal acties. 

Voor de uitvoering van de meeste van deze acties (of deelelementen ervan) hebben we u als partner 

nodig!  
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Het Projectplan Zorgvernieuwing houdt over heel de lijn rekening met volgende belangrijke 

veranderingstrajecten die opgezet worden op het Vlaamse niveau: 

 De implementatie van de Intersectorale Toegangspoort Jeugdhulp;  

 De voorbereiding van de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming; 

 De conclusies en acties die voortvloeien uit de intersectoraal samengestelde Task Force voor 

minderjarigen, met specifieke aandacht voor de problematiek van de jongvolwassenen ; 

 De aanbevelingen en de acties die voortvloeien uit de Parlementaire Commissie Jeugdzorg; 

 De bilaterale samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn, met de uitvoering van belangrijke 

deelelementen uit de Leerzorg; 

 De bilaterale samenwerking tussen het beleidsdomein Wonen en Welzijn, neergelegd in de 

gemeenschappelijke beleidsnota Wonen - Welzijn; 

 Het Gelijke Kansenbeleid voor Personen met een Handicap, waarvoor het doelstellingenkader 

in een laatste voorbereidende stap zit. 

 

U als Regionaal Overlegorgaan (ROG) bent een belangrijke medespeler op het vlak van de inzet van de 

bijkomende middelen (planning van de uitbreidingen) en op het vlak van de veranderingen die 

noodzakelijk zijn in de bestaande zorg en ondersteuning (afstemming van de bestaande zorg en 

assistentie).  Deze omzendbrief “Meerjarenplanning 2012 – 2014” wil u hiertoe de richtlijnen 

verduidelijken.   

 

In de loop van 2010 heeft u intensief gewerkt aan prioriteitennota’s en aan voorstellen van 

meerjarenplan voor de sector Personen met een Handicap. Deze zeer waardevolle aanzetten en 

voorstellen nemen we mee in de uitwerking van het meerjarenuitbreidings- en vernieuwingsplan. 

Tijdens de ontmoetingen met de Algemene Vergaderingen van de ROG’s heeft minister Vandeurzen 

tevens duidelijk gemaakt dat het meerjarenplan 2012 – 2014 volledig moet samen sporen met de 

doelstellingen van Perspectief 2020 en u ook gevraagd om uw bijdrage te leveren aan het uittekenen van 

het intersectorale meerjarenplan.  

We streven ernaar om tot een gedragen en coherent meerjarenplan te komen. Hiertoe zal de inbreng van 

iedereen noodzakelijk zijn. Met de strategische projecten uit Perspectief 2020 steeds in het achterhoofd 

zullen de vertegenwoordigers van de personen met een handicap, de beleidsverantwoordelijken en de 

vertegenwoordigers van de andere belanghebbenden een bijdrage leveren aan het meerjarenplan 2012 – 

2014. In 2014 is een evaluatie van de stand van zaken van het projectplan voorzien, waarbij we de 

bouwstenen zullen aanreiken voor de concrete uitwerking van  de meerjarenplanning 2015 – 2020.  

Een aantal zaken werken we uit op Vlaams niveau. Daarnaast wordt aan de ROG stuurgroepen gevraagd 

een bijdrage vanuit uw provincie te leveren. Deze verschillende bijdragen zullen we integreren tot een 

coherent geheel.   

 

In deze omzendbrief meerjarenplanning 2012 – 2014 staan we eerst even stil bij die strategische 

projecten van Perspectief 2020, waarin u geëngageerd bent voor de periode 2011 – 2014.  Hierbij 

formuleren we een aantal concrete en duidelijke opdrachten voor uw ROG. Daarnaast tekenen we het 

financiële kader uit voor de uitbreidingsmiddelen 2012, 2013 en 2014, voor zover deze rechtstreeks in 

verband staan met uw opdrachten. We eindigen met een overzicht van uw concrete opdrachten.  
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1 Deel 1: Perspectief 2020, als kader voor het meerjarenplan 

1.1 STRATEGISCH PROJECT 1: De uitbreiding realiseren van het ondersteuningsbeleid 

binnen welzijn en gezondheid 

1.1.1 Uitbreidings- en vernieuwingsbeleid 

Tijdens deze legislatuur voorziet de Vlaamse regering minstens 145 miljoen euro aan bijkomende 

middelen voor het ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap. De uitbreidingsrondes 2010 

(22,5 miljoen euro) en 2011 (30 miljoen euro) zijn reeds grotendeels achter de rug. Tevens worden er 

jaarlijks inspanningen gedaan om het budget van 145 miljoen euro te verhogen. Zo is het 

uitbreidingsbudget in 2011 met 1,3 miljoen euro verhoogd voor de terugbetaling van hulpmiddelen. In 

2012 wordt het voorziene bedrag van 30 miljoen euro verhoogd met 5 miljoen euro tot 35 miljoen euro. 

Dit budget houdt ook geen rekening met de middelen die via VIPA jaarlijks worden toegewezen aan 

infrastructuurwerken in de sector. In deze omzendbrief gaan we hier niet verder op in.  

 

In deel 2 van deze omzendbrief staan we uitgebreid stil bij de besteding van de 92,5 miljoen euro voor 

2012, 2013 en 2014 en van de bijkomende 5 miljoen euro voor 2012. Een belangrijk deel van deze 

middelen zal ingezet worden voor het realiseren van bijkomende ondersteuning. Hierbij maken we 

resoluut de keuze om zo veel mogelijk middelen in te zetten op een persoonsvolgende wijze.  

1.1.2 Uitbouwen van intersectorale samenwerking en uitbreiden van het aanbod voor 

personen met een handicap in andere welzijns- en gezondheidssectoren 

Om de doelstellingen van Perspectief 2020 te realiseren dienen we de intersectorale samenwerking 

verder uit te bouwen. Dat vraagt een afstemming van de bestaande organisatie en de geplande 

vernieuwing van de hulpverlening aan personen met een handicap (in eerste instantie minderjarigen) 

met die van andere sectoren. Bestaande ‘good practices’ kunnen hierbij inspirerend werken. Om dit 

maximaal mogelijk te maken, is een dubbele dynamiek nodig. We moeten op het Vlaams niveau de 

reeds bestaande en  nieuwe intersectorale acties verder uitwerken en ondersteunen. In sommige gevallen 

betekent dit een aanpassing van de regelgeving, zodat het intersectoraal samenwerken gefaciliteerd 

wordt. De andere sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin moeten we 

stimuleren om in het kader van hun acties ‘Nieuw Beleid’ specifieke aandacht te schenken aan 

dienstverlening voor personen met een handicap. Daarnaast zullen we bepaalde intersectorale 

ontwikkelingen sterker in de eigen instellingen en praktijk een plaats dienen te geven (vb. intersectoraal 

prioritair toe te wijzen hulpvragen). Ook zullen, zoals vandaag, goede intersectorale praktijken op de 

werkvloer inspirerend werken en ruimer toegepast worden.  

1.1.2.1 Vlaams luik  

Het meerjarenplan zal wat het intersectorale betreft een Vlaams luik bevatten. We onderscheiden 

volgende elementen : 

- het opzetten van samenwerkingsverbanden op beleidsniveau; 

- het in kaart brengen van de engagementen die andere sectoren opnemen voor personen met een 

handicap en de noodzakelijke stappen om dit aanbod uit te breiden;  

- het voorbereiden van aanpassingen aan de regelgeving, zodat het VAPH andere sectoren kan 

faciliteren om engagementen op te nemen voor personen met een handicap (outreach van 

handicapspecifieke knowhow);  

- het intersectoraal toetsen van de ontwikkelingen in het VAPH (voor minderjarigen) in het 

Managementcomité IJH; 
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- het opstellen van concrete richtlijnen betreffende de opmaak van een plan van aanpak binnen de 

ROG’s (zie 1.1.2.2).  

 

In 2011 zullen we hiertoe belangrijke aanzetten geven. De verdere concrete uitwerking van dit plan zal 

in 2012 gebeuren. 

1.1.2.2 Provinciaal luik 

Aan de stuurgroep van uw overlegorgaan vragen we de volgende zaken in hun meerjarenplanning op te 

nemen:   

- het in kaart brengen van huidige good practices (tegen 31 maart 2012);   

- het formuleren van beleidsaanbevelingen om intersectoraal werken te faciliteren en dit na een 

intersectorale regionale toets (tegen 31 maart 2012);  

- het opmaken van een plan van aanpak voor de periode 2012 – 2014 voor verdere uitbouw van 

intersectorale samenwerking binnen uw provincie, in dialoog met de veranderingsmanager en 

de coördinatoren zorgregie (tegen 30 juni 2012).   

 

Na het verzamelen van de beleidsaanbevelingen zullen aan de ROG’s concrete richtlijnen betreffende de 

verwachtingen t.a.v. dit plan van aanpak meegedeeld worden.  

1.2 STRATEGISCH PROJECT 2: Het verzekeren van een goed werkend voortraject 

Op 15 juli 2011 werd het Besluit betreffende de oprichting van de Diensten Ondersteuningsplan 

principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf 1 november 2011 zullen de nieuwe Diensten 

Ondersteuningsplan opstarten. Dit proces zal onder aansturing van de veranderingsmanager en in nauw 

overleg met u als ROG gebeuren. Wij vragen u om een advies te geven m.b.t. de door het VAPH te 

erkennen initiatiefnemers en desgevallend over de verdeling van de middelen (UB 2011, 2
de

 schijf) 

indien binnen uw ROG meerdere kandidaat initiatiefnemers geadviseerd naar voor geschoven worden. 

U kunt vanaf 2013 binnen het uitbreidingsbeleid bijkomende middelen voorzien zodat de diensten 

ondersteuningsplan over voldoende capaciteit beschikken om hun opdrachten uit te voeren (zie deel 2 

van deze omzendbrief).   

1.3 STRATEGISCH PROJECT 3: Een vernieuwde toegangspoort 

1.3.1 Minderjarigen: afstemmen met IJH (integrale jeugdhulpverlening) 

Voor de minderjarigen binnen het VAPH houden we niet enkel rekening met de Perspectiefnota 2020. 

Hier zijn ook de ontwikkelingen in de integrale jeugdhulpverlening van belang. Alle stappen binnen de 

zorgvernieuwing voor minderjarigen in de VAPH-sector stemmen we af op de evoluties binnen IJH.  

 

Belangrijk hierbij is de implementatie van de toegangspoort die kinderen en jongeren dienen te 

doorlopen vooraleer ze een beroep zullen kunnen doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening 

(nRTH).   

1.3.2 Meerderjarigen – volwassen Personen met een Handicap 

Ook binnen de meerderjarigenzorg voorzien we een grondige wijziging in de toeleiding tot nRTH. Het 

is de bedoeling om éénzelfde systeem van toeleiding voor alle personen die nood hebben aan nRTH 

vanuit de VAPH-sector te installeren.  

 

In de toegangspoort voor volwassenen mondt het voortraject met inbegrip van de indicatiestelling uit in 

de toekenning van een persoonsvolgend budget. Na de toekenning van persoonsvolgende middelen zal 

de persoon met een handicap zelf kunnen kiezen hoe hij deze middelen inzet. De toegangspoort 
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integreert de huidige inschrijvingsprocedure en de zorgregie tot een coherente toeleidingsprocedure 

voor alle personen met een vraag naar nRTH. Het onderscheid tussen personen met een vraag naar Zorg 

in Natura en een vraag naar PAB zal niet langer blijven bestaan.   

1.3.3 Onderscheid rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) – niet-rechtstreeks 

toegankelijke hulpverlening (nRTH)  

Zoals hierboven aangegeven zal iedere persoon met een handicap die een beroep wenst te doen op 

nRTH de toegangspoort moeten passeren. Op dit moment is het onderscheid RTH-nRTH enkel voor de 

minderjarigenzorg vastgelegd in het kader van de integrale jeugdhulpverlening.  

 

Voor de ondersteuning aan meerderjarigen zal het onderscheid op een analoge wijze gemaakt worden. 

Ook hier zal rekening gehouden worden met dezelfde criteria, nl. frequentie, intensiteit en duur zoals die 

geïntegreerd zijn in de typemodulering.  

 

Op basis van het advies van het Raadgevend Comité over deze materie zal de regelgeving aangepast 

worden. Het doorvoeren van dit onderscheid nRTH-RTH zal stapsgewijze en in verschillende fases 

gebeuren. Tegen eind oktober 2011 bezorgen wij u de concrete modaliteiten.  

 

Concrete opdracht voor u als ROG:  

Wij vragen u om in kaart te brengen welk deel van het VAPH-aanbod momenteel onder de beschreven 

RTH valt en welk deel nRTH zal blijven, dit zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen.   

Bijkomend dient u een inschatting te maken van het gewenste volume binnen RTH. Binnen de 

uitbreidingsmiddelen krijgt u de mogelijkheid om het aanbod aan RTH verder uit te breiden (zie deel 2).   

1.3.4 Overgang minderjarigen – meerderjarigen 

In juni 2011 heeft de “Task Force Minderjarigen” haar advies hierover opgemaakt. Het bevat ondermeer 

een aantal acties om de overgang van minder- naar meerderjarigenzorg en –ondersteuning te faciliteren. 

We werken aan garanties voor een soepele overgang voor jongeren met de zwaarste 

ondersteuningsnood. In het projectplan Perspectief 2020 komen deze acties aan bod. Over deze acties 

wordt u nog nader geïnformeerd, zodat u ze kan opnemen in uw voorstellen.  

1.4 STRATEGISCH PROJECT 4: De zorgregie herinrichten in functie van de 

vraaggestuurde organisatie van het aanbod en de persoonsvolgende financiering 

1.4.1 Persoonsvolgende financiering 

Om de regie over zijn ondersteuning in handen van de persoon met een handicap en zijn netwerk te 

geven, is het uitbouwen van een persoonsvolgend financieringssysteem in de komende jaren van 

cruciaal belang. Momenteel ontbreken nog een aantal bouwstenen om tot een goed doordacht systeem 

van persoonsvolgende financiering te komen. We denken hierbij aan een gevalideerd zorgzwaarte-

inschalingsinstrument (ZZI), duidelijke afspraken over de output van de vraagverduidelijking, een 

concrete vertaling van de gegevens uit het voortraject naar financiering,… . We  werken binnen de 

sector een systeem van persoonsvolgende financiering uit en zoeken hier een breed draagvlak voor.  

1.4.2 Integratie PAB in de zorgregie 

We willen op termijn komen tot één systeem van toeleiding voor alle personen met een handicap, die 

een beroep wensen te doen op de nRTH binnen het VAPH. Dit betekent dat het systeem van toeleiding 

naar PAB geïntegreerd wordt in het zorgregiegebeuren. In het najaar van 2011 zullen alle volledig 

afgewerkte PAB aanvraagdossiers (ingeschaald en besproken door de deskundigencommissie) voorzien 

worden van een contactpersoon (ongeveer 3.000 PAB dossiers). Op relatief korte termijn, tegen eind 
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2012, dient voor elke persoon met een PAB-vraag een contactpersoon aangesteld te worden. Deze 

contactpersoon zal de belangen van de persoon met een handicap behartigen binnen de zorgregie. Op 

deze manier kunnen de prioriteitenregels voor PAB en Zorg in Natura (ZIN) op mekaar afgestemd 

worden.  

1.4.3 Regionale prioriteitencommissies (RPC) 

De regionale prioriteitencommissies krijgen een belangrijke rol in het aanduiden van prioritaire dossiers, 

niet alleen voor de toekenning van Zorg in Natura (huidige opdracht), maar ook voor de toekenning van 

PAB’s en van persoonsvolgende convenants (zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen). Vanaf 

2013 dienen zij in staat te zijn prioritair te bemiddelen dossiers aan te duiden, onafhankelijk van de 

vraag (ZiN of PAB) van de persoon met een handicap.   

 

Concrete opdracht voor u als ROG:  

Naast de opdrachten vermeld in het BVR zorgregie krijgt uw RPC in het kader van het 

uitbreidingsbeleid volgende opdrachten:  

- Al opgenomen taken: aanduiden van prioritair te bemiddelen zorgvragers die in aanmerking 

komen voor een persoonsvolgende convenant binnen de hiertoe beschikbare budgetten. Deze 

budgetten zullen de komende jaren aanzienlijk toenemen; 

- Vanaf  2012: aanduiden van prioritaire PAB-vragers binnen de hiertoe beschikbare budgetten; 

- Vanaf 2013: aanduiden van de prioritaire vragen naar ondersteuning. Het beschikbare budget 

voor de RPC zal dan niet meer opgesplitst worden in een budget voor convenants en een budget 

voor PAB.  

 

Het is duidelijk heel belangrijk om deze Regionale Prioriteitencommissie zo snel mogelijk te activeren, 

mocht dit nog niet gebeurd zijn. Gezien de belangrijke rol die zij zullen vervullen, vragen we extra 

aandacht voor een duidelijk huishoudelijk reglement waarin de samenstelling en de werkwijzen worden 

opgenomen. Dit huishoudelijk reglement wordt best besproken in het najaar van 2011 op de Permanente 

Cel. 

1.4.4 Herinrichten zorgregie 

De zorgregie zullen we hertekenen in functie van de implementatie van de persoonsvolgende 

financiering. We zullen hierbij de klemtoon leggen op volgende elementen:  

- zorgvraagregistratie, aangepast aan de toekenning van persoonsvolgende middelen; 

- prioriteitsbepaling met een cruciale rol voor de Regionale Prioriteitencommissie (RPC); 

- (intersectorale) bemiddeling voor personen die ondanks persoonsvolgende middelen geen 

aanbod vinden; 

- zorgafstemming en –planning; 

- protocol noodsituatie; 

- klachtenprocedure. 

1.4.5 Zorgafstemming  

Met zorgafstemming bedoelen we alle inspanningen om met de aanwezige middelen een aanbod te 

creëren dat beter aansluit bij de vragen in de regio. Het aanbod volgens de bestaande middelen en 

regelgeving zal kunnen gewijzigd worden, zodat het meer bijdraagt tot de realisatie van de 

doelstellingen van Perspectief 2020. We denken hierbij bvb. aan het omzetten van huidige (semi-) 

residentiële capaciteit naar ambulante ondersteuning. Deze laatste kan ingezet worden om 

handicapspecifieke knowhow intersectoraal in te zetten in de vorm van outreach. Voorstellen voor 

afstemmingsacties kunnen uiteraard ook leiden tot een (noodzakelijke) aanpassing (vereenvoudiging) 

van de regelgeving. De transitie van bestaande ambulante, semi-residentiële en residentiële zorg en 

ondersteuning naar een multifunctioneel centrum (zie verder) is hier een concreet voorbeeld van.  
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Concrete opdracht voor u als ROG:  

Voorstellen formuleren om het aanbod van de regio beter af te stemmen op de vraag en op het aanbod 

vanuit andere sectoren en om het aanbod om te vormen in functie van de realisatie van Perspectief 2020.   

De coördinatoren zorgregie en de veranderingsmanager zullen dit proces  binnen uw overlegorgaan 

ondersteunen.  

1.5 STRATEGISCH PROJECT 5: Het operationaliseren van het gevalideerd 

inschalingsinstrument dat leidt naar verantwoorde budgetten 

We zetten onze inspanningen verder om te komen tot een gevalideerd (intersectoraal) zorgzwaarte-

inschalingsinstrument. Dit instrument moet één van de belangrijke elementen vormen voor het bepalen 

van de hoogte van de persoonsvolgende financiering (zie 2.4.1) in de zorg en ondersteuning voor 

volwassenen.   

1.6 STRATEGISCH PROJECT 6: Het sociaal ondernemerschap bevorderen 

Binnen de sector zullen we stappen zetten om het sociaal ondernemerschap te bevorderen. Ook binnen 

dit strategisch project is de persoonsvolgende financiering van cruciaal belang.  

1.6.1 Betere personeelsomkadering en verhoging van de kwaliteit 

Binnen de bijkomende budgetten reserveren we jaarlijks een aanzienlijk bedrag voor een betere 

personeelsomkadering (7 miljoen € per jaar) en een verhoging van de kwaliteit in de sector. De concrete 

besteding van deze middelen werken we op Vlaams niveau uit in overleg met de minister, de 

veranderingsmanager en de sociale partners.  

1.6.2 Multifunctionele centra voor minderjarigen 

Vanaf januari 2012 zal in elke provincie minimaal één voorziening voor minderjarigen deelnemen aan 

een experimenteel project “multifunctionele centra”. Het doel hiervan is dat we de nodige kennis, 

ervaring en expertise opdoen, die richtinggevend zal zijn voor de uit te werken regelgeving. Deze 

nieuwe regelgeving moet het in 2014 mogelijk maken om op grotere schaal minderjarigenvoorzieningen 

om te bouwen tot multifunctionele centra.  

 

1.6.3 Het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011 – 2015 

Op datum van deze omzendbrief wordt het bereikte voorontwerp van Vlaams Intersectoraal akkoord  

(VIA 4) op het terrein besproken. In dit kader voorzien we, naast budget voor uitbreiding, ook middelen 

voor kwaliteitsverbetering in de sector. 
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2 Deel 2: Bijkomende middelen  

Voor de komende jaren voorziet de Vlaamse Regering elk jaar een aanzienlijk bedrag bijkomende 

middelen voor de sector ondersteuning van personen met een handicap. Deze middelen dienen we zo in 

te zetten dat er belangrijke stappen worden gezet in de richting van de implementatie van Perspectief 

2020. Binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening zullen we daarom investeren in 

persoonsvolgende financiering. Daarnaast komen we ook de reeds genomen engagementen in het kader 

van de VIPA-buffer na.  

 

Jaar 2010 2011
1
 2012 2013 2014 Totaal 

Voorziene extra 

middelen 

22,5 mio 

euro 

30 mio euro 30 mio 

euro 

30 mio 

euro 

32,5 mio 

euro 

145 mio 

euro 

Bijkomende extra 

middelen 

 + 1,3 mio 

euro 

+ 5 mio 

euro 

   

 

2.1 Uitbreidingsmiddelen op Vlaams niveau 

Het betreft hier uitbreidingsoperaties die geen advies van u als ROG behoeven. 

 

Een gedeelte van het uitbreidingsbudget reserveren we voor operaties die voor de uitvoering van het 

Projectplan Zorgvernieuwing belangrijk zijn, maar waarvoor we op dit ogenblik de precieze besteding 

nog niet kunnen vastleggen. We denken hierbij onder meer aan: 

- Uitbreiden en herdenken van het hulpmiddelenbeleid in het algemeen en van de 

woningaanpassingen in het bijzonder in het kader van de Individuele Materiële Bijstand; 

- Incentives organiseren voor het sociaal ondernemerschap; 

- Uitbreiden van de middelen voor het contactpersoonschap;  

- Een groeipad voor de tolken Vlaamse Gebarentaal (knelpuntberoep) realiseren: uitbreiding 

contingent en verhoging van de vergoeding per getolkt uur; 

- Een groeipad voor de Centra Ontwikkelingsstoornissen realiseren: uitbreiding van de 

erkenningscapaciteit (stimuleren van de diagnostische capaciteit in Vlaanderen) en verhoging 

van het subsidiebedrag;  

- Uitbreiden van de middelen voor de erkende vrijetijdszorgorganisaties. De uitbreidingsmiddelen 

zullen ingezet worden voor de thuiswonende personen met een handicap en in het kader van een 

inclusieve vrijetijdsbesteding voor deze personen.  

- Zelfstandig Wonen uitbreiden (Vlaams ontwikkelingsplan); 

- Aanbod voor geïnterneerden uitbreiden (Vlaams ontwikkelingsplan). 

 

2.2 Provinciale budgetten  

 

Deze provinciale budgetten betreffen de uitbreidingsoperaties die we, na advies van de ROG’s, willen 

vastleggen.  

 

We houden bij de bepaling van de provinciale budgetten rekening met al wat voorafging en met het 

budget waarvan we nu al met zekerheid kunnen zeggen dat dit kan ingezet worden voor 

                                                           
1
 + 1.3 miljoen euro voor Individuele Materiële Bijstand 
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uitbreidingsoperaties op provinciaal niveau. Dit sluit niet uit dat er in de komende jaren toch nog extra 

middelen kunnen toegevoegd worden. 

 

In 2012 voorzien we minimaal 18,5 miljoen euro voor de provinciale budgetten, in 2013 minimaal 16 

miljoen euro en in 2014 minimaal 19,5 miljoen euro. De bijkomende 5 miljoen euro voor 2012 wordt 

integraal toegevoegd aan de provinciale budgetten. Voor 2012 betekent dit dat het provinciaal budget 

minimaal 23,5 miljoen euro zal bedragen. 

 

Bij de verdeling van de budgetten reserveren we 10 % voor het wegwerken van de historische 

achterstand in de provincie Antwerpen, in het arrondissement Halle-Vilvoorde en in het Brussels 

hoofdstedelijk gewest. Deze 10 % wordt verdeeld volgens het bevolkingscijfer van de provincies 

Antwerpen en Vlaams Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest. De overige middelen worden 

voor 80 % verdeeld volgens het bevolkingscijfer (bron: statbel.fgov.be, gegevens 1 jan. 2010), waarbij 

we rekening houden met de beslissing van de Vlaamse Regering dat 30 % van de inwoners van Brussel 

Vlamingen zijn. De overige 20 % wordt verdeeld volgens het aantal geregistreerde dringende 

zorgvragen per provincie (uc 1 en 2, CRZ-rapport gegevens 31 december 2010)  

 

Provincie inwoners inw % 

crz uc 

1&2 crz % 

inw en 

crz 

historische 

achterst totaal 

Antwerpen  1.744.862 26,52% 4.823 31,62% 24,79% 5,54% 30,33% 

Limburg 838.505 12,75% 2.301 15,08% 11,89%  11,89% 

Oost-Vlaanderen 1.432.326 21,77% 3.634 23,82% 19,96%  19,96% 

Vlaams Brabant en Brussel  1.403.785 21,34% 1.766 11,58% 17,45% 4,46% 21,91% 

West-Vlaanderen 1.159.366 17,62% 2.730 17,90% 15,91%  15,91% 

 6.578.844 100,00% 15.254 100,00% 90,00%  100,00% 

Dit betekent dat we de komende jaren minimaal volgende budgetten voorzien voor de verschillende 

provincies.  

 

Provincie  2012 2013 2014 Totaal  

Antwerpen  30,33% 7.127.550 €     4.852.800 €      5.914.350 €  17.894.700 € 

Limburg 11,89% 2.794.150 €     1.902.400 €      2.318.550 €  7.015.100 € 

Oost-Vlaanderen 19,96% 4.690.600 €     3.193.600 €      3.892.200 €  11.776.400 € 

Vlaams Brabant en 

Brussel  21,91% 5.148.850 €     3.505.600 €      4.272.450 €  12.926.900 € 

West-Vlaanderen 15,91% 3.738.850 €     2.545.600 €      3.102.450 €  9.386.900 € 

 100,00% 23.500.000 €   16.000.000 €    19.500.000 €  59.000.000 €
2
 

 

2.2.1 Prioriteit 1: VIPA-buffer (2012 – 2013 – 2014)  

Binnen het provinciaal budget moeten prioritair middelen voorzien worden voor de opstart van de 

projecten uit de zogenaamde VIPA-buffer. Als een voorziening kan starten in de VIPA-gesubsidieerde 

gebouwen dient u als ROG hier middelen voor te voorzien. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, als u 

positief adviseert, op te starten in een voorlopige locatie. Dit kan op voorwaarde dat de geboden 

                                                           
2 Deze bedragen zijn onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de begroting door het Vlaams parlement.  
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ondersteuning als volwaardig kan beschouwd worden. Opstart in het kader van overbruggingszorg 

wordt niet toegestaan.  

 

We deden een bevraging bij de vergunde voorzieningen naar hun verwachte opstartdatum. Op basis 

hiervan maakten we een inschatting van het bedrag aan exploitatiekosten per provincie, dat per jaar 

noodzakelijk is. Hierbij rekenden we de projecten die (verwachten) op (te) starten in de maanden 

september, oktober, november en december van het betreffende jaar, bij de uitbreidingsmiddelen van het 

volgende jaar. Afhankelijk van mogelijke wijzigingen in  opstartdata en de evoluties van de 

exploitatiekosten kunnen deze bedragen de komende jaren nog wijzigen. Deze berekeningen zullen aan 

de ROG’s bezorgd worden met de vraag om ze eventueel bij te sturen. Concrete bedragen en de nodige 

uitleg over de berekeningswijze is terug te vinden in bijlage 1.  

 

Voor voorzieningen die binnen de VIPA-buffer opstarten en kandidaten opnemen met een grote 

ondersteuningsnood, zoals personen die tot doelgroep GES+ of MED+ behoren, zullen we de 

bijkomende plaatsen subsidiëren aan 100% van de personeelsnorm. Dit betekent niet dat voorzieningen 

die zich binnen de ROG’s geëngageerd hebben om zich tot een bepaalde doelgroep te richten de 

mogelijkheid krijgen om deze engagementen te wijzigen. Het VAPH werkt de concrete richtlijnen uit en 

zal deze zo spoedig mogelijk communiceren.   

2.2.2 Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening  

Zoals reeds eerder aangegeven zal binnen de VAPH-sector in de toekomst het onderscheid gemaakt 

worden tussen RTH en nRTH (zie 1.3.3). In het kader van de meerjarenplanning vragen we aan u als 

ROG om in kaart te brengen welke huidige capaciteit ingezet wordt voor RTH. Tevens vragen we u om 

te bekijken waar de prioritaire noden liggen binnen de RTH.  

 

Na aftrek van de middelen die gereserveerd worden voor de VIPA-buffer, voorzien we 20 % van de 

provinciale middelen per jaar voor RTH.  

 

Tevens kan men binnen deze middelen vanaf 2013 eventuele bijkomende nodige capaciteit voorzien 

voor de diensten ondersteuningsplan, die instaan voor de vraagverheldering in het voortraject.   

 

U dient hierbij te rekenen met de gemiddelde kostprijs van de zorgvorm (zie bijlage 1):  
 

Thuisbegeleiding (per erkende begeleiding) : 214 euro 

Begeleid wonen (per plaats): 9778 euro 

Tehuis kortverblijf (per plaats kortverblijf) : 48.568 euro 

Voor de logeerfunctie dient de prijs gehanteerd die geldt voor de zorgvorm die het logeren organiseert. 

We houden hierbij rekening met de gemiddelde kostprijs  (zie prijzen in bijlage 1).  

2.2.3 nRTH: PAB (operatie die enkel 2012 betreft) 

 

In  2012 zullen we aan de regionale prioriteitencommissies vragen om de meest prioritaire PAB-vragen 

te identificeren. Hiertoe voorzien we een budget van 40% van de provinciale middelen na aftrek van de 

middelen voor de VIPA-buffer.  

Ook in de volgende jaren kunnen PAB’s toegekend worden, zie 2.2.5.  

2.2.4 nRTH: persoonsvolgende convenants: zowel voor minderjarigen als voor 

meerderjarigen (operatie die enkel 2012 betreft)   
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Vanaf 2012 zal het ROG op voordracht van de Regionale Prioriteitencommissie zowel voor 

minderjarigen als voor meerderjarigen persoonsvolgende convenants  kunnen voorstellen. Hiervoor 

voorzien we in 2012  40 % van het resterend provinciaal budget na aftrek van de middelen voor de 

realisatie van de VIPA-buffer.  

Het ROG kan een deel van deze middelen toevoegen aan het budget noodsituatie als uit een evaluatie 

blijkt dat het voorziene budget op jaarbasis ontoereikend is.  

2.2.5 nRTH: persoonsvolgende convenants en PAB’s: zowel voor minderjarigen als 

voor meerderjarigen (operatie die 2013 en 2014 betreft) 

Voor 2013 en 2014 voorzien we 80 % van het provinciaal budget na aftrek van de VIPA-buffer voor 

persoonsvolgende middelen, hetzij via convenants, hetzij via PAB. De regionale prioriteitencommissie 

van uw ROG zal kandidaten selecteren voor het toekennen van deze convenants en PAB’s.  

 

Het ROG kan een deel van deze middelen toevoegen aan het budget noodsituatie als uit een evaluatie 

blijkt dat het voorziene budget op jaarbasis ontoereikend is. Wellicht wordt ook de mogelijkheid 

gecreëerd voor PAB-budgethouders om een beroep te doen op de procedure noodsituatie.   

 

Opmerking: Indien op 1 juli 2012 blijkt dat het provinciaal gereserveerde budget voor de uitvoering van 

de VIPA buffer in 2012 niet gebruikt wordt, gaat dit saldo volledig en gelijkmatig verdeeld naar 

bijkomende toekenning PAB budgetten en Persoonsvolgende Convenanten.  

 

2.2.6 Acties taskforce minderjarigen: thuisbegeleidingsdienst voor kinderen en 

jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen 

 

Eén van de door de taskforce minderjarigen geformuleerde acties is de oprichting van een 

thuisbegeleidingsdienst GES in de provincies waar nog geen dergelijke thuisbegeleidingsdienst 

opgestart werd. Het ROG kan het advies geven om in zijn provincie een thuisbegeleidingsdient GES te 

laten opstarten. De middelen voor het opstarten van deze dienst kunnen gespreid over de komende jaren 

telkens voor de helft voorafgenomen worden van de budgetten voor RTH en voor nRTH 

persoonsvolgende convenants. De capaciteit van de thuisbegeleidingsdienst GES mag per provincie in 

2014 niet meer bedragen dan 2000 begeleidingen.  

2.3 Organisatie en beleid  

Betere personeelsomkadering en verhoging kwaliteit 

 

Voor de uitvoering van het protocolakkoord tussen Vlaams minister Jo Vandeurzen en de sociale 

partners van 21 februari 2011 wordt in de periode 2012 – 2014  jaarlijks 7.000.000 € voorzien. De 

concrete besteding van deze middelen moeten we nog verder uitwerken in samenspraak met de sociale 

partners. (cfr. 1.6.1)  

 

Tevens zullen in het kader van de uitvoering van het VIA 4 akkoord o.a. middelen voorzien worden 

voor een verhoging van de kwaliteit in de sector personen met een handicap.  

 

Onder deze rubriek vallen ook de lopende besprekingen over de honorering van de multidisciplinaire 

teams.  
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3 Concrete opdrachten en tijdspad voor u als ROG  

Vanuit het VAPH zullen de coördinatoren zorgregie het proces begeleiden om tot deze output te komen. 

Op Vlaams niveau wordt het proces aangestuurd door de veranderingsmanager. Deze zal in de loop van 

de maanden september en oktober verder werken in nauw overleg met uw regionale overlegorganen.  

3.1 Diensten ondersteuningsplan 

Na voorbereiding door de stuurgroep van het ROG, in overleg met de veranderingsmanager,  zult u in 

oktober 2011 advies geven over de te erkennen VZW’s en de verdeling van de middelen (UB 2011, 2
de

 

schijf) over deze VZW’s.  

3.2 Regionale prioriteitencommissie  

- Activeren van en opstellen procedures voor de regionale prioriteitencommissie (RPC);  

 

- Planning maken van de werking van de RPC zodat vanaf januari 2012 ook prioritaire PAB-

aanvragen kunnen beoordeeld worden;   

 

- Planning maken van de werking RPC zodat vanaf maart 2012 persoonsvolgende convenants 

toegekend kunnen worden, zowel voor meerderjarigen als voor minderjarigen;  

 

- Planning maken van de werking RPC, zodat vanaf maart 2013 prioriteiten kunnen toegekend 

worden, onafhankelijk van het feit of het gaat om een vraag ZiN of PAB.  

3.3 Meerjarenplanning: uitbreidingsbeleid 

Tegen 31 december 2011:  

- In kaart brengen van RTH binnen huidig aanbod (minderjarigen – meerderjarigen); 

 

- In kaart brengen van prioritaire noden RTH bovenop huidig aanbod (minderjarigen – 

meerderjarigen);  

 

- Voorziene opstartdata VIPA-bufferprojecten opvolgen, aangeleverd door VAPH na bevraging 

van de projecten juni 2011;  

 

- Adviseren of VIPA-bufferprojecten kunnen opstarten in voorlopige infrastructuur; 

 

- Voorstel maken voor besteding middelen RTH 2012; 

 

Tegen 31 maart 2012: 

- Voorstel maken voor besteding middelen RTH 2013 en 2014; 

 

- Voorstel maken van acties in functie van de actielijnen in de Task Force Minderjarigen. 

 

3.4 Meerjarenplanning: intersectorale samenwerking  

Tegen 31 maart 2012: 

 

Acties die we de komende jaren zullen ondernemen rond de verdere uitbouw van intersectorale 

samenwerking:  
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- In kaart brengen huidige good practices; 

 

- Beleidsaanbevelingen doen om intersectoraal werken te faciliteren. 

 

Tegen 30 juni 2012:  

- Opstellen van plan van aanpak verdere uitbouw intersectorale samenwerking.  

 

In de periode 2012 – 2014 wordt het opgestelde plan uitgevoerd.  

3.5 Meerjarenplanning: zorgafstemming  

Tegen 31 maart 2012: 

 

- Concrete voorstellen rond zorgafstemming.  

 

4 Conclusie 

De meerjarenplanning en de middelen van het uitbreidingsbeleid koppelen we hierbij duidelijk aan de 

doelstellingen van het Perspectiefplan 2020. Daarbij zetten we in op samenwerking met andere sectoren, 

zowel op Vlaams als op provinciaal niveau. U krijgt als ROG een zeer belangrijke rol bij het realiseren 

van dit Projectplan Zorgvernieuwing. Zo vragen we u bij de opstart van de Diensten 

Ondersteuningsplan om advies. Ook bij de nieuwe toegangspoort, zowel voor minder- als 

meerderjarigen, vragen we uw invulling voor het gedeelte ‘rechtstreeks toegankelijke’. In het kader van 

de zorgregie vragen we u om het aanbod van uw regio beter op de vraag af te stemmen en om het 

aanbod in de richting van ‘Perspectief 2020’ te duwen. Tenslotte willen we het sociaal ondernemerschap 

in de sector bevorderen. En voor de verdeling van de provinciale budgetten voor het uitbreidingsbeleid 

vragen we uw voorstel. Kortom, we gaan op de ingeslagen weg van samenwerking verder. We zijn 

ervan overtuigd dat we, op deze manier, tot een gedragen meerjarenplanning kunnen komen, die de weg 

van de zorgvernieuwing onomkeerbaar inslaat. We danken u reeds bij voorbaat voor uw inzet. 

 

 

Laurent Bursens  

Administrateur-generaal  
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5 Bijlage 1: Prijzen per zorgvorm   

Het VAPH maakt ten behoeve van het uitbreidingsbeleid jaarlijks op basis van de reeds afgerekende 

dagprijsdossiers een inschatting van gemiddelde kostprijs per werkvorm. De technieken hiertoe werden dit jaar 

nog verder verfijnd, hetgeen nog wat schommelingen in de groei van cijfers meebrengt. Dit geldt vooral voor het 

semi-internaat niet-schoolgaanden, waarbij de oefening integraal werd hernomen. Deze prijs mag enkel gehanteerd 

voor een semi-internaat dat expliciet erkend is als semi-internaat niet-schoolgaanden.  

 

Hieronder vindt u een tabel met de te hanteren prijzen per zorgvorm. We maken het onderscheid tussen de 

gemiddelde kostprijs en de extrapolatie naar 100 % personeel.  

 

De prijzen geëxtrapoleerd naar 100 % worden gehanteerd voor de persoonsvolgende convenants en voor de 

uitbreiding in het kader van de VIPA-buffer voor zover de plaatsen exclusief gereserveerd worden voor personen 

met een zware ondersteuningsnood (zie pt. 2.2.1).  

 

Voor de overige plaatsen binnen de VIPA-buffer, voor de uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke 

hulpverlening, voorstellen in het kader van zorgafstemming en de eventueel opstart van een 

thuisbegeleidingsdienst GES wordt uitgegaan van prijzen voor de gemiddelde jaarkost.  

 

 

 
Gemiddelde 

kostprijs 2012 
Prijs extrapolatie naar 

100 % personeel 

Internaat  51933 57323 

Semi -internaat schoolgaand 20888 27817 

Semi -internaat niet-schoolgaand 33676 39862 

Dagcentra 25207 30668 

Observatiecentrum 56365 61506 

tehuis werkenden 30515 34286 

tehuis niet werkenden bezigheid 48415 54399 

tehuis niet werkenden nursing 58841 66113 

tehuis kortverblijf 48568 63906 

Pleegzorg 10158 12131 

Pleegzorg-WOP 7146 8534 

   

Thuisbegeleiding (per begeleiding) 214 214 

Begeleid wonen 9778 9778 

Beschermd wonen 18324 18324 

Zelfstandig wonen 44922 44922 

Geïntegreerd wonen 35342 35342 

 

 

 

 

 


	Situering
	1  Deel 1: Perspectief 2020, als kader voor het meerjarenplan
	1.1 STRATEGISCH PROJECT 1: De uitbreiding realiseren van het ondersteuningsbeleid binnen welzijn en gezondheid
	1.1.1 Uitbreidings- en vernieuwingsbeleid
	1.1.2 Uitbouwen van intersectorale samenwerking en uitbreiden van het aanbod voor personen met een handicap in andere welzijns- en gezondheidssectoren
	1.1.2.1 Vlaams luik
	1.1.2.2 Provinciaal luik

	1.2 STRATEGISCH PROJECT 2: Het verzekeren van een goed werkend voortraject
	1.3 STRATEGISCH PROJECT 3: Een vernieuwde toegangspoort
	1.3.1 Minderjarigen: afstemmen met IJH (integrale jeugdhulpverlening)
	1.3.2 Meerderjarigen – volwassen Personen met een Handicap
	1.3.3 Onderscheid rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) – niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (nRTH)
	1.3.4 Overgang minderjarigen – meerderjarigen

	1.4 STRATEGISCH PROJECT 4: De zorgregie herinrichten in functie van de vraaggestuurde organisatie van het aanbod en de persoonsvolgende financiering
	1.4.1 Persoonsvolgende financiering
	1.4.2 Integratie PAB in de zorgregie
	1.4.3 Regionale prioriteitencommissies (RPC)
	1.4.4 Herinrichten zorgregie
	1.4.5 Zorgafstemming

	1.5 STRATEGISCH PROJECT 5: Het operationaliseren van het gevalideerd inschalingsinstrument dat leidt naar verantwoorde budgetten
	1.6 STRATEGISCH PROJECT 6: Het sociaal ondernemerschap bevorderen
	1.6.1 Betere personeelsomkadering en verhoging van de kwaliteit
	1.6.2 Multifunctionele centra voor minderjarigen
	1.6.3 Het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011 – 2015


	2 Deel 2: Bijkomende middelen
	2.1 Uitbreidingsmiddelen op Vlaams niveau
	Het betreft hier uitbreidingsoperaties die geen advies van u als ROG behoeven.

	2.2 Provinciale budgetten
	Dit betekent dat we de komende jaren minimaal volgende budgetten voorzien voor de verschillende provincies.
	2.2.1 Prioriteit 1: VIPA-buffer (2012 – 2013 – 2014)
	2.2.2 Rechtstreeks toegankelijke hulpverlening
	2.2.3 nRTH: PAB (operatie die enkel 2012 betreft)
	2.2.4 nRTH: persoonsvolgende convenants: zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen (operatie die enkel 2012 betreft)
	2.2.5 nRTH: persoonsvolgende convenants en PAB’s: zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen (operatie die 2013 en 2014 betreft)
	2.2.6 Acties taskforce minderjarigen: thuisbegeleidingsdienst voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen

	2.3 Organisatie en beleid
	Betere personeelsomkadering en verhoging kwaliteit


	3 Concrete opdrachten en tijdspad voor u als ROG
	3.1 Diensten ondersteuningsplan
	3.2 Regionale prioriteitencommissie
	3.3 Meerjarenplanning: uitbreidingsbeleid
	3.4 Meerjarenplanning: intersectorale samenwerking
	3.5 Meerjarenplanning: zorgafstemming

	4 Conclusie
	5  Bijlage 1: Prijzen per zorgvorm

