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VAPH
VLAAMS AGENTSCHAP VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
START OP 1 APRIL 2016
Het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH),
de Vereniging Personen met een
Handicap (VFG), de Katholieke
Vereniging Gehandicapten (KVG) en
de Federatie voor Ouderverenigingen
en Gebruikersraden in voorzieningen
voor personen met een handicap
(FOVIG) nodigen u van harte uit op
de provinciale infodagen over de
persoonsvolgende financiering.

Iedereen moet zijn leven zoveel
mogelijk zelf kunnen organiseren, ook
als u ondersteuning nodig heeft. Voor
personen met een handicap verschilt
deze ondersteuning van persoon tot
persoon. Om voor iedereen zoveel
mogelijk de nodige ondersteuning te
voorzien, zijn er grote veranderingen
nodig.
Daarom werd er in de voorbije jaren
een nieuw systeem van financiële
ondersteuning uitgewerkt. Dit systeem
heet ‘persoonsvolgende financiering’.
Op 1 april 2016 start de eerste
fase. Vanaf dan wordt het nieuwe
systeem ingevoerd. Streefdoel is dat
tegen 2017 alle personen met een
handicap, die over een goedkeuring
beschikken, een persoonsvolgend
budget hebben. Ook zij die vandaag
al zorg en ondersteuning via het
VAPH ontvangen. Wilt u hier meer
over weten? Kom dan zeker naar de
infosessie in uw provincie.
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VOOR WIE?
Meerderjarige personen met een handicap en een
begeleider (een ouder, een familielid, iemand uit
het eigen netwerk).

PROGRAMMA
Op elke locatie hebt u de mogelijkheid om deel
te nemen aan ofwel de namiddagsessie ofwel de
avondsessie.

WAAR EN
WANNEER?
ANTWERPEN
—— vrijdag 26 februari
Huis van de Sport, Berchem
VLAAMS-BRABANT
—— maandag 29 februari
Brabanthal, Haasrode
—— vrijdag 11 maart
Waerboom, Groot-Bijgaarden

NAMIDDAGSESSIE
14u tot 16.30u - onthaal vanaf 13u
AVONDSESSIE
19.30u tot 22u - onthaal vanaf 18.30u

OOST-VLAANDEREN
—— donderdag 3 maart
ICC Gent

—— ONTHAAL

PROVINCIE LIMBURG
—— vrijdag 4 maart
Holiday Inn, Hasselt

—— VERWELKOMING
—— PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING:
EEN ALGEMENE TOELICHTING
—— KEUZE UIT 2 PARALLELSESSIES:
SESSIE 1
Ik krijg nu reeds VAPH-ondersteuning.
Hoe ziet de overgang naar de
persoonsvolgende financiering eruit?

WEST-VLAANDEREN
—— maandag 7 maart
Provinciehuis Boeverbos,
Sint-Andries, Brugge

SESSIE 2
Ik ben geregistreerd op de Centrale
Registratie van Zorgvragen. Wat zal
er gebeuren in het kader van de
persoonsvolgende financiering?
—— HET VLAAMSE AGENTSCHAP VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP IN HET
NIEUWE LANDSCHAP

Inschrijven? Zie ommezijde.

INSCHRIJVEN
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Inschrijven kan enkel via
www.vaph.be/events/infodagen-pvf/

—— Deelname is gratis maar inschrijven
is verplicht omdat het aantal plaatsen
beperkt is.
—— Wordt u vergezeld van uw ADL-assistent?
Vermeld dit zeker bij uw inschrijving.
—— U hebt de mogelijkheid een tolk
Vlaamse Gebarentaal te reserveren
via het inschrijvingsformulier.
—— Adressen en de routebeschrijving vindt u
via de inschrijvingslink
www.vaph.be/events/infodagen-pvf/

V.U.: VAPH - James Van Casteren - administrateur-generaal
Sterrenkundelaan 30 - 1210 Brussel

