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Voorwoord 

Lieve lezer,

Lente 2016.

De zon laat nog even op zich wachten. Toch hou 
je de natuur niet tegen.

Knolletjes en jonge loten verschijnen volop en 
dan weet je dat het mooiste seizoen in aantocht 
is. Onze jongste loot, Huis Helena, gonst dat het 
een lieve lust is. De start was kort en krachtig. 
Vasalis beschrijft het gevoel mooi:

… schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen…

Een beetje onbezonnenheid vraagt dit initiatief 
wel, maar dan wel stevig ingebed in een gedegen 
voorbereiding  en een constante opvolging en 
bijsturing. 

Op 19 juni nodigen we je uit op het Zomerfeest. 
We zetten Huis Helena dan in de bloemetjes en 
vieren de start van dit initiatief feestelijk. 

Nicole Knops
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Dag van de Zorg

Op 20 maart 2016 zetten we onze deuren wijd 
open voor het grote publiek in het  kader van 
Dag van de Zorg. We genoten van de interesse 
van de bezoekers. De cliënten zetten hun beste 
beentje voor en gidsten dat het een lieve lust 
was. Misschien zag je hen fier vertellen over hun 
woning en hun bezigheden op RTV?  De bedrij-
vigheid was groot.  De verschillende activiteiten 
gingen door in en rond Ateljee Hagelbos, Huis 34 
en op de campus in een kindergroep en een jon-
gerengroep. De medische dienst zorgde dat de 
bezoeker een inkijk kreeg in preventie en gezon-
de voeding en Sas, vrije tijd en vorming, zorgde 
dat het thema van de dag: ‘Zorg in beweging’, wel 
zeer actief in beeld werd gebracht. De pedago-
gen stelden nieuwe autoriteit voor en cliënten 
maakten de bezoekers duidelijk wat je nu juist 
onder inclusie verstaat. Van al de drukte konden 
bezoekers bekomen in de Luwte waar snoezelen 
werd voorgesteld.  ’s Middags verwelkomden we 
een groot aantal hoge gasten. De raadgever en 
de kabinetschef van Minister Vandeurzen namen 
de honneurs waar. De minister was zelf op de 
valreep verontschuldigd. We hopen dat hij bij de 
opening van Huis Helena wel kan aanwezig zijn.
De foto’s spreken verder voor zich. We hopen dat 
je de sfeer voelt en even met ons meegeniet.

An Bellemans
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BuitenMaten 

Met de lente in de lucht kunnen ook de Buiten-
Maten niet achterblijven. Er wordt gemaaid en de 
grond wordt klaargemaakt om een heuse zaai-
tunnel te installeren aan Ateljee Hagelbos. Hier 
zal vooral klein fruit worden gekweekt. Kijk nu 
alvast uit naar de heerlijke confituren die daarvan 
zullen worden gemaakt!

Noteer ook al in je kalender dat we op 28 au-
gustus  2016 voor de eerste keer de Oosterlose 
Jaarmarkt terug in ere herstellen! Oosterlo was 
tot 1921 heinde en ver gekend om zijn jaarmarkt. 
Een traditie die we terug willen opnemen.
De eerste keer weliswaar bescheiden, naar aan-
leiding van Oosterlo kermis en de jaarlijkse fiets-
happening van De Schakel. 

We plannen tentjes met allerlei oude ambachten, 
uiteraard voorzien we biohapjes en eerlijke pro-
ducten van eigen bodem. Ken je iemand uit de 
streek die een oud ambacht uitoefent en graag 
aanwezig is die dag, vraag hem of haar dan zeker 
contact met ons te nemen!

Tot in de oogsttijd!

An Bellemans
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Modulemarkt integrale jeugdhulp

Op 25 februari zijn we met een stevige delegatie 
vanuit MPI Oosterlo afgezakt naar het Provin-
ciaal Vormingscentrum in Malle, om er op de 
Modulemarkt kennis te maken met tal van voor-
zieningen uit de Brede Instap, de Rechtstreeks 
Toegankelijke en Niet-Rechtstreeks Toegankelijke 
Jeugdhulp en andere belangrijke partners.  Naast 
heel wat infostandjes van jeugdhulpverleners 
uit de verschillende sectoren (VAPH, Centra voor 
Leerlingbegeleiding, Agentschap Jongerenwel-
zijn, Algemeen Welzijnswerk, Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg, Kind en Gezin, Centra voor 
Integrale Gezinszorg) was er de mogelijkheid om 
aan de hand van casusbesprekingen na te gaan 
welke hulpverlening mogelijk zou kunnen wor-
den ingeschakeld.

Voor de sector van Personen met een Handicap 
hebben we vanuit MPI Oosterlo heel wat geïn-
teresseerden te woord gestaan over de verschil-
lende modules binnen het VAPH, zowel binnen 
de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp als binnen de 
niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.
Het was een erg leerrijke dag, waarin we al doen-
de meer zicht hebben gekregen op het ruimere 
zorglandschap voor kinderen en jongeren.

Martine Nijs

Viamigo & AbleChat

K-point is een interdisciplinaire onderzoeksgroep 
van Thomas More Kempen. 
In samenwerking met MPI-Oosterlo realiseerden 
zij reeds  Viamigo . 
Viamigo is een hulpmiddel voor personen met 
een verstandelijke beperking  om zelfstandig op 
pad te gaan. 
Via een mobiele applicatie kan de persoon van 
op afstand gevolgd worden door een coach (ou-
der, mantelzorger, begeleider, …).
Momenteel ontwikkelt K-point een nieuwe toe-
passing.  
AbleChat laat toe berichten vanop je smartphone 
te verzenden met pictogrammen en/of tekst. 
De vertaling van tekst naar pictogrammen (en 
omgekeerd) gebeurt automatisch.  
Dit maakt het mogelijk dat  de cliënt  en zijn be-
geleider communiceren volgens hun eigen voor-
keur: met tekst of met pictogrammen.  
We zoeken hiervoor enthousiaste begeleiders om 
deze app, samen met onze cliënten, uit te testen. 

Raf Hensbergen
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Vernieuwde werking binnen het Ateljee

In de vernieuwde werking in het Ateljee hebben 
we getracht een opsplitsing te maken tussen 
belevingsgerichte activiteiten en arbeidsmatige 
activiteiten. Het NA ( niet arbeidsmatige atelier) is 
hierdoor uitgebreid. 
Belevingsgerichte activiteiten kan je heel ruim 
bekijken. In eerste instantie wordt hier rekening 
gehouden met de persoon zijn welbevinden en 
de omstandigheden van het moment. Er is geen 
enkele werkdruk en alles wordt in een zo gezellig 
mogelijke sfeer gedaan. De aandacht ligt heel erg 
in het hier en nu.
Elke dag zijn er verschillende mogelijkheden om 
te doen bijvoorbeeld wandelen, knutselen, schil-
deren, kleuren, gezelschapsspelen, vertelmomen-
ten. Daarnaast werken wij  ook met vaste work-
shops zoals belevingstheater, boccia en wellness. 
Zo willen we ook graag toekomstgericht een 
workshop ‘groene vingers’ starten waarbij er ver-
schillende zintuigen geprikkeld kunnen worden.  
Ons doel is om maandelijks een programma op 
te stellen waar een goed evenwicht is tussen de 
losse activiteiten en vaste activiteiten zoals een 
marktbezoek, cultuur gaan opsnuiven in de bi-
bliotheek in Geel, gaan snoezelen. Zo is hier deze 
week een ‘creatieve coach’ een workshop klank-
schalen komen geven aan onze cliënten. Dit was 
een positieve en leuke ervaring in een relaxte 
sfeer. De cliënten genoten hier zichtbaar van. 
De laatste vrijdagnamiddag van de maand is het 
bingo. Dit wordt zowel voor de cliënten van het 
NA atelier als voor het arbeidsmatige atelier aan-
geboden. Op deze manier sluiten we de maand 
met een sfeervolle activiteit af. 
Binnen het arbeidsmatige zijn er momenteel vijf 
ateliers open: bak atelier, semi-industrieel atelier 

/ handwerk, crea atelier, buiten atelier en kaarsen 
atelier / houtbewerking.
We willen met het arbeidsmatige wat meer de 
commerciële toer opgaan. Vooral in het bakate-
lier, kaarsen en crea atelier steken we een tandje 
bij. In het bakatelier worden er onder meer ver-
schillende soorten koekjes gebakken voor de 
winkel maar eveneens voor vergadermomenten. 
Verder trachten we geregeld nieuwe dingen uit 
te proberen. Zo gaan we binnenkort kaas en gar-
naalkroketjes maken voor de verkoop. Op dins-
dag wordt er ook steeds brood gebakken in ons 
atelier. Dit kan de dag ervoor besteld worden en 
op dinsdag afgehaald worden. Vanaf heden ver-
zorgt het bakatelier ook de versnapering tijdens 
het zondagscafé dat maandelijks doorgaat in het 
Ateljee. Toekomstgericht willen we meer energie 
investeren in het maken van pralines en het orga-
niseren van specifieke kookworkshops.  
Nieuw in het arbeidsmatige is ook wel de hout-
bewerking die stilletjes aan op gang komt. De 
bedoeling is dat we oude meubeltjes in een 
nieuw jasje gaan steken om dan te verkopen. 
Onze nieuwe werking zit nog wel in zijn kinder-
schoentjes. Dit betekent dat nog niet alles even 
vlot verloopt en zowel de begeleiding als de cli-
enten nog wat tijd nodig hebben om zich aan te 
passen. 
Voor bestellingen kunnen jullie steeds terecht in 
onze winkel of telefonisch contact opnemen op 
volgend nummer 014/86 83 10. 
Voor het bakatelier kan u ook steeds via mail 
(Sanne.VanMechelen@MPI-Oosterlo.be) bestellin-
gen doen ten laatste een week op voorhand. 

Mieke Wilms en Sanne Van Mechelen

mailto:Sanne.VanMechelen@MPI-Oosterlo.be
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Huis Helena

Vorige familynews lichtten we het concept van 
Huis Helena uitgebreid toe. We beschreven ook 
de opbouw naar de start.

Als je nu voorbij Van Hoornestraat 51 komt zal je 
een grote bedrijvigheid merken. De laatste hand 
wordt gelegd aan de buitenomgeving. Maar de 
studio’s en leefeenheden konden alvast in ge-
bruik worden genomen.

De laatste weken en maanden werd intensief 
gewerkt aan de selectie van bewoners en ook de 
selectie van nieuwe medewerkers was een inten-
sief proces. Begin februari 2016 zijn we van start 
gegaan. De bewoners waren zeer te spreken over 
hun nieuwe woonomgeving, al was het voor een 
aantal onder hen ook een zeer grote overgang en 
was er tijd nodig om zich aan te passen.

De eerstvolgende maanden hebben bewoners 
en begeleiders die tijd nog nodig. Eenmaal juni 
2016 hopen we dat iedereen zich heeft kunnen 
nestelen. Eenmaal dat proces doorlopen, kunnen 
we tijd nemen om te feesten. Tijdens het Zomer-
feest zullen we Huis Helena plechtig en feestelijk 
openen.

Later volgt nog een uitnodiging, maar zo kan je 
alvast de datum noteren.
In de volgende nummers van familynews zul-
len we telkens een ander facet van Huis Helena 
belichten. Dit nummer zoomt kort in op muziek-
therapie. 

An Bellemans

Waar woorden tekort schieten  
spreekt de muziek. (H.C. Andersen)
In Huis Helena wordt muziektherapie aan-
geboden. Geen muziekles, het is niet de be-
doeling om noten of een instrument te leren 
spelen. Muziektherapie is een pre-verbale 
psychotherapie waarbij muziek als medium 
wordt ingezet en niet als doel. Via muzikale 
improvisaties, spelopdrachten, zang… maken 
de therapeut en de cliënten contact en dit 
contact staat centraal.  
Tijdens de muzikale improvisaties laten we 
klinken wat er in ons opkomt, ook dat wat 
onbewust aanwezig is of wat we niet kunnen 
verwoorden. En via de muziek geven we er 
samen vorm aan. Soms luisteren we ook naar 
muziek en vertellen dan wat deze bij ons op-
roept. We gaan uiteraard zeer behoedzaam 
om met het voelen en ervaren van emoties. 
Het is niet de bedoeling om bij iedereen alle 
moeilijke emoties naar boven te halen. We 
spelen soms ook leuke, vrolijke muziek, ge-
woon omdat het leuk is of ons afleidt. 

Sander Willems
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Rechtendecreet

Meer plaats voor het communiceren met 
onze minderjarigen over hun rechten : een 
boeiende weg!

Op 10 maart werd de hoofdopvoedersvergade-
ring van de minderjarigen opnieuw gewijd aan 
de rechten van MJ in de integrale jeugdhulp. 
Samen met de psychopedagogen evalueerde het 
voltallige hoofdopvoedersteam het werken  met 
de rechten op dit moment. Het werd een zeer 
boeiende en inspirerende voormiddag, waarbij 
elke hoofdopvoeder de ‘good practices’ van zijn 
team deelde, op basis van casuïstiek en met zeer 
concrete voorbeelden uit de dagdagelijkse prak-
tijk.

De komende weken bekijken we op de verschil-
lende teamvergaderingen hoe het nog beter 
kan met volgende rechten: recht op hulp, recht 
op duidelijke info, recht op een vertrouwensper-
soon, recht op een menswaardige behandeling 
en recht op privacy. 

We maken verder werk van het informeren van 
onze cliënten over hun rechten en luisteren ge-
boeid  naar wat dat bij hen naar boven brengt 
aan vragen en ideeën. Zo’n gesprekjes gebeuren 
op maat van de cliënt, soms individueel en soms 
in kleine groepjes. Er is ook een gezelschapsspel 
ontwikkeld op maat van onze doelgroep, het 
werkt voor sommigen beter dan de info-boekjes 
om hun aandacht te krijgen en het ‘praten’ over 
rechten aantrekkelijk te maken. Karin Pijnappels 
(enthousiaste stagiaire van het psychopedago-
genteam) ontwierp het spel en helpt de komen-
de periode geïnteresseerde opvoeders op weg 
om het in hun eigen groep te gebruiken. 

Voor cliënten die hun wensen en vragen niet on-
der woorden kunnen brengen is er een extra taak 
weggelegd voor het team, en in het bijzonder 

voor de aandachtsbegeleider. Door de cliënt zeer 
goed te observeren en te leren kennen in ver-
schillende situaties zorgt de aandachtsbegeleider 
er voor dat zeker ook voor onze  meest kwetsbare 
cliënten al het mogelijke wordt gedaan om hun 
rechten te respecteren.  

Lieve Verbeken, diensthoofd

 
Rechtenspel

De afgelopen weken is er volop gewerkt om onze 
minderjarige cliënten op de hoogte te stellen van 
hun rechten. Dit in het kader van het decreet be-
treffende de rechtspositie van de minderjarigen. 
Een recht is een vrij abstract begrip, wat het voor 
veel kinderen moeilijk maakt om het te begrijpen. 
Om het samen praten over de rechten leuker en 
duidelijker te maken wordt er gebruik gemaakt 
van een rechtenspel. Dit is een bordspel waarop 
alle rechten aan de hand van plaatjes worden 
voorgesteld. Wanneer het kind op een van de 
rechten komt legt de spelleider uit wat het recht 
betekent en kijkt hij samen met het kind naar 
wat het vakje wil zeggen (bv. wacht tot iemand je 
passeert om te helpen). Vervolgens wordt er sa-
men met het kind en op het niveau van het kind 
gepraat over dat specifieke recht. Zijn we bij dit 
recht al op de goede weg of is er verbetering mo-
gelijk? Hoe kunnen we zorgen voor verbetering? 
Ben je tevreden of heb je een klacht? Door de 
rechten in spelvorm te gieten wordt een saai luis-
termoment opeens omgevormd naar interactief 
bezig zijn. De kinderen ervaren het spelmoment 
als een positief moment, kunnen zich beter con-
centreren en onthouden meer van wat er verteld 
wordt. De meeste kinderen vinden het zelfs zo 
leuk dat ze het meerdere keren willen spelen.

Karin Pijnappels (stagiaire orthopedagogie)
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Vernieuwd, versterkt en gebruiksvriendelijker

De volgende jaren wil Integrale Jeugdhulp ver-
sterkt inzetten op preventie en vroegdetectie. Ze 
willen ook vereenvoudigde procedures en een 
maximale bekendheid van de toegang tot de 
jeugdhulp realiseren. Flexibiliteit en continuïteit 
van de hulpverlening zullen nog meer kenmer-
kend zijn voor de toekomstige aanpak.  Sneller en 
accurater optreden in situaties van verontrusting 
en bij crisissen vormen er het sluitstuk van. 
Hieronder, beknopt, een aantal klemtonen op 
een rij.

Aandacht voor preventie en vroegdetectie 
versterken 
De Huizen van het Kind worden uitgebouwd  
tot basisvoorzieningen voor alle gezinnen met 
kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. 
Het is de ambitie om tegen eind 2019 in elke 
gemeente een Huis van het Kind te hebben waar 
alle (aanstaande) gezinnen met kinderen en 
jongeren, en kinderen en jongeren zelf, terecht 
kunnen met vragen en behoeften die betrekking 
hebben op opvoeden en opgroeien. Er zal wor-
den ingezet op het versterken van het aanbod 
voor oudere kinderen en jongeren.

Alert zijn voor psychische problemen bij kin-
deren en jongeren 
Het vroegtijdig reageren op psychische proble-
men bij kinderen en jongeren is cruciaal. Hoe 
sneller die problemen op een goede manier kun-
nen worden aangepakt,  hoe groter de kans dat 
we langdurige en ingrijpende schade kunnen 
voorkomen. Het nieuwe geestelijk gezondheids-
beleid voor kinderen en jongeren en de hiermee 
gepaard gaande organisatie van zorgnetwerken 
- een samenwerking tussen federale overheid, 
gemeenschappen en gewesten - biedt daartoe 
kansen.

Ook op Vlaams niveau wordt geïnvesteerd  in 
vernieuwende initiatieven in de geestelijke ge-
zondheidszorg. Zo ontwikkelen enkele centra 
voor geestelijke gezondheidszorg een online cli-
entportaal, waarmee zowel behandelaar als cliënt 
via één overzichtelijk portaal toegang hebben tot 
alle relevante gegevens. 

Voorts krijgen de psychiatrische ziekenhuizen de 
mogelijkheid om, binnen bestaande netwerken, 
hun aanbod voor jongeren flexibeler in te zetten.

Jeugdhulp krijgt update
 

Kinderen en jongeren helpen door de proble-
men van ouders aan te pakken 
Problemen van ouders kunnen de ontwikkeling 
van hun kinderen en jongeren negatief beïnvloe-
den. Als ouders zelf ondersteuning zoeken in de 
volwassenenzorg, wordt daarmee rekening ge-
houden in de jeugdhulp. De context van de kin-
deren en jongeren  is een sleutelgegeven. Hierbij 
is in dit verband ook bijzondere aandacht voor de 
ondersteuning van jonge mantelzorgers. 
Concreet is het streefdoel de ontwikkeling van 
jonge kinderen te vrijwaren en hun uithuisplaat-
sing te vermijden door in de begeleiding gericht 
in te spelen op mogelijke psychische problemen 
van ouders. Hierbij is een gedeelde aanklampen-
de houding, soms onder een vorm van bemoei-
zorg en informatie-uitwisseling met de volwas-
senzorg, een belangrijk aandachtspunt. 
Er wordt ingezet op relatie- en scheidingsbemid-
deling met bijzondere aandacht voor de gevol-
gen van gezinsbreuken op kinderen en jongeren. 
Daartoe wordt een op elkaar afgestemd relatie-
ondersteunend aanbod uitgebouwd. Dit door-
middel van een sensibiliseringscampagne die 
relaties en relatieproblemen bespreekbaar maakt, 
door bestaand aanbod in kaart te brengen en 
online bekend te maken en door projecten rond 
vechtscheiding, met focus op de positie van kin-
deren en jongeren hierin, te ondersteunen en te 
integreren in het reguliere aanbod.

Inzetten op vermaatschappelijking van de 
jeugdhulp 
Meer krachtgericht werken als basishouding in 
de jeugdhulp 
Krachtgericht werken moet, nog sterker dan van-
daag, een basishouding binnen een versterkte 
jeugdhulp worden. Hulpverleners vertrekken in 
hun aanpak van een appel op de krachten, de 
mogelijkheden en de verantwoordelijkheid van 
kinderen, ouders en hun omgeving. 
De bekendheid van de Diensten Ondersteunings-
plan moet worden verruimd in alle sectoren. 
Deze diensten zijn opgericht in functie van de 
vermaatschappelijking van de zorg voor perso-
nen met een beperking en hebben expertise in 
krachtgericht en netwerkversterkend werken.
Kiezen voor pleegzorg als eerste optie 
Pleegzorg blijft de eerste overweging wanneer 
kinderen en jongeren niet meer thuis kunnen 
verblijven. Maar de problematiek wordt ook bre-
der bekeken. De residentiële opvang van jonge 
kinderen moet eveneens een (meer) duidelijke 
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plek krijgen. Het streven is daar eveneens te 
komen tot een beter aanbod. Er zullen voorstel-
len worden geformuleerd voor hoe ook binnen 
dit residentiële aanbod maximaal tegemoet 
kan gekomen worden aan de (hechtings)noden 
van kinderen. Het belang van een duidelijke dif-
ferentiatie is noodzakelijk om - naast pleegzorg 
als eerste keuze - ook te voorzien in een gerichte 
groei van flexibel inzetbare residentiële modules 
voor jonge kinderen. 

Een duidelijke toegang tot de jeugdhulp 
Een overzichtelijke rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp 

Een performante rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp is vlot toegankelijk en overzichtelijk. 
Idealiter vindt een kind, een jongere of zijn gezin 
meteen de gepaste hulp op zijn maat. Lukt dat 
niet, dan moet de brede instap oriënterend on-
dersteunen en wegwijs maken.
Binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp spe-
len de Centra voor Leerlingenbegeleiding een 
sleutelrol. Zij staan voor een hervorming die, ook 
inzake preventie en voor de jeugdhulp, cruciaal 
is. Momenteel biedt een krijtlijnennota een kader 
voor de toekomstige kwaliteitsvolle leerlingbege-
leiding.

Doordachte groei is noodzakelijk 
Op basis van het actieplan jeugdhulp werden al 
duidelijke prioriteiten geformuleerd voor de ver-
dere uitbouw van het aanbod in de jeugdhulp. Er 
werd reeds een versterking van het rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulpaanbod gerealiseerd, en 
een versterking van het aanbod voorzien van de 
positieve heroriëntering. In 2016 wordt ook de 
wachtlijst voor VIPA-investeringen in de jeugd-

hulp weggewerkt. Daarnaast blijft ook de nood 
aan geschikte opvang in crisissituaties en de 
uitbouw van de residentiële capaciteit voor be-
paalde doelgroepen (bijvoorbeeld jonge kinde-
ren) een prioriteit. Vanaf 2017 is een tweede fase 
voorzien in het groeipad voor de jeugdhulp
De capaciteit in multifunctionele centra wordt 
uitgebreid met 26 plaatsen in 2016 en 10 in 2017. 
Daarnaast wordt het aanbod voor kinderen en 
jongeren met complexe en meervoudige proble-
matieken uitgebreid met een specifiek intersec-
toraal hulpprogramma. 
Er wordt twee miljoen euro geïnvesteerd in het 
versterken van het multifunctioneel aanbod 
voor die doelgroep, dit  door drie intersectorale 
samenwerkingsverbanden op te richten die heel 
Vlaanderen bestrijken.

Flexibiliteit en continuïteit van de jeugdhulp 
waarborgen 
Kinderen, jongeren en gezinnen verdienen conti-
nuïteit in de jeugdhulp 
Oog hebben voor continuïteit in de hulpver-
lening is cruciaal voor het kind, de jongere en 
hun gezin; kindercarrousels moeten vermeden 
worden. Het decreet gaat uit van een gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle hulpverleners en 
voorziet in afspraken die de continuïteit kunnen 
verzekeren. 
Gevat optreden in verontrustende situaties in de 
jeugdhulp 
Door het expliciteren van een getrapt (knip-
perlicht)systeem in situaties van verontrusting 
realiseren we een effectieve aanpak van en ook 
continuïteit in situaties van verontrusting. 

Overgenomen uit: Nota Integrale Jeugdhulp  
maart 2016
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Persoonsvolgende financiering 

De zorg, ondersteuning en assistentie voor perso-
nen met een handicap worden met de komst van 
Persoonsvolgende Financiering (afgekort tot PVF) 
anders georganiseerd en gefinancierd. 
Het PVF-systeem wordt geleidelijk aan ingevoerd.

Waarom Persoonsvolgende Financiering?
Iedereen heeft het recht op alle mogelijkheden 
om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daar-
voor ondersteuning nodig heeft. Die ondersteu-
ning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. 
Daarom komt er Persoonsvolgende Financiering 
(PVF). PVF gaat uit van een vraaggestuurde on-
dersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van het 
VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krij-
gen op maat van hun vraag naar ondersteuning 
en zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteu-
ning organiseren.

Welke ondersteuning?
Het gezin en het netwerk kunnen ondersteuning 
geven, maar ook de reguliere diensten zoals 
poetshulp en kinderopvang. En soms is er nood 
aan meer gespecialiseerde ondersteuning van 
een zorgaanbieder die door het VAPH vergund is. 

Dankzij Persoonsvolgende Financiering kunnen 
die verschillende ondersteuningsvormen makke-
lijk gecombineerd worden.

Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?
Het PVF-systeem bestaat uit twee trappen:
• trap 1: het Basisondersteuningsbudget (BOB)
• trap 2: het Persoonsvolgend Budget (PVB)

Het BOB is op termijn bedoeld voor personen 
met een erkende handicap en een beperkte on-
dersteuningsnood. In eerste instantie zal het toe-
gekend worden aan personen die al lang wach-
ten op ondersteuning van het VAPH.

Het PVB is bedoeld voor personen die door hun 
handicap intensieve of frequente ondersteuning 
nodig hebben. Meerderjarigen kunnen vanaf 1 
april 2016 een PVB aanvragen.

Het Basisondersteuningsbudget (BOB)
Het BOB is een vast bedrag van 300 euro per 
maand dat door de zorgkas wordt uitbetaald.

Het BOB kan dienen om bijvoorbeeld diensten-
cheques te kopen voor een poetshulp of een 
vriend te vergoeden voor vervoersonkosten. Het 

BOB kan ook ingezet worden om de bijdrage 
voor reguliere thuishulp of voor Rechtstreeks Toe-
gankelijke Hulp (RTH) van het VAPH te betalen.

Het BOB is vrij besteedbaar. Er moeten geen be-
wijzen en bonnetjes ingediend worden.

Het BOB is combineerbaar met RTH, met de tus-
senkomsten van het VAPH voor hulpmiddelen en 
met de tegemoetkomingen van de federale over-
heid. Het BOB kan niet gecombineerd worden 
met een PVB.

Wanneer?
Op 1 september 2016 krijgt een eerste groep 
meerderjarige personen een BOB. Die eerste 
groep zijn personen die al lang wachten op on-
dersteuning van het VAPH. Ze zijn geregistreerd 
op de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). 
Het BOB is voor hen een tussenoplossing, in af-
wachting van een eventueel PVB. 
In 2017 zal een groep minderjarigen en een 
groep jongvolwassenen met een handicap een 
BOB krijgen.   

Het Persoonsvolgend Budget (PVB)
Het PVB is een gepersonaliseerd bedrag per jaar. 
De budgetcategorieën variëren van 10.000 tot 
meer dan 50.000 euro. In welke categorie iemand 
terechtkomt, is afhankelijk van zijn noden en vra-
gen.

Om een PVB aan te vragen, moet een onder-
steuningsplan PVB ingediend worden. Dat plan 
brengt duidelijk en gemotiveerd in kaart welke 
ondersteuning er gevraagd wordt. De persoon 
met een handicap kan dat plan zelf opstellen, of 
met hulp van een Dienst Ondersteuningsplan 
(DOP) of een andere instantie zoals de Dienst 
Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of de 
gebruikersorganisaties.
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Een erkend multidisciplinair team beoordeelt 
de handicap, objectiveert de vraag en onder-
steuningsnood, bepaalt de budgetcategorie en 
verzamelt informatie over de dringendheid van 
de vraag.

 Een prioriteitencommissie beoordeelt of de 
vraag naar een PVB op korte of op langere ter-
mijn kan beantwoord worden.

Het VAPH kent het persoonsvolgend budget toe.

Een PVB is beschikbaar op drie manieren:
• cash – De persoon krijgt geld waarmee hij 

zelf de nodige ondersteuning organiseert of 
inkoopt én betaalt. Hij beheert het budget en 
legt zelf verantwoording af bij het VAPH.

• voucher – De persoon koopt zijn ondersteu-
ning in bij een zorgaanbieder die door het 
VAPH vergund is. Het VAPH betaalt de on-
dersteuning rechtstreeks aan de vergunde 
zorgaanbieder. De zorgaanbieder legt verant-
woording af aan het VAPH.

• combinatie van cash en voucher – De per-
soon krijgt en besteedt een deel van zijn PVB 
cash, de rest spendeert hij met vouchers.

Een PVB dient om zorg en ondersteuning in te 
kopen: in het eigen netwerk en bij toegankelijke 
zorgcentra, professionele zorgverleners en gespeci-
aliseerde, door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Bijstandsorganisaties kunnen de persoon bijstaan 
om zijn budget te beheren.

Het PVB is combineerbaar met de tussenkomst 
van het VAPH voor hulpmiddelen en met tege-
moetkomingen van de federale overheid (FOD) . 
Het PVB kan niet gecombineerd worden met een 
BOB.
  
Wanneer?
Vanaf 1 april 2016 kan een meerderjarige die 
nood heeft aan intensieve of frequente begelei-
ding, een aanvraag indienen voor een PVB bij het 
VAPH.

De eerste PVB’s worden toegekend vanaf 1 sep-
tember 2016.

Op 1 januari 2017 worden alle meerderjarige per-
sonen die op dit moment gebruikmaken van zorg 
en assistentie van het VAPH, omgeschakeld naar 
het nieuwe systeem. Hoe dat precies verloopt, 
ligt nog niet vast. Sowieso wordt de continuïteit 
van de zorg die die personen krijgen, gegaran-
deerd.
  
Ondertussen?
Sinds 1 januari 2016 kunnen gebruikers van 
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) zelf hun 
pakket samenstellen met de verschillende RTH-
vormen: dagopvang, verblijf, begeleiding.

De voorzieningen voor meerderjarigen zijn Flexi-
bel Aanbod Meerderjarigen (FAM). Voorzieningen 
voor minderjarigen zijn Multifunctionele Centra 
(MFC). Zij vertrekken vanuit de vraag van de per-
soon en niet vanuit hun aanbod. Zo bereiden ze 
zich voor op de komst van PVF.
  

(bron: overgenomen van de website VAPH)

Situatie voor MPI Oosterlo
We volgen de situatie op de voet. Een interne 
werkgroep zal de volgende maanden de verta-
ling opvolgen voor de huidige groep gebruikers 
van FAM (flexibel aanbod meerderjarigen).
Eenmaal voldoende duidelijk zal hierover ook 
gerapporteerd worden en zullen aangepaste do-
cumenten worden bezorgd. 
Met vragen kunt u terecht bij maatschappelijk 
werk. Ze zullen niet alle antwoorden hebben 
maar kunnen u doorverwijzen naar betrokken 
diensten. 
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Speelpleinwerking

Ook tijdens de paasvakantie wordt er weer druk 
gespeeld. Deze keer  gaat de speelpleinwerking 
door onder de vlag ‘Zootroplein’. We organiseren 
de speelpleinwerking voor kinderen en jongeren 
vanaf 6 jaar tot en met 21 jaar. Alle informatie kan 
je vernemen bij Kimberly Van Donink (kimberly.
vandonink@mpi-oosterlo.be)

Op woensdag 13 april is het nationale buiten-
speeldag. De speelpleinwerking doet hier aan 
mee, in samenwerking met de Geelse jeugd-
dienst.  Van 13u tot 16 u spelen we aan de Bo-
gaard in Geel. Op deze dag organiseren jeugd-
diensten over heel het land activiteiten om 
kinderen aan te sporen om buiten te spelen. We 
organiseren die dag verschillende activiteiten 
tegelijkertijd, zoals springkasteel, Kubb, grime…
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Kalender schooljaar 2015-2016

Paasvakantie
van maandag 28 maart 2016
tot en met zondag 10 april 2016

Paasvakantie
van maandag 28 maart 2016
tot en met zondag 10 april 2016

Betaalde feestdag paasmaandag
maandag 28 maart 2016

O.H. Hemelvaart
van donderdag 5 mei 2016
tot en met vrijdag 6 mei 2016

O.H. Hemelvaart
van donderdag 5 mei 2016
tot en met vrijdag 6 mei 2016

Betaalde feestdag O.H. 
Hemelvaart
donderdag 5 mei 2016
Vervangende betaalde feestdag 
van
1 mei 2016 Dag van de Arbeid
vrijdag 6 mei 2016

Betaalde feestdag 
pinkstermaandag
maandag 16 mei 2016

Betaalde feestdag 
pinkstermaandag
maandag 16 mei 2016

Betaalde feestdag 
pinkstermaandag
maandag 16 mei 2016

Pedagogische studiedag
woensdag 25 mei 2016

Schoolbussen rijden voor BuSO-
leerlingen

Schoolbussen rijden voor BKLO-
leerlingen

Evaluatiedag
vrijdag 27 mei 2016

Facultatieve verlofdag
maandag 6 juni 2016

Facultatieve verlofdag
maandag 6 juni 2016

Zomerfeest
zondag 19 juni 2016

Zomerfeest
zondag 19 juni 2016

Officiële opening Huis Helena
zondag 19 juni 2016

Schooljaar eindigt op
donderdag 30 juni 2016

Schooljaar eindigt op
donderdag 30 juni 2016
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Directie en medewerkers  
wensen je een vrolijk Paasfeest.


