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PERSOONSVOLGENDE
FINANCIERING

Een wereld in verandering !

WE KUNNEN UW STEUN GEBRUIKEN!

Hebt u vrienden of kennissen die onze zorg- 
gebruikers een warm hart toedragen? 
Bezorg ons hun gegevens, dan sturen we hen 
ook deze folder.

‘Klimroos... in de kijker’ verschijnt tweemaal per 
jaar en geeft informatie over de werking en over 
de activiteiten binnen De Klimroos.

Uw steun is welkom: 335-0038983-35
BIC BBRUBEBB

IBAN BE57335003898335

Giften van 40,00 euro en meer 
ontvangen fiscaal attest 

aan het begin van het volgende jaar.

V.U. Jos Steensels
p/a Kleine Boemerangstraat 26

3900 Overpelt
☎ 011 34 91 50

klimroos@kli.stijn.be - www.stijn.be

 vzw Stijn: De Klimroos
https://www.facebook.com/Vzw-Stijn-De-

Klimroos-394348287353753/)
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Met elke persoon die zich met een zorgvraag 
bij De Klimroos aanmeldt, gaan we “op 
stap”. Samen gaan we op zoek naar gepaste 
ondersteuning. De ondersteuning kan geboden 
worden in de thuissituatie, of in één van 
afdelingen van De Klimroos.

DAGONDERSTEUNING
De Klimroos heeft twee groepen die 
zinvolle dagbesteding bieden. Daarnaast 
zijn er verschillende mogelijkheden voor 
dagondersteuning in een aangename en 
aangepaste omgeving, zoals het Trefpunt De 
Gorten. 

WOONONDERSTEUNING
Onze verschillende woonvormen bieden een 
waaier aan mogelijkheden: van zelfstandig 
wonen tot wonen met intensieve zorg, in een 
dorpscentrum of rustig gelegen in het groen, 
voor een lang of kort verblijf,…  Kortom: op al je 
zorgvragen hebben we het gepaste antwoord!  

MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING
Ook mensen die thuis wonen, kunnen onder-
steuning krijgen aan huis (mobiel) of binnen 
de verschillende afdelingen van De Klimroos 
(ambulant). 

WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER!
Lieve Van de Broek

☎ 011 34 91 54
socialedienst@kli.stijn.be

HET ANTWOORD VAN DE KLIMROOS 
OP PVF

De Klimroos staat open voor:

✓ Een vraag naar RTH

✓ Het inzetten van een BOB

✓ Intensieve ondersteuning met een PVB
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Sinds 1 januari 2017 is het systeem van 
Persoonsvolgende Financiering (PVF) in voege, 
ook binnen De Klimroos. Deze werking kadert 
binnen het ‘Perspectief 2020’ en brengt heel 
wat veranderingen met zich mee, die we voor u 
hieronder in kaart brengen. 

WAT IS PVF?

In het systeem van PVF krijgen zorgge- 
bruikers van het VAPH hun eigen (Persoons-
Volgend) Budget (PVB). Met dit budget 
op maat, kunnen ze hun ondersteuning 
organiseren zoals ze dat zelf willen. De 
gewenste ondersteuning ziet er immers 
voor iedereen anders uit. 

WAT VERANDERT ER? 

• De zorggebruiker en zijn omgeving hebben 
meer controle over de formulering van de 
zorgvraag en de besteding van de middelen. 
De regie ligt bij de persoon met een 
handicap. 

• De organisatie, die de ondersteuning 
biedt, gaat uit van wat de persoon met een 
handicap zelf wil en vraagt. We gaan van 
een aanbod- naar een vraaggestuurde 
zorg.

• Het VAPH bepaalt het budget van de 
zorggebruiker, individueel, op basis van de 
persoonlijke ondersteuningsnood.

• Er is een scheiding tussen woon- en leef- 
kosten én de kosten voor de persooneels-
ondersteuning in de zorg. De woon- en 
leefkosten moeten betaald worden vanuit 
het inkomen. De kosten voor de zorg 
kunnen betaald worden met het Persoons-
volgend budget. 

➜	 Deze veranderingen maken dat PVF 
leidt tot ondersteuning op maat. Vanaf 
nu worden voorzieningen ‘Vergunde 
Zorgaanbieders’ genoemd.

1. BASISONDERSTEUNINGSBUDGET   
 (BOB)

 Iedere persoon met
• een erkende handicap én een vastgestelde  
 ondersteuningsnood 
• die nog geen Persoonsvolgend Budget heeft 
➜	 kan aanspraak maken op een    
 BasisOndersteuningsBudget. 
Dit BOB kan besteed worden aan mobiele en 
ambulante begeleiding, dagondersteuning, 
logeren,... Het BOB is combineerbaar met RTH. 

2. RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP 
 (RTH)

 Iedere persoon met:
• Een handicap of een vermoeden van een  
 handicap,
• die nog geen Persoonsvolgend budget heeft
➜	 kan aanspraak maken op Rechtstreeks  
 Toegankelijke Hulp. Een aanvraag bij het  
 VAPH is voor RTH niet nodig. Men kan direct  
 naar de zorgaanbieder stappen. 

Bij RTH kan er gekozen worden voor één 
of voor een combinatie van verschillende 
vormen ondersteuning (dagondersteuning, 
woonondersteuning, mobiele en ambulante 
begeleiding). Iedere vorm van ondersteuning 
kost een aantal personeelspunten. De 
(combinatie aan) zorg mag niet meer bedragen 
dan 8 punten per jaar. 

3. PERSOONSVOLGEND BUDGET 
 (PVB)

Als er meer nood is aan ondersteuning, 
kan de persoon met een handicap een 
PersoonsVolgend Budget (PVB) bij het 
VAPH aanvragen. Hiervoor wordt een aan- 
vraagprocedure gevolgd, waarbij de zorg-
vraag en zorgzwaarte gedetailleerd in kaart 
worden gebracht. 
Met een PVB kan men zorg en ondersteuning 
inkopen binnen het eigen netwerk, bij 
vrijwilligers, individuele begeleiders, profes-
sionele zorgverleners én door het VAPH 
vergunde zorgaanbieders, zoals De Klimroos.

BOB, RTH, PVB,… ???!!!
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