Workshop: Maak zelf je ondersteuningsplan voor een
Persoonsvolgend Budget!

Een plaats in een woonvoorziening, dagcentrum of een persoonlijk assistent?
Vanaf 1 april 2016 kan je bepaalde vormen van ondersteuning inkopen met een Persoonsvolgend Budget. Het
Persoonsvolgende Budget krijg je op basis van wat jij nodig hebt. Je kiest zelf welke hulp je ermee betaalt.
Vóór je een Persoonsvolgend Budget aanvraagt, moet je nadenken welke ondersteuning je nodig hebt en van
wie je die wil krijgen. Dat denkproces giet je in een plan , het ondersteuningsplan. Hou ook rekening met de
wensen van je omgeving: zij willen of kunnen jou misschien niet helpen op de manier die jij wil.
Denk met verschillende mensen samen na hoe je je vragen kan invullen.

KVG gelooft er in dat veel mensen dit ondersteuningsplan zelf kunnen opstellen.
Het gaat tenslotte volledig over jou en wat jij nodig hebt! Wie weet dit nu beter dan jij zelf? Kan je hierbij hulp
gebruiken? Iemand aan wie je raad kan vragen? Iemand die samen met jou het plan overloopt?
Dat kan bij KVG! De dienst Vraagwijzer van KVG biedt workshops aan waarin je stap voor stap met je ondersteuningsplan aan de slag gaat. Je krijgt huiswerk mee, zodat je thuis rustig kan nadenken over je situatie. Je krijgt
tijdens de 2 sessies voldoende informatie zodat je jouw proces van vraagverheldering goed kan doorlopen. Na de
tweede sessie is er nog mogelijkheid om verder individueel af te spreken met de medewerker van Vraagwijzer.

Benieuwd naar de inhoud en de data van deze workshop?
Op de achterzijde vind je het gedetailleerde programma en hoe je je kan inschrijven .

SESSIE 1
→Basisinformatie PVF
Wat is een zorgbudget, wat is rechtstreeks toegankelijke hulp en wat is een Persoonsvolgend budget?
→Wat is een ondersteuningsplan?
Hoe ziet het eruit? Waarom is dit plan belangrijk? Welke criteria gebruikt het VAPH om jouw plan goed te keuren?
→Hoe ziet jouw situatie er uit?
Via een huistaak ga je jouw huidige situatie in kaart brengen en ga je je ook nadenken over wat je wil veranderen.
Waar heb je extra hulp bij nodig? Wie moet die extra hulp dan bieden?

SESSIE 2
→Ondersteuningsfuncties, wat is dat?
In je ondersteuningsplan geef je aan
welke en hoeveel ondersteuning je
nodig hebt Dit doe je aan de hand van verschillende functies. Op basis van die functies krijg je een budget. Het is
daarom belangrijk dat je weet wat dit betekent.
→Welke ondersteuning bestaat er?
Bestaan er alternatieven? Heb je hier
zelf aan gedacht? Is dit iets voor jou? Fijn! Is dit toch niets voor jou? Geen
probleem, het is jouw plan met jouw wensen!
→Wat gebeurt er met je plan?
Welke stappen moet je nog zetten als het plan klaar is? Hoe dien je het in? Bij wie moet je nog langsgaan?
→Wat kan je in afwachting doen?
Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er in afwachting van jouw budget?
→Hoe ziet jouw plan er nu uit?
Onder begeleiding werk je het plan verder af.

Geïnteresseerd?
Kom naar onze workshop in Leuven!
KVG Secretariaat
Tiensesteenweg 63, 3010 Leuven

SESSIE 1 op woensdag 22 mei 2019

19.30-22.00

SESSIE 2 op woensdag 29 mei 2019

19.30-22.00

Deelnemen kan enkel als je lid bent of wordt van KVG en minstens 17 jaar oud bent.
De workshop is gratis, maar inschrijven is verplicht. Je wordt verwacht op beide sessies!

Inschrijven?
Wil je inschrijven?


vraagwijzer@kvg.be of https://kvg.be/workshops-ondersteuningsplan/



03 216 29 90

