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4.2. Persoonsvolgende Financiering (PVF) 

 
Momenteel zitten wij in een cruciale fase in de transitie van PVF. 
Alle cliënten ontvingen ondertussen hun gepersonaliseerde dienstverleningsovereenkomst. 
Dit geldt zowel voor de nieuwe cliënten (in de voorziening sinds 1 januari 2017) als voor de  
huidige (oude) cliënten (in de voorziening vóór 1 januari 2017).  
De eerste groep (een 15-tal cliënten) ontving hun overeenkomst (model B) te ondertekenen 
tegen eind 2017 (startdatum 1 januari 2018).  
De tweede doelgroep (een 270-tal cliënten) ontving hun overeenkomst (model A) te 
ondertekenen tegen 31 maart 2018 (startdatum 1 april 2018).  
 
De ondertekening door deze laatste doelgroep is een cruciaal beleidsgegeven voor de 
voorziening voor 2018 (en later). De vraag is immers of het aantal personeelspunten waar we in 
2018 over zullen beschikken (en die de som is van de punten die vermeld staan op alle 
individuele dienstverleningsovereenkomsten) gelijk is aan het aantal personeelspunten uit 2017. 
 
In de brief gevoegd bij de dienstverleningsovereenkomst hebben we duidelijk uitgelegd dat 
de centrale gedachte gehanteerd bij het opstellen van de overeenkomsten de zekerheid is die 
beide partijen willen. Cliënten rekenen erop dat hun huidige ondersteuning kan verder gezet 
worden. De voorziening wil hiervoor evenveel personeelsmiddelen ontvangen als voorheen. 
Dit laatste impliceert da t we ervan uit gaan dat de cliënten hun volledig budget inzetten in 
punten (en niet in cash).  Wie een andere ondersteuning wil -of wil werken met cash of zijn vrij 
besteedbaar budget (tot € 3600) opeist- moet een nieuwe overeenkomst met ons sluiten (model 
B). We hopen dat zo weinig mogelijk mensen dit laatste doen en dat zoveel mogelijk mensen het 
document dus ondertekend terugsturen. Men kan immers later –op eender welk ogenblik-  
nog beslissen om een aangepaste ondersteuning aan te vragen en te onderhandelen.  
Voor wie –desalniettemin- toch eerst nog wat uitleg wil werden 6 infomomenten belegd. 
Door langdurige afwezigheid van één van onze maatschappelijke werksters staat er nog 1 
moment gepland (op 1 maart). 
 
Weet tenslotte dat een aantal cliënten een nulbudget ontvingen en dat wij dat zelf ‘mogen’  
uitleggen aan de mensen. Zij ontvingen immers geen brief van het VAPH. Een niet eenvoudige 
opdracht. De technische duiding hiervan zal gebracht worden op de RVB. 
 
Op de Raad van Bestuur zal tevens aangereikt worden hoeveel documenten reeds ondertekend 
en teruggestuurd werden en of dit gevolgen heeft voor ons puntentotaal. De eindafrekening zal 
er zijn tegen de RVB van april (aangezien alles moet getekend zijn tegen 31.03). 


