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Havinet vzw is een regionaal samenwerkingsverband uit Halle-Vilvoorde en 
wordt gevormd door zes voorzieningen voor mensen met een beperking. 

Het samenwerkingsverband biedt ondersteunende dienstverlening in al 
zijn vormen aan alle organisaties en instellingen die behoren tot de 
welzijns- en zorgsector in de ruimste zin.



Onze partners, die samen aan de wieg van Havinet vzw 

stonden, zijn:

Eigen Thuis vzw, 

De Okkernoot vzw

De Poel vzw

De Valier vzw

Klim vzw

Zonnestraal vzw



In september 2015 beslisten zij om over te gaan tot de oprichting van 

een autonome vzw, m.n. Havinet.



Onze samenwerking vandaag

raad van bestuur

algemene vergadering

werkgroepen



Contact

Havinet vzw

Kroonstraat 44

1750 Lennik

Contactpersoon: Els Vrijdag

Mail: elsvrijdag@havinet.be

Tel.: +32 (0) 489 23 98 40



Persoonsvolgende financiering

Filip Slosse
Algemeen Directeur Zonnestraal vzw



Het aanbod wordt flexibel 

Een hele waaier van mogelijkheden 
en combinaties

De persoon met een beperking 
neemt de regie zelf in eigen handen

Erkende voorzieningen worden 
vergunde zorgaanbieders



Uitgangspunten van het nieuw ondersteuningsbeleid zijn: 

Gedeelde zorg 
en 

ondersteuning

Vermaatschappelijking 
van de zorg

Persoonsvolgende 
financiering

5 cirkels van 
ondersteuning



5 cirkels van ondersteuning

1) Zelfzorg, 

2) Mantelzorg, 

3) Sociaal netwerk, 

4) Reguliere diensten 

5) VAPH-gesubsidieerde zorg 
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De persoonsvolgende financiering bestaat uit 2 trappen

Trap 1: BOB of basisondersteuningsbudget en RTH

Trap 2 : PVB voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH)
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Trap 1 

BOB

• erkende handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood

• nog geen ondersteuning van het VAPH 

• weinig papierwerk 

• bedrag vrij te besteden

• vast bedrag van 300 EUR/maand uitbetaald door de zorgkassen

• hulp inkopen

• te combineren met de mantelzorgpremie, hulpmiddelen en RTH.

http://www.kvg.be/index.php?page=275
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BOB

Tot 2018 zijn er een aantal groepen die in fases automatisch het BOB zullen 

krijgen. Ofwel op basis van een attest of goedkeuring uit het verleden, ofwel 

als men trap 2 verlaat. 

Tot 2018 enkel automatische toezegging. Wanneer men recht heeft op een 

BOB, zal de Zorgkas contact opnemen.



BOB

Recht op een BOB:

- Volwassenen met een erkende handicap die op 31/12/2014 en op 1/1/2016 

met actieve vraag op de CRZ (de wachtlijst) geregistreerd stonden.

- Vrijwillige instromers vanaf 2017

- In 2018 zal het BOB geëvalueerd worden en zal men beslissen dit systeem 

al dan niet wordt uitgebreid

Bijkomende voorwaarden:

Geen gebruik maken van ondersteuning van het VAPH via niet Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp.

Aangesloten zijn bij een Zorgkas.



RTH 

• vermoeden van handicap, vastgesteld door de dienst

• ondersteuning is beperkt in omvang en intensiteit

• RTH is laagdrempelig toegankelijk

http://www.kvg.be/index.php?page=278


RTH 

In te zetten voor: 

- Dagbesteding

- Woonondersteuning

- Ambulante en mobiele ondersteuning

Maximum 8 zorggebonden punten / per persoon / per jaar



Trap 2: Persoonsvolgend budget voor nRTH
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Ondersteuningsplan
‘wat wil de cliënt?’

Formuleren en motiveren van de vraag

Vraagverheldering

Ondersteuningsfuncties en frequentie



Restvraag aan VAPH naar niet-RTH wordt uitgedrukt in 
ondersteuningsfuncties

Dagondersteuning

Woonondersteuning

Psychosociale begeleiding

Praktische hulp

Globale individuele ondersteuning

Oproepbare permanentie (ja/neen)



Indienen van het ondersteuningsplan tot aanvraag van PVF

Registratie van de vraag naar niet-RTH



MDT objectiveert de nood op basis van 

ondersteuningsplan + test/beschrijving

Indienen van het multidisciplinair verslag binnen de zes maanden

Nood aan ondersteuning

Dringendheid

Budgetcategorie



Beoordeling beperking door PEC en 

beoordeling prioriteit door RPC

Beslissing door het VAPH



Zorgzwaarte wordt vertaald in een combinatie van 
BP-waarden:

B

Begeleiding

P

Permanentie



• Geen nood aan begeleidingB0

• Max. 1 uur per weekB1

• Verschillende keer per weekB2
• Dagelijkse ondersteuning

• Beperkt in reikwijdte en intensiteitB3
• Dagelijkse en continue ondersteuning

• Op verschillende levensdomeinen

• Aansporen – controle - supervisie – helpen -
overnemen

B4
• Dagelijks en continue ondersteuning

• Alle levensdomeinen

• Bepaald door specifieke medische of 
gedragsmatige problemen

B5
• Zeer intensieve ondersteuning

• Uitzonderlijke ondersteuningsbehoeften

• Combinatie van ernstige problemen
B6



• Geen nood aan  permanentieP0

• Telefonische bereikbaarheid P1
• Telefonische bereikbaarheid

• Beperkt oproepbaarP2
• Telefonische bereikbaarheid

• Onmiddellijk oproepbaarP3
• Grote delen van de dag nabijheid

• Persoon kan tot 4 uur alleen zijn

• Telefonische permanentie
P4

• Continue aanwezigheid, geen toezicht

• 5 à 10 minuten alleen zijn

• Geen mogelijkheid tot telefonische permanentie
P5

• Continue aanwezigheid én toezichtP6
• Voortdurend toezicht binnen beveiligde 

infrastructuur en omkadering

• Gespecialiseerde setting
P7



Combinaties mogelijk B/P, vertaald in budgetcategorieën:

• 12 budgetcategorieën 
(uitgedrukt in euro’s en 
in punten)

• Gewichten toekennen 
(frequentie / 
ondersteuningsfuncties)

ZORGGEBONDEN PUNTEN





Cash, voucher of een combinatie van beiden

http://www.kvg.be/index.php?page=276


De voucher is een soort van waardebon waarmee men naar een 

voorziening stapt die hiervoor van het VAPH de toestemming kreeg

http://1.bp.blogspot.com/-Q-6EOwS0gA4/Ve3yFRHBeiI/AAAAAAAAGT8/i7adQuBDIIY/s1600/Voucher_3D-512.png


Voorzieningen zoals Zonnestraal werden 

vanaf 01/09/2016 

VERGUNDE ZORGAANBIEDERS



Beheer en opvolging van het budget via ‘mijn.VAPH.be’

Via mijn.vaph.be kan de gebruiker zijn persoonlijk dossier bij het VAPH online raadplegen.

Concreet biedt mijn.vaph.be de stand van zaken van lopende aanvragen en een overzicht van 
de genomen beslissingen en uitbetalingen. Alle recente beslissingsbrieven kan men 
downloaden. Verder toont mijn.vaph.be de vragen op de Centrale Registratie van Zorgvragen 
en de geregistreerde begeleidingsovereenkomsten.



Bijstand in beheer door bijstandsorganisaties

4 erkende bijstandsorganisaties:

Alin

Zoom

Onafhankelijk leven

Absoluut



De grote lijnen en algemene principes 

van de transitie naar persoonsvolgende financiering voor 

onze huidige gebruikers 
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Twee sporen

• Doorvoeren van 
zorggradatie1.

• Overgang van wettelijke 
bijdrage naar woon- en 
leefkosten 

• Tegen 2020
2.



STAP 2: inschatten van de zorgzwaarte en nood aan

ondersteuning van de cliënten

Herverdelingsoefening van middelen in de sector

De zorgaanbieders, zoals Zonnestraal, maakten zelf de vertaling 

(ondersteuningsaanbod in ondersteuningsfuncties en frequenties + schatten de 

zorgzwaarte in). 

Het VAPH controleerde deze gegevens. 



Maar …

De transitie zou gebeuren binnen een gesloten macro-

budget binnen de sector  Dus een herverdeling 

tussen alle voorzieningen. 

Maar: de (controle-) inschalingen wijzen uit dat het 

voorziene budget voor de sector ruimschoots zal 

worden overschreden voor zowel huidige cliënten, als 

voor nieuwe cliënten. 



Persoonsvolgende financiering

bekeken vanuit:

Cliënten

Organisatie

Personeel



Cliënten



Inschaling BP-waarden, frequentie en 
ondersteuningsfuncties 

omgezet in een aantal punten

Zorggebonden punten
om te zetten in 

Voucher Cash
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Deze punten, die alle cliënten via een brief in 
januari hebben ontvangen, zijn echter punten 

op organisatieniveau. 

Voor Zonnestraal betekent dit 79,21% van de punten 
waar de cliënten eigenlijk recht op hebben.
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Organisatie



• Keuze

• Ofwel direct overschakelen naar 
woon- en leefkosten voor iedereen

• Ofwel de bijdrageregeling blijven 
behouden tot 2020

Bestaande 
cliënten

• Nieuwe regeling woon- en leefkosten 
vanaf 2017

Nieuwe 
cliënten



Hoe? 

Voorbeeld: 

Een cliënt heeft 50 zorggebonden punten. 

De organisatie krijgt daar 25,35% organisatiegebonden middelen bovenop, in 

dit geval: 12,68 punten. De organisatiegebonden middelen mogen omgezet 

worden volledig in cash of in personeel.

De cliënt betaalt woon- en leefkosten (woning, elektriciteit, was, voeding, etc.)

Daarenboven staat de cliënt in voor alle andere kosten (vakanties, medicatie, 

dokter, uitstappen, etc.) 

http://www.kvg.be/index.php?page=275


Concreet voorbeeld

Vroeger

Cliënt A Cliënt B

1200 inkomen 1500 inkomen

300 zakgeld 300 zakgeld

____________ ____________

900 / 31d = 29 1200 / 31d = 38,7

Cliënt betaalt € 29 Cliënt betaalt maximum € 34

VAPH legt op: VAPH legt op:

160 – 29 = € 131 160 – 34 = € 126



Concreet voorbeeld

Nu

Cliënt A = 38 punten

Cliënt B = 42 punten

Cliënt C = …… Individueel 

in plaats van 
solidariteit



Individuele dienstverleningsovereenkomst afsluiten 

die de meegebrachte punten kan verantwoorden. 

Maar op welke basis?

Wat gaan we aanbieden voor welke punten 
en wat gaan we registreren?



Wat als? 

Cliënt heeft 40 punten, maar de zorgzwaarte neemt 

toe. 

Vroeger: Oplossen in de solidariteit. Eventueel van 

bezigheidstehuis naar nursing.

Nu: Nieuwe aanvraag indienen voor bijkomende punten



In residentiële setting (trap 2)

Woon- en leefkosten bepalen

- Wat kost voeding

- Wat kost elektriciteit, water, gas

- Wat kost wasgoed

- Wat kost een kamer (met of zonder sanitair, studio, etc.)

Wat gaan we aanrekenen aan de cliënt. 

De grens is wat de cliënt kan betalen ~ 
tegemoetkoming



Vroeger: VIPA

Nu: enkel nog voor de zwaarste zorgnoden en via een 

individueel forfait. Wanneer de cliënt verhuist of overlijdt 

vervalt de forfait.

De Steenman = geen VIPA



Zelf op zoek gaan naar cliënten

• Via publiciteit

• Via prijszetting

• Geen centrale wachtlijst meer

• Bijstandsorganisaties



Personeel



Punten zijn bepalend

Voorbeeld

Begeleider x   60 punten

Begeleider y   48 punten

10 begeleiders X  600 punten

10 begeleiders Y  480 punten + 120 punten over

2 bijkomende begeleider X



Personeelskader valt weg

Onzekerheid voor personeel bij:

• Niet vergunde zorgaanbieders of

• PAB

Geen afgebakend Paritair Comité 337

Geen CAO’s



Vragen

U kan ons vinden op Facebook via www.facebook.com/vzwZonnestraal

of via onze website www.zonnestraalvzw.be

http://www.facebook.com/vzwZonnestraal
http://www.zonnestraalvzw.be/


FOVIG & ZOOM

Nadia Dekoning
Voorzitter Fovig vzw




