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Intro

1 op 5 ondersteuningsplannen niet goedgekeurd

Volgende maand veil ik naar
jaarlijkse gewoonte iets ten voordele van Kom op tegen Kanker.
Dit jaar kan je op een luxeontbijt bij Gewoon Doen! bieden, een nieuwe zorgaanbieder
in Turnhout waar mensen met
een beperking meewerken. Wil
je lekker eten en hierbij het goede doel steunen, hou dan zeker
mijn website in het oog de volgende weken.

Met de omschakeling naar persoonsvolgende financiering dien je, bij een
nieuwe aanvraag naar handicapspecifieke ondersteuning, zelf de afweging
te maken wat je noden zijn en welke keuzes je hierbij wil maken. Sinds 1
april 2016 dien je hiervoor een ondersteuningsplan in te dienen. Uit enkele
schriftelijke vragen die ik onlangs stelde bleek dat er in 2016 zo reeds 692
ondersteuningsplannen werden ingediend.

Deze maand hielden we voor de
derde maal dit jaar een hoorzitting over autisme waarbij opnieuw heel wat sprekers aan bod
kwamen met ideeën hoe we het
autismeplan verder in de praktijk
kunnen omzetten. Daarnaast
stond ook een gedachtewisseling
rond de persoonsvolgende financiering (PVF) op de agenda, iets
wat we vanaf nu zeswekelijks op
de agenda plaatsen om de evoluties in PVF op te volgen.
Vanuit het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vragen kwam ik te weten hoeveel
van de ingediende ondersteuningsplannen er goedgekeurd
worden. Ook kwam aan bod dat
je meer kans hebt op goedkeuring naargelang wie je bijstaat bij
het opstellen ervan. Daarnaast
kwam er meer informatie vrij
over de nieuwe aanbodwebsite
die het VAPH wil introduceren
en over het aantal budgetten die
in 2017 reeds zijn toegekend en
nog toe te kennen zijn.
Veel leesplezier!

Na verwerking van 592 van de 692 dossiers bleek dat 20,10% van de ingediende dossiers niet waren goedgekeurd. Bij personen die zelf hun ondersteuningsplan indienden, al dan niet met hulp van een Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) was de voornaamste reden van afkeuring dat de
vraagverheldering niet voldoende was ingevuld. De voornaamste redenen
waarom een ondersteuningsplan, ingediend door een Dienst ondersteuningsplan (DOP), teruggestuurd werd is het niet correct invullen van de
ondersteuningsfuncties en –frequenties. Een andere voorname reden waarom er uiteindelijk geen goedgekeurd plan komt is dat de aanvraag werd
stopgezet op vraag van de persoon zelf.

Groot verschil door wie je je laat bijstaan
Er is ook een duidelijk verschil te merken in goedkeuring van het dossier
naargelang door wie je je laat bijstaan. Wanneer je je laat bijstaan door
een DOP werden 91,41% van de vragen goedgekeurd, bij hen duurt het
proces vaak ook langer (ze rekenen tot 12 maanden om voldoende met
alle betrokken partijen samen te zitten), wat blijkbaar wel tot een grote
slaagkans leidt. Wanneer je je laat bijstaan door een DMW is dat slechts
72,70% van de vragen. Dit laatste is vooral opvallend, omdat wie zich
door niemand liet bijstaan, 74,12% van zijn ondersteuningsplannen zag
goedgekeurd. In 2016 had je dus meer kans op goedkeuring wanneer je
zelf je vraag indiende, dan dat je je liet bijstaan door een DMW. Voorlopig ontbreekt het daar dus aan de nodige expertise! Wanneer je plan werd
afgekeurd, en je wenst je ondersteuningsvraag verder te zetten, dien je je
verplicht te laten bijstaan door een DOP. De volledige cijfers vind je hier
terug.

Deel deze nieuwsbrief met familie, vrienden en kennissen.
Tine van der Vloet e-mail 0496 782939
Kantooradres: Leuvenseweg 86, 1011 Brussel 02 552 42 53

Inschrijven/uitschrijven kan via e-mail.
Parlementair Medewerker: Bart Smans e-mail 0474 427355
Websites: Tine van der Vloet N-VA Nationaal

Mensen met een beperking die 17 jaar wachtten, kregen begin 2017 hun zorgbudget
Sinds 1 januari is het nieuw systeem van persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met een beperking
van start gegaan. Nieuw bij dit systeem is, is dat het geld uit het uitbreidingsbudget dat niet automatisch wordt
toegewezen, wordt verdeeld op basis van de registratiedatum van je zorgvraag. Vroeger moest je telkens de nood
van je zorg aantonen, en werd daarop beslist of je een deel van het uitbreidingsbudget kreeg. Op die manier kwamen sommige mensen (waar bijvoorbeeld de ouders voor hun kind zorgden) nooit aan bod, omdat zij ‘voorlopig’
een oplossing hadden. Met de invoering van de registratiedatum hebben ook zij vanaf nu de mogelijkheid om een
budget te krijgen. Uit cijfers die ik bij minister Vandeurzen opvroeg, blijkt nu dat mensen die sinds 9 september
1999 geregistreerd staan op deze manier eindelijk een oplossing kregen voor hun zorgvraag.
49 miljoen voor automatische toekenningen

Het grootste gedeelte van het budget is voorzien voor automatische toekenningen. Ook dit is nieuw binnen de
PVF. In 2017 zal op deze manier naar schatting bijna 49 miljoen euro worden besteed aan mensen die voldoen
aan 1 van de vier voorwaarden voor automatische toekenning. Dit kan zijn een noodsituatie (bv. plots wegvallen
van uw netwerk), een spoedprocedure (bij een snel degeneratieve aandoening), uit maatschappelijke noodzaak
(bv. wanneer sprake is van misbruik of ernstige verwaarlozing) of voor de overgang minderjarigenmeerderjarigen, waarbij in 2017 alle personen met een beperking die geboren zijn in het jaar 1994 of vroeger een
omzetting van hun zorgvraag krijgen.
16 miljoen voor prioriteitengroepen 1 tot en met 3
Op 1 januari waren er 12.940 zorgvragen waar nog geen budget voor was. Elk jaar worden hier een aantal mensen van geholpen door automatische toekenningen, waar ik net over sprak. Daarnaast wordt er budget ter beschikking gesteld voor de prioriteitengroepen. Uit het antwoord dat ik kreeg van minister Vandeurzen blijkt dat
in 2017 er 16.099.861 € voorzien is voor de 3 prioriteitengroepen (PG). De verdeelsleutel die hiervoor geldt in
2017 is 80% in PG 1, 5% in PG 2, 15% in PG 3, m.a.w. respectievelijk, 12.879.889 €, 804.993 € en 2.414.979 €.
De helft van deze 16 miljoen werd in februari verdeeld en zo kregen 266 mensen een persoonsvolgend budget. In
totaal zouden in 2017 naar schatting 380 via deze weg een zorgbudget krijgen.
Verschillende wachttijd naargelang de provincie waarin je woont
Wanneer je aan de beurt komt hangt op dit moment ook af van de provincie waarin je woont. Dit jaar wordt het
budget immers per provincie verdeeld. Men bekijkt nu of men deze manier van verdelen per provincie wil behouden voor volgende jaren of niet. Dat het in 2017 zo gebeurt zorgt voor een verschil per provinvie. In WestVlaanderen bijvoorbeeld is een groot deel van het budget voorzien voor de overgang van minderjarigen naar
meerderjarigen, en hierdoor is er minder budget over om te verdelen over de 3 prioriteitengroepen. Zo kreeg iedereen die zich voor 9 september 1999 registreerde een budget in West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant echter
staan ze nu 2 jaar verder, iedereen die zich voor 2 oktober 2001 registreerde kreeg een budget. Ook bij degenen
die met prioriteitengroep 1 geregistreerd staan is er zo een verschil opgebouwd, in West-Vlaanderen moet je hiervoor voor 17 december 2015 zijn geregistreerd, in Vlaams-Brabant en Brussel 29 maart 2016.
Het is meteen duidelijk dat het nuttig is dat werd beslist om ook in 2018 en 2019 een groot uitbreidingsbeleid te
voorzien. Ook in de jaren nadien zal een constant hoog uitbreidingsbeleid nodig zijn om de wachtlijsten verder in
te korten! De volledige cijfers die ik opvroeg vind je hier en hier.
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Bestaande zorgaanbod afstellen op de zorgvragen
Tijdens de commissie van 7 maart stelde minister Vandeurzen te zullen bekijken hoe we het matchen kunnen
faciliteren tussen een plaats die vrijkomt en een mogelijke kandidaat. Hij stelde dat dit geen eenvoudig gegeven is, want je moet rekening houden met de privacy van de betrokkene. Ik heb de minister gewezen op een
eerder voorstel dat ik deed, namelijk het opzetten van een website waarop het gehele aanbod te zien is. Hierbij
is het immers ook een mogelijkheid dat de aanbieders op deze website te kennen geven hoeveel plaatsen men
vrij heeft, zodat de vragers van zorg hier een zicht op hebben. Wat privacy betreft, is dit makkelijker dan door
te geven aan de voorzieningen welke mensen een budget ter beschikking hebben. Het lijkt mij perfect mogelijk om op de website van het VAPH het aanbod van alle voorzieningen kenbaar te maken.
In het antwoord op een schriftelijke vraag van mij (nr. 398 van 17 februari 2017), gaf de minister te kennen dat
de release van de website wordt voorzien in het najaar van 2017. Deze website kan de link zijn tussen budgethouders van een persoonsvolgend budget de zorgaanbieders om vraag en aanbod kenbaar te maken. Tijdens de
uiteenzetting van het VAPH vorige week werd gezegd dat ze 21 april reeds van start zouden gaan met een
ovezicht van het aanbod, dit kan je bekijken via deze website. Aan het platform waar zowel vraag als aanbod
aan bod komen wordt gewerkt.
Verschillende instanties wachten niet op het VAPH
Heel wat instanties hebben niet zolang gewacht om mee te helpen vraag en aanbod op elkaar af te stellen. Bijstandsorganisatie Absoluut VZW stelt via deze link een zorgaanbod voor. Een andere bijstandsorganisatie,
Onafhankelijk Leven VZW, heeft hiervoor de volgende website ontworpen. Ook de provincie OostVlaanderen doet haar duit in het zakje, met een overzicht via deze website.

————————————————————————————————————————————————

Bezoek het Vlaams Parlement!
Deze maand stond een leuke afwisseling op het programma , wanneer de leerlingen van onze basisschool Qworzo in Merksplas op
bezoek kwamen. De leerlingen startten met een rondleiding door het
Vlaams Parlement en konden in de zetels in het halfrond voelen hoe
het is om een echte Volksvertegenwoordiger te zijn. Er zitten wel
wat toekomstige journalisten bij denk ik, want ze stelden erg boeiende vragen. Extra fijn voor mij was dat ook mijn zoon Berre er dit
jaar bij was.
Wil je met jouw vereniging, familie of vrienden het Vlaamse Parlement bezoeken? Dat kan! Stuur een bericht
naar bart.smans@vlaamsparlement.be en we organiseren voor jullie een geleid bezoek. Tijdens de rondleiding
krijgt u een uitgebreide uitleg over de werking en de rol van het Vlaams Parlement. Ook de merkwaardige architectuur van het gebouw en de geïntegreerde Vlaamse hedendaagse kunst komen uitgebreid aan bod. Neem
dus zeker contact op!
————————————————————————————————————————————————

Vragen? Contacteer ons
Wanneer jullie vragen hebben of indien je specifieke dingen wil aankaarten, twijfel dan zeker niet om het mij
te laten weten. Ik zal mijn uiterste best doen om hiermee aan de slag te gaan of indien het niet onder mijn bevoegdheid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je onderaan
op deze brief.
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