Alles wat je over PVF
(PersoonsVolgende Financiering)
wilt weten, maar …
niet durft (blijven) vragen.

Mijn zoon mag nog maximaal één schooljaar in het semi-internaat blijven. Dan
wordt hij 23 jaar. Wij willen een PVB aanvragen zodat hij ondersteuning krijgt
bij activiteiten overdag …
Wij krijgen een PVB (PersoonsVolgend Budget) voor onze dochter. Zij gaat al
vele jaren 4 dagen per week naar een dagcentrum. Maar nu is mijn man ziek
geworden. Stel dat ook ik ziek word. Wij willen op zoek gaan naar een thuis
voor haar met de nodige ondersteuning. Hiervoor willen wij een extra PVB aanvragen.
Onze dochter staat al drie jaar op de wachtlijst voor dag- en nachtverblijf. Ondertussen is zij er fysiek heel erg op achteruit gegaan. Ook wij worden ouder en
het wordt zwaar thuis …
Mijn zoon wordt 20 jaar en wordt nu ondersteund door een MFC. Men praat nu
over een automatische overgang naar een PVF. Geldt dit ook voor onze zoon?

Van harte welkom op een van onze infomomenten:
•
•
•
•
•

Maandag 22 mei - Pastoraal Centrum - Tulpinstraat 75 - 3500 Hasselt.
Dinsdag 23 mei - Geuzenhuis vzw - Kantienberg 9 - 9000 Gent.
Donderdag 1 juni - TPC - Groenenborgerlaan 149 - 2000 Antwerpen.
Woensdag 7 juni - ACW - Sint-Jorisstraat 1 - 8800 Roeselare
Maandag 12 juni - GC De Wildeman - Schoolstraat 15 - 3020 Herent

Dit initiatief is een samenwerking van Absoluut vzw en Gezin en Handicap vzw.
Beide organisaties horen tot de KVG-groep

Sinds januari 2017 wordt de zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een
handicap op een heel andere wijze georganiseerd dan in het verleden. Personen met een
handicap krijgen niet langer een plaatsje in bijv. een dagcentrum, een bezigheidstehuis, …
maar krijgen een PVB (PersoonsVolgend Budget) om hiermee op zoek te gaan naar zinvolle
dagbesteding, woonondersteuning, begeleiding, … Zelf een stevige vinger in de pap hebben
om zoveel mogelijk eigen keuzes te maken, is de bedoeling. Voor minderjarigen worden stappen gezet richting PVF.
Niet zo eenvoudig … Want je moet je goed informeren over wat er zoal mogelijk is, je moet
gaan onderhandelen met eventuele zorgaanbieders en/of zelf werkgever worden van assistenten. Gelukkig kun je altijd bij een bijstandsorganisatie, zoals Absoluut terecht voor ondersteuning bij de besteding van je PVB.
Essentieel is echter dat je PVB hoog genoeg is om de nodige ondersteuning te kunnen krijgen. Een goed ondersteuningsplan is daarbij van groot belang. Ook meegenomen is dat je
een goed zicht krijgt op de procedures …

Op het programma
19.30 u.: Wij schetsen nog eens kort wat PersoonsVolgende Financiering inhoudt.
20.00 u.: W
 e verdiepen ons in de procedure die je moet doorlopen om een PVB aan te vragen, een verhoging van je PVB te krijgen, … en doorlopen de verschillende stappen:
• Hoe ziet een goed ondersteuningsplan er uit? Wie kan je hierbij helpen? …
• Objectivering van je ondersteuningsnood: hoe gebeurt dit? Bij wie moet je
hiervoor aankloppen?
• Hoe ‘dringend’ is jouw vraag? Hoe gaat de prioriteitencommissie om met de
vele vragen voor een PVB? Welke perspectieven zijn er voor jou vraag? …
21:00 u:

W
 orkshop 1: Samen met de DOP (Dienst Ondersteuningsplan) op weg naar een
kwaliteitsvol ondersteuninsplan
W
 orkshop 2: Je wilt zelf werk maken van een goed ondersteuningsplan? Hoe pak
je  dit aan? Concrete tips. Of wil je ondersteuning van een dienst maatschappelijk
werk?

Praktisch
Dit infomoment is gratis voor personen met een handicap en hun ouders.
Professionelen betalen 40 euro (na ontvangst van de factuur)
Inschrijven is verplicht, dit kan via www.gezinenhandicap.be of  telefonisch op 03 216 29 90
of per e-mail op gezinenhandicap@kvg.be
Meer info: gezinenhandicap@kvg.be, 03 216 29 90

