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ALGEMEEN 

Personeelsleden 

 

Overkoepelend 
Directeur Onthaalmedewerker  

Janssen Helga Ria Houben 

   

Regioteam 
Brussel 

Teamverantwoordelijke Procesbegeleiders 

Berteele Charlotte Colaers Dorien 

 Jous Shana (50% voor BrAP) 

 
Mallaerts Ellen 

 
Van Cauwenberge Roos 

   

Regioteam 
Halle-Vilvoorde 

Teamverantwoordelijke Procesbegeleiders 

Meersschaut Eva Adant Kim 

 
Boersma Els 

 

Callebaut Liesbeth 
De Boeck Ellen 

 

De Smedt Nele 
Dosogne Cathérine  

 

Jacques Griet 
Marginet Lieselot 

   

Regioteam 
Leuven 

Teamverantwoordelijke Procesbegeleiders 

Cornette Ann Bataillie Emily 

 Castro Bregt 

 Desimpelaere Celine 

 Heremans Annick 

 
Heusdens Asja 

 

Panis Ira 
Peels Wim 

 
Sabbe Sarah 

 
Van beijsterveldt Lena 

 
Van Eyken Truus 

   

Projecten 

Projectmedewerker BrAP Projectmedewerker 
Zorgbemiddeling 

Jous Shana  De Coninck Leontien 
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Samenstelling Raad van Bestuur  

  

Mandaten vanuit de VAPH erkende zorgaanbieders 

Jan Claes   voorzitter     

 Piet Ketele   ondervoorzitter en penningmeester 

Jan De Bruyne 

Mandaten vanuit de VAPH Gebruikers 

Paulus Janssens 

 Nadia Hadad 

 Griet Reyniers 

Mandaten vanuit de VAPH-Verwijzers 

 Katelijne Buntinx 

 Kristof Dhoore 

Mandaten vanuit de reguliere diensten 

Veerle Evenepoel  secretaris 

 Els Van Weert 

 Martine De Ridder 

  

Subsidiegevers 

DOP-VBB vzw is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap (VAPH). Aanvullend ontving DOP-VBB vzw in 2017 middelen vanuit Sociale Maribel. Op 

projectmatige basis waren er subsidies vanuit de Vlaamse GemeenschapsCommissie. De werking van 

DOP-VBB vzw wordt tevens mogelijk gemaakt, dank zij middelen vanuit de Provincie Vlaams -Brabant. 
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TERUGBLIK 

In navolging van 2016, stond ook 2017 voor de gehele sector voor ondersteuning aan 

meerderjarigen met een handicap in het teken van de transitie naar de Persoonsvolgende 

Financiering (PVF). 

Op 01.01.2017 was de grote overgang voor alle meerderjarige personen met een handicap die 

reeds een ondersteuning genoten vanuit VAPH-erkende zorgaanbieders. 

Begin 2017 werden ook de eerste PersoonsVolgende Budgetten ter beschikking gesteld aan 

personen die reeds geruime tijd wachtten op de gepaste intensieve en handicapspecifieke 

ondersteuning.  

 

Dit alles had opnieuw een duidelijk effect op DOP-VBB vzw. In de volgende punten wordt 

verdere toelichting gegeven over  

 de rol die de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) opneemt binnen dit nieuwe kader 

 de vragen die toekomen bij DOP-VBB vzw 

 de effecten  

Veranderingen in de context waarin we werken, leidt ook tot interne veranderingen.  

 

Naast de invoering van PVF was er ook in 2017 een projectmatige werking binnen DOP-VBB vzw: 

 Brussels AanmeldingsPunt voor personen met een handicap 

 Project Intensieve Zorgbemiddeling 

INVOERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING 

Rol voor Diensten Ondersteuningsplan binnen PVF 

Zoals in het werkingsverslag van 2016 toegelicht werd, heeft de invoering van de 

PersoonsVolgende Financiering (PVF) de opdracht van de DOP’s een nieuwe dimensie gegeven.  

De opdracht tot het bieden van een proces met als doel ‘vraagverheldering en 

ondersteuningsplanning’ blijft bestaan. Bijkomend hebben de DOP’s de opdracht gekregen om 

het Ondersteuningsplan in functie van het aanvragen van een Persoonsvolgend Budget (OP -

PVB) in te dienen. Wanneer er bij het doorlopen van het proces van vraagverheldering en 

ondersteuningsplanning sprake is van een blijvende nood aan gespecialiseerde en intensieve 

ondersteuning, kan de persoon met een handicap ervoor kiezen om aan het VAPH een vraag te 

stellen naar een PersoonsVolgend Budget.  

Niet alleen de DOP-opdracht kreeg een extra dimensie. Ook de groep personen die beroep 

kunnen doen op een procesbegeleiding vanuit de DOP’s wijzigde. Vóór de invoering van PVF 

was er geen procesbegeleiding mogelijk voor wie reeds ondersteund werd door VAPH-erkende 

zorgaanbieders1. Door PVF werd dit wel mogelijk, op voorwaarde dat deze persoon nood had 

aan meer intensieve ondersteuning dan de actueel beschikbare ondersteuning.  

                                                           
1 Met uitzondering van de minderjarigen vanaf 16 jaar. 
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Toestroom van vragen 

 Informatievragen 

In deze startfase van PVF zochten zowel professionelen als personen met een handicap - en hun 

direct betrokkenen - naar duidelijkheid. Dit leidde ook in 2017 tot enorm veel telefonische 

vragen. Tijdens deze gesprekken werd er vanuit DOP-VBB vzw erg geïnvesteerd in het 

verduidelijken van de nieuwe procedure binnen de Persoonsvolgende Financiering.  

Het werd duidelijk dat zowel professionals uit reguliere diensten als professionals vanuit VAPH - 

erkende zorgaanbieders veelal niet over correcte informatie beschikten. DOP-VBB vzw werd in 

verschillende regio’s ‘hulplijn’ en aanspreekpunt voor alle vragen rond PVF. Niet alleen in het 

oplossen van deze ad hoc vragen werd tijd geïnvesteerd. Er werd ook extra geïnvesteerd in  het 

geven van informatiesessies binnen de eigen contactpunten of informatiesessies aan reguliere 

diensten, in opdracht van SEN vzw. 

 Vragen tot opstart proces: aanmeldingen 

Naast de veelheid aan informatieve vragen, bleef de enorme vraag tot het opstarten van een proces 

van vraagverheldering en ondersteuningsplanning.  

Bij het vergelijken van het aantal aanmeldingen van 2017 ten opzichte van het aantal aanmeldingen 

voor een vraag tot procesbegeleiding in 2016 en 2015, is het enorme effect van PVF op DOP-VBB vzw 

onmiddellijk duidelijk. In 2015 werden er 332 cliënten aangemeld voor de volledige vzw. In 2016 was 

dit meer dan een verdubbeling tot 684 aanmeldingen. In 2017 piekten de aanmeldingen op 1022.  

 

Bovenstaande tabel toont de cumulatie van de aanmeldingen per periode. 

Op pagina 14 wordt verder ingezoomd op inhoudelijke informatie over de aanmeldingen en op de 

regionale verschillen. 
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 Vragen tot opstart proces: processen met deadline 

In tegenstelling tot 2016, waren er in 2017 heel wat personen met een handicap waarbij het 

doorlopen van het proces, voorafgaand aan het opmaken van het OP-PVB, onder tijdsdruk diende te 

gebeuren. 

Immers, voor iedereen die een budget ter beschikking krijgt, moet de inschrijvingsprocedure 

doorlopen zijn binnen het jaar na de terbeschikkingstelling.  

Concreet betekent dit dat volgende stappen doorlopen moeten zijn vóór de einddatum: 

 Proces van vraagverheldering en ondersteuningsplanning 

 Opmaak OP-PVB 

 Objectivering van de handicap, de ondersteuningsnood en de bepaling van de prioriteit 

door een MDT 

Elke procesbegeleider diende er steeds rekening mee te houden dat het OP-PVB moet 

ingediend worden 5 maanden vóór einddatum om het MDT nog de nodige tijd te bieden. 

In 2017 kregen volgende groepen personen een terbeschikkingstelling van een budget:  

 Een groep van langst wachtende personen die nood hebben aan intensieve en 

gespecialiseerde ondersteuning; 

 Personen in een erkende noodsituatie; 

 Personen met een status van maatschappelijke noodzaak; 

 Een aantal personen met een handicap die de overgang wilden maken van 

ondersteuning binnen de minderjarigenzorg naar ondersteuning binnen de 

meerderjarigenzorg. 

Al deze personen dienden veelal de nieuwe inschrijvingsprocedure nog te doorlopen en dit in 

de vastgelegde tijdspanne.  

Bij de terbeschikkingstelling ontvangen de personen met een handicap een schrijven vanuit het 

VAPH. Jammer genoeg wordt vaak pas actie ondernomen enkele maanden na het ontvangen 

van deze brief. Hierdoor verkort de beschikbare tijd voor het doorlopen van de verschillende 

fasen in de inschrijvingsprocedure. 

Effecten  

 Groei personeelsgroep 

Binnen de opstart van de PersoonsVolgende Financiering is het belangrijk zo weinig mogelijk extra 

wachttijden te creëren. Om die reden hebben de DOP’s een tijdelijke uitbreiding van erkenning 

gekregen voor 2017 en 2018. 

Vanuit DOP-VBB vzw was ervoor gekozen om de tijdelijke medewerkers op de eerste plaats in te 

zetten in de regio’s waar de wachttijd het meest opliep. Hierdoor deden we hoofdzakelijk 

aanwervingen in regio Halle-Vilvoorde en regio Leuven.  Bijkomend kozen we voor het aanwerven 

van een deeltijdse medewerker voor onthaal en administratie. Deze persoon neemt de verwerking 
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van de vele aanmeldingen en telefonische vragen voor een groot deel weg van de procesbegeleiders. 

Hierdoor kunnen zij zich focussen op de lopende processen. 

In 2017 was het dan ook de opdracht om geschikte medewerkers te vinden en in te werken. Niet in 

elke regio verliep dit even vlot. 

Een groeiende personeelsgroep geeft ook nieuwe uitdagingen op vlak van afstemming, 

groepsdynamiek enz. Ook de huisvesting en IT-infrastructuur moet aangepast worden aan deze 

groei.  

 Vraaggestuurd werken 

Andere vragen en noden 

In 2016 werden we - door de enorme toename van het aantal aanvragen - gestimuleerd om als 

organisatie te zoeken naar manieren om aan een maximaal aantal personen met een handicap 

een kwaliteitsvol proces aan te bieden.  

Rekening houdend met de wijzigende vragen en noden van cliënten, leidde dit tot een 

flexibilisering van het aanbod, waarbij zowel het aantal contacten, de frequentie van de 

contacten als de totale duur van de processen afgestemd werden op maat van elke persoon en 

zijn specifieke vraag.  

Vóór de invoering van PVF kwamen personen veelal tot bij DOP-VBB vzw voor een ruim en 

rustig denkproces. Het ging om een denkproces rond hun eigen mogelijkheden en beperkingen. 

Maar evenzeer een denkproces rond de mogelijkheden om de kwaliteit van hun leven te 

verbeteren door (meer) gepaste hulp en ondersteuning te krijgen van mensen in hun omg eving 

of van professionals. Het kwaliteitsvol gefaciliteerd proces was de reden om met ons in zee te 

gaan. Het procesverslag (DOP-Ondersteuningsplan) was een naslagwerk dat hen kon 

ondersteunen bij de stappen die nadien nog gezet werden. 

Door de transitiebeweging in de sector, merken we dat de vraag waarmee personen en hun 

direct betrokkenen tot bij DOP-VBB vzw komen, vaker gericht is op het zetten van de eerste 

stap in de nieuwe inschrijvingsprocedure voor het verkrijgen of behouden van een 

PersoonsVolgend Budget. In heel wat processen zien we dat het denkproces in het verleden 

reeds gedeeltelijk werd doorlopen, dat er al heel wat geprobeerd is op vlak van ondersteuning .  

Veel personen met een handicap en hun direct betrokkenen hebben dan al een beter zicht op 

hun mogelijkheden, beperkingen, noden en ondersteuningswensen. Hierdoor staat het 

denkproces vooral in functie van het verfijnen van het beeld over de huidige en toekomstige 

ondersteuning. Het proces an sich wordt dan eerder ervaren als een middel dan een doel. Het 

samen opmaken van het OP-PVB als verslag is dan het noodzakelijke hulpmiddel om het 

uiteindelijke doel te bereiken: een budget voor het inkopen van de noodzakelijke intensieve en 

handicapspecifieke ondersteuning. 

Andere cliënten 

Zoals aangehaald kunnen nu ook personen die reeds ondersteund worden vanuit een VAPH -

erkende zorgaanbieder een beroep doen op DOP voor een procesbegeleiding. Het profiel van 

onze cliënten verruimt hierdoor. Ook personen met een zware tot zeer zware 
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ondersteuningsnood, samen met de mensen die nauw betrokken zijn op hun leven, vragen ons 

om hun denkproces te faciliteren rond de ondersteuningsnoden en -mogelijkheden in het heden 

en de toekomst. 

Maar niet enkel het profiel van de persoon met een handicap verruimt. Ook het profiel van de 

personen die betrokken zijn op de centrale persoon wijzigt. Waar in de vroegere processen 

eventueel betrokken professionals vooral werkzaam waren bij reguliere diensten, zijn het nu 

heel vaak ook professionals uit VAPH-erkende zorgaanbieders die de persoon het best kennen 

en van daaruit mee betrokken zijn in het proces van vraagverheldering en 

ondersteuningsplanning. 

Andere processen 

Maatwerk en vraaggestuurd werken betekende in 2017 een zoekproces. Met het oog op een 

kwaliteitsvol denk- en zoekproces voor de persoon en de direct betrokkenen was het steeds een 

zoeken naar een evenwicht. Een evenwicht tussen enerzijds het ruim verkennen van de 

mogelijkheden en beperkingen, het versterken van alle betrokkenen en anderzijds het 

doelgericht werken op vraag van de persoon en de berokkenen.  

Doordat er ook meer processen waren voor personen met een zware ondersteuningsnood, 

moest er ook telkens gezocht worden naar de beste manier om hen te betrekken en centraal te 

stellen. Het was een zoeken naar het betrekken en centraal stellen ondanks het feit dat de 

centrale persoon niet steeds in staat was gedurende het hele proces mee te denken.  

 Vraaggestuurd werken: administratieve belasting van processen 

Zoals aangehaald, heeft het vraaggestuurd werken en het leveren van maatwerk geleid tot 

flexibelere processen. Bij heel wat processen is de frequentie van de gesprekken hoger en wordt het 

totale proces doorlopen in een kortere periode.  

Naast het opmaken van een Ondersteuningsplan met een beschrijving van het procesverloop is er 

vaak de vraag naar het opmaken van een Ondersteuningsplan PVB, voor personen met een blijvende 

nood aan intensieve en handicapspecifieke ondersteuning. 

Deze combinatie zorgt voor een aanzienlijke toename van de administratieve belasting voor de 

medewerkers. 

 Wachttijden 

Ondanks de flexibilisering van de processen, bleek het onmogelijk om met de toegekende capaciteit 

de processen snel na aanmelding op te starten. Om te garanderen dat personen met een handicap 

niet onnodig wachten om een proces te starten, zorgden we ervoor dat een kennismakingsgesprek 

gedaan kon worden om te bekijken of de vraag van de cliënt en de mogelijkheden vanuit DOP-VBB 

vzw matchen. 

Doordat het aantal aangemelde personen aanzienlijk hoger lag dan de capaciteit van de organisatie, 

nam de wachttijd in 2017 in alle regio’s toe. 
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INTERNE VERANDERINGEN 

5 jaar DOP-VBB vzw 

In 2017 vierden we – in intieme kring – het 5 jarig bestaan van de vzw. Met enige fierheid kunnen we 

zeggen dat de jonge vzw intussen stevig op zijn benen staat. Met een mooie ploeg bieden we 

kwaliteitsvolle processen aan personen met een handicap uit Vlaams-Brabant en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

Het voltallige team wordt geruggesteund door een bestuur dat duidelijke lijnen voor ogen heeft en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening aan cliënten voorop stelt. 

Professionalisering van de werking 

De inhoudelijk evolutie die de voorbije jaren doorgemaakt is, wordt stilaan verankerd. Afspraken 

worden vastgelegd, processen worden beschreven, systemen worden aangepast,… Dit alles met de 

bedoeling om de fundamenten te verstevigen, de medewerkers te ondersteunen en kwaliteit te 

waarborgen. 

Missie – visie en waarden in de nieuwe context 

Grote veranderingen in onze werkomgeving en opdracht waren aanleiding tot het herbekijken van 

onze Missie-visie en waarden. Het proces tot het herformuleren van de uitgangspunten van de vzw 

werd in 2017 doorlopen, samen met alle medewerkers en bestuurders.  

2 regio-teams zijn verhuisd 

In 2017 zijn er heel wat verhuisdozen gevuld en weer leeggemaakt. Naar aanleiding van de groei van 

de teams en het belang dat er vanuit de vzw gehecht wordt aan de teamwerking, werd gezocht naar 

nieuwe huisvesting voor het regiokantoor van Leuven en Halle-Vilvoorde. We wilden onze opdracht 

tot vermaatschappelijking van de zorg en intersectorale samenwerking niet enkel tonen in 

cliëntgebonden samenwerkingen, maar ook ruimtelijk zichtbaar maken. Om die reden kozen we voor 

het huisvesten van de regioteams in kantoren bij organisaties uit belendende sectoren. 

 

 

 

 

INVOERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING G PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING   
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PROJECTWERKING 

Brussels AanmeldingsPunt voor personen met een handicap 

Sedert 2015 is DOP-VBB vzw promotor over het project ‘Brussels AanmeldingsPunt voor 

personen met een handicap (BrAP)’. Dit project werd gecontinueerd in 2017 en kon 

gerealiseerd worden met middelen vanuit de Vlaamse GemeenschapsCommissie. De 

hoofdopdracht bestond uit het realiseren van een centraal telefonisch informatiepunt in Brussel 

voor Brusselaars met een (vermoeden van) handicap enerzijds en voor betrokken diensten 

anderzijds.  

In functie van het vlot toegankelijk maken van de informatie rond PVF werd er in 2016 extra 

geïnvesteerd in het aanpassen van de website. In 2017 werd vervolgens onderzocht op welke 

wijze we de website meer toegankelijk konden maken .  

Meer informatie is te vinden in het ‘jaarverslag 2017 BrAP’. 

Project Intensieve Zorgbemiddeling 

Begin 2015 werd DOP-VBB vzw promotor van het experimentele project rond Intensieve 

Zorgbemiddeling binnen Vlaams-Brabant en Brussel, financieel ondersteund door het VAPH.  

2017 was het laatste volledige werkingsjaar voor dit project. Gedurende de drie werkingsj aren 

zijn er heel wat zaken veranderd in het zorglandschap. De effecten hiervan waren ook voelbaar 

binnen het project. De doelgroep van het project wijzigde een aantal keer, de toeleiding naar 

het project veranderde, de PersoonsVolgende Financiering trad in voege, er kwamen extra 

spelers in het veld,… 

Door de invoering van de Persoonsvolgende Financiering kregen Bijstandsorganisaties vanaf 

2017 de opdracht tot het bemiddelen van personen die over een Persoonsvolgend Budget 

beschikken. Hierdoor was het de opdracht om binnen het project te zoeken naar een optimale 

samenwerking met de Bijstandsorganisaties en te zoeken naar mogelijkheden tot kennisdeling.  

In dit laatste projectjaar werd er enerzijds gefocust op het goed afronden van de lopende 

bemiddelingsdossiers. Anderzijds werd extra aandacht besteed aan de samenwerking met de 

Bijstandsorganisaties en in het structureel verankeren van de intersectorale samenwerking die 

noodzakelijk is voor het bemiddelen van de doelgroep zoals die behoort tot het project.   

Meer informatie is te vinden in het ‘werkingsverslag Zorgbemiddeling  van het 3de projectjaar’. 
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DE WERKING IN BEELD 

Sinds de start in april 2012 kende DOP-VBB vzw een langzame maar gestage groei van het aantal 

cliënten, van het personeelskader, van het aantal gerealiseerde contacten en afgeronde 

ondersteuningsplannen. 

De ook in 2017 gerealiseerde goede verhouding tussen de ingezette personeelsmiddelen en 

gerealiseerde contacten maakt DOP-VBB vzw tot een gezonde vzw.  

Eind 2016 realiseerden we het volledige personeelskader binnen de basiserkenning. Dank zij de 

bijkomende tijdelijke erkenning voor 2017 en 2018, kregen we de mogelijkheid om de 

personeelsgroep verder te laten groeien met het oog op het beperken van de wachttijd voor de 

cliënten uit Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doordat de bijkomende 

aanwervingen niet overal even vlot verliepen, konden we in 2017 nog niet draaien op de volle 

capaciteit binnen de bijkomende erkenning. Eind 2017 hadden we het nieuwe personeelskader 

volledig ingevuld.  

Ingezette personeelspunten en gerealiseerde contacten 

In 2017 werden 1142,96 personeelspunten ingezet. In vergelijking met de basiserkenning is dit 110%. 

Wanneer vergeleken wordt met de tijdelijke uitbreiding van erkenning, gaat het over 82% van er 

maximale personeelsinzet. Met deze personeelsinzet realiseerden we 4967 contacten. Dit komt 

overeen met 115% van de basiserkenning of 86% van de uitbreiding. 

Dit aantal contacten hebben we gerealiseerd dank zij een blijvende inzet van alle medewerkers.  

 

 

Grafiek A: historiek personeelspunten en cliëntcontacten afgezet tegenover de basiserkenning van 1034,88 

personeelspunten en 4312 cliëntcontacten. 
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Grafiek B: personeelspunten en cliëntcontacten 2017 afgezet tegenover de tijdelijke verhoogde erkenning van 

1391 personeelspunten en 5796 cliëntcontacten. 

In grafiek A vinden we de gerealiseerde cliëntcontacten ten opzichte van de maximaal 

gesubsidieerde basiserkenning – uitgedrukt in cliëntcontacten (4312). Deze worden geplaatst naast 

de ingezette personeelspunten ten opzichte van de maximaal gesubsidieerde personeelspunten 

volgens de basiserkenning.   

In grafiek B worden de realisaties afgezet tegenover de tijdelijk verhoogde erkenning.  

Doordat alle gegevens uitgedrukt zijn in percentages, wordt duidelijk dat DOP-VBB vzw in 2017, net 

als in de 3 voorgaande jaren, voldoende contacten realiseerde om de personeelsbezetting volledig 

gesubsidieerd te krijgen.  
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Aanmeldingen 

Zoals op pagina 6 reeds aangegeven, is er in 2017 – net als in 2016 - op het niveau van de vzw 

een aanzienlijke toename van het aantal aanmeldingen. Hoewel elk van de 3 regio’s (Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, arrondissement Halle-Vilvoorde en arrondissement Leuven) een 

toename kent van het aantal aanmeldingen, zijn er toch duidelijke regionale verschillen 

aanwezig, zoals zichtbaar in onderstaande tabel. 

 

 In Brussel is er een toename van 5% van het aantal aanmeldingen in 2017 ten opzichte van 

2016. In vergelijking met de periode vóór de invoering van PVF (2015) gaat het om een 

stijging van 25% 

 In arrondissement Halle-Vilvoorde gaat het om een toename van 56% van de aanmeldingen 

in 2017 ten opzichte van 2016. In vergelijking met de aanmeldingen in 2015 gaat het om 

een toename van 255%. 

 In arrondissement Leuven ten slotte zien we een toename van 64% in het aantal 

aanmeldingen in 2017 ten opzichte van 2016. Wanneer we de vergelijking maken met 2015 

zien we een spectaculaire toename van 353%. 

In totaal werden er in 2017 1022 aanmeldingen opgenomen, waarvan 144 in Brussel, 391 in 

arrondissement Halle-Vilvoorde en 487 in arrondissement Leuven.  

Van 795 aanmeldingen is er een inhoudelijke registratie gebeurd, na kennismakingsgesprek of na 

opstart.  

In de tabel op de volgende pagina is een overzicht te vinden van de categorie doorverwijzers voor de 

totale vzw met een vergelijking van 2017 met 2016 en 2015. De aanmeldingen voor 2017 zijn verder 

uitgesplitst per regio. Het aantal dossiers dat meegenomen is in de berekening wordt aangegeven 

met ‘N=…’ 
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Persoon zelf 4,79% 6,64% 6,61% 6,29% 9,09% 8,05% 
Sociaal netwerk 19,18% 26,25% 22,41% 23,27% 24,92% 23,15% 
Huisarts 0,68% 0,33% 0,29% 0,38% 0,34% 0,67% 
Algemeen ziekenhuis 0,00% 0,33% 0,86% 0,50% 1,18% 0,34% 
Beschutte werkplaats 0,68% 1,00% 1,15% 1,01% 2,02% 2,68% 
Centrum voor Algemeen Welzijn 6,85% 1,33% 6,32% 4,53% 5,72% 5,70% 
Centrum voor Leerlingen Begeleiding 2,74% 1,00% 0,00% 0,88% 1,35% 1,68% 
Diensten Gezinszorg en aanvullende thuiszorg 0,00% 0,00% 0,29% 0,13% 0,34% 1,34% 
School 2,05% 1,66% 2,87% 2,26% 1,52% 1,68% 
Geestelijke Gezondheidszorg 3,42% 1,00% 2,59% 2,14% 4,21% 4,03% 
Tewerkstellingsdiensten 0,68% 0,33% 0,86% 0,63% 1,01% 1,68% 
Bijzondere Jeugdzorg 0,00% 0,66% 1,72% 1,01% 1,52% 0,34% 
Justitie 0,00% 0,00% 0,29% 0,13% 0,00% 0,00% 
Mutualiteit 4,79% 6,98% 3,74% 5,16% 1,35% 2,35% 
Federale Overheidsdienst - Sociale zaken 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,84% 9,40% 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 0,68% 4,65% 2,30% 2,89% 6,06% 6,04% 
Psychiatrie 0,00% 0,33% 5,17% 2,39% 2,02% 1,68% 
Revalidatie Centrum 2,74% 1,33% 4,02% 2,77% 1,01% 0,00% 
Thuislozensector 0,68% 0,00% 0,00% 0,13% 0,67% 0,34% 
Multidisciplinair Team 0,00% 0,33% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 
Gehandicapten Zorg ambulant 23,97% 25,58% 13,22% 19,87% 10,44% 3,02% 
Gehandicapten Zorg residentieel 7,53% 8,31% 9,48% 8,68% 5,56% 3,69% 
Gehandicapten Zorg Franstalig 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,34% 
Andere 10,96% 1,99% 2,30% 3,77% 8,25% 9,40% 
Ongekend     13,51% 11,07% 10,27% 12,42% 

 

Wat het aantal aanmeldingen door de cliënt of zijn netwerk betreft, zien we een kleine daling t.o.v. 

2016, m.n. van 34,01% naar 29,56%. In absolute cijfers gaat het echter nog steeds over 235 

aanmeldingen die gebeuren door de cliënt zelf of door zijn persoonlijke netwerk. 

Ten gevolge van de overgang naar de Persoonsvolgende Financiering zijn er opmerkelijke 

verschuivingen in de aanmeldingen vanuit de door het VAPH-erkende zorgaanbieders. De 

aanmeldingen vanuit de ambulante VAPH-erkende zorgaanbieders is ten opzichte van 2015 gestegen 

van 9 aanmeldingen in 2015 naar 158 in 2017. De aanmeldingen vanuit de residentiële VAPH-

zorgaanbieders steeg ten opzichte van 2015 ook enorm. Hier is er sprake van een stijging van 11 

aanmeldingen in 2015 naar 69 aanmeldingen in 2017.  
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Cliëntcontacten 

Binnen DOP-VBB vzw zijn er in 2017 persoonlijke contacten geweest bij 759 cliënten, hiervan zijn er 

103 niet opgestart en 36 vroegtijdig stopgezet. In 2017 werden er 371 dossiers afgerond. Eind 2017 

waren er nog 223 processen lopend. 

Door de lange wachttijd is ervoor gekozen om te voorzien in een kennismakingsgesprek voor cliënten 

waarbij het bij aanmelding onduidelijk is of DOP-VBB vzw een antwoord kan bieden op de vragen en 

noden die leven. Eind 2017 waren er in regio Leuven 26 personen die reeds een 

kennismakingsgesprek hadden, maar nog wachtten op een effectieve start van hun proces. 
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Aantal cliënten waarmee contact was 145 289 325 759 

Aantal aanmeldingen niet opgestart 21 35 47 103 

Wachtlijst na KMG 

  

26 26 

Aantal vroegtijdige stopzettingen 16 12 8 36 

Aantal afgeronde dossiers  64 161 146 371 

Aantal lopende dossiers 44 81 98 223 

 

In onderstaande grafiek wordt zichtbaar hoe de evolutie is. Voor zowel het aantal cliënten op 

jaarbasis als het aantal afgeronde dossiers zien we een duidelijke stijging. 
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De reden waarom een aanmelding niet opgestart wordt, is zeer divers. In onderstaande grafiek 

worden de meest voorkomende redenen opgenomen. Hierbij is er een vergelijking gedaan van 2017 

met 2016.  

 

 In 33,66% van de gevallen wordt een dossier niet opgestart omdat uit het kennismakingsgesprek 

blijkt dat er geen vraagverheldering nodig is. In vergelijking met 2016 (45%) is dit een aanzienlijke 

daling. Dit geeft vermoedelijk aan dat de doorverwijzingen beter aansluiten bij de noden van de 

cliënt dan in het verleden het geval was. 

 Als 2de belangrijkste reden voor het niet opstarten van een DOP-proces wordt ‘een ander reden’ 

vermeld. Dit gebeurt in 28,71% van de situaties waarbij er geen opstart is. Uit de kwalitatieve 

gegevens maken we op dat de stijging kan toegeschreven worden aan de wachttijd die ontstaan 

is bij DOP-VBB vzw. Personen die zich aanmelden met de bedoeling een proces te doorlopen, al 

dan niet met het oog op het opmaken van een OP-PVB, zoeken naar alternatieve wegen. 

Wanneer er na de lange wachttijd vanuit DOP-VBB vzw kan opgestart worden, hebben ze geen 

nood meer aan de procesbegeleiding van DOP-VBB vzw. 

 Op de 3de plaats staat het gegeven dat de cliënt niet bereid is te investeren in het proces, niet 

meer wil meewerken (een stijging naar 16,83% tegenover 11,69% in 2016).  

 In 12,87% (stijging tegenover 7,79% in 2016) behoort de persoon niet tot de doelgroep van DOP, 

is er geen vermoeden van handicap.  

 Er is een daling van 9,09% in 2016 naar 2,97% in 2017 van de aanmeldingen die niet opstarten 

omdat er geen contact meer mogelijk is.  

Een aantal dossiers wordt stopgezet alvorens het volledige proces afgerond is (vroegtijdige 

stopzetting). Dit aantal is aanzienlijk gedaald ten aanzien van de voorgaande jaren. In 2017 werden 

er slechts 36 dossiers vroegtijdig stopgezet. Dit komt neer op 5% van alle cliënten waarmee er in 

2017 contact was. In 2016 waren dit nog 53 dossiers of 9% van alle cliënten. 
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De verschillende redenen hiervoor zijn weergegeven in onderstaande tabel. Gezien het beperkt 

aantal dossiers waarover het gaat, zijn de absolute aantallen sprekender dan een voorstelling in 

percentages. Toch worden ook de percentages vermeld om tendensen doorheen de tijd 

gemakkelijker zichtbaar te maken. 
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cliënt / netwerk wil niet (meer) meewerken 3 5 4 12 33,33% 

andere reden  4 4 3 11 30,56% 

geen contact meer 5 3 1 9 25,00% 

andere regio 2 0 0 2 5,56% 

geen (vermoeden van) handicap 1 0 0 1 2,78% 

geen vraagverheldering nodig 1 0 0 1 2,78% 

 

In 2016 waren de grootste redenen van vroegtijdige stopzetting dat er geen contact meer mogelijk 

was met de cliënt en dat er geen vraagverheldering nodig bleek. In 2017 zien we een duidelijke 

verschuiving. De belangrijkste reden voor een vroegtijdige stopzetting is dat de cliënt of de 

betrokkenen niet meer willen meewerken in het proces.  
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CLIËNTKENMERKEN 

 

Aan de hand van een beschrijving van de handicap, de leeftijd en de taal waarin de gesprekken 

plaatsvonden, krijgen we een beeld van de personen die vanuit DOP-VBB vzw ondersteund werden. 

De onderstaande gegevens hebben betrekking op de dossiers die in 2017 werden afgerond.  

In sommige dossiers ontbreken enkele registraties waardoor de N-waarde kan verschillen per 

cliëntkenmerk. 

Handicap 

In 57,48% van de in 2017 afgeronde dossiers is er sprake van 1 handicap. Bij 27,56% van de cliënten 

was sprake van 2 handicaps, bij 5,25% was er sprake van een combinatie van 3 handicaps en bij 

1,05% was er zelfs sprake van 4 handicaps.  Bij de resterende 8,66% van de in 2017 afgeronde 

dossiers was er aan het einde van het proces geen duidelijkheid over de aard van de handicap, maar 

was er wel sprake van een vermoeden van handicap. 

In onderstaande tabel zijn de geregistreerde gegevens terug te vinden over de dossiers die in 2017 

(al dan niet vroegtijdig) afgerond werden en waarbij er informatie beschikbaar was over de aard van 

de handicap. Doordat er per persoon sprake kan zijn van meerdere handicaps, kunnen de percentage 

niet cumulatief opgeteld worden. 
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Mentale handicap 59,15% 59,85% 53,79% 57,18% 40,43% 47,06% 
Zintuigelijke handicap: Visueel 4,23% 6,06% 3,45% 4,60% 3,04% 4,41% 
Zintuigelijke handicap: Auditief 8,45% 2,27% 2,76% 3,74% 1,74% 1,74% 
Fysieke handicap 25,35% 25,00% 28,28% 26,44% 23,04% 29,41% 
Psychische handicap en gedragsstoornissen 21,13% 9,09% 13,10% 13,22% 13,91% 21,32% 
Spraak-taalstoornissen/communicatieve handicap 5,63% 2,27% 7,59% 5,17% 3,48% 2,21% 
Autisme 18,31% 18,94% 28,97% 22,99% 21,30% 13,97% 
Cognitieve stoornissen: Post accidenteel 9,86% 3,03% 13,10% 8,62% 4,35% 6,62% 
Cognitieve stoornissen: Door ziekte 5,63% 3,79% 2,76% 3,74% 6,09% 2,21% 

 

57,18% van de personen die in 2017 een proces gingen bij DOP-VBB vzw hadden een mentale 

handicap. Dit percentage is sterk gestegen in vergelijking met 2016. Uit kwalitatieve gegevens blijkt 

tevens dat er sprake is van een verzwaring van de mentale handicap binnen de groep cliënten. 

Op de 2de plaats komt de groep personen met een fysieke handicap (26,44% ten opzichte van 23,04% 

in 2016).  



 

20 

In vergelijking met 2015 stijgt het aandeel van personen met een autismespectrumstoornis. In 2015 

was er sprake van autisme bij 13,97% al dan niet in combinatie met een andere handicap. In 2016 is 

er een stijging naar 21,3% en in 2017 stijgt dit verder naar 22,99% 

Bovenop de mentale, fysieke, zintuiglijke of verworven cognitieve handicap of autisme is er tevens in 

13,22% van de dossiers sprake van een psychisch handicap of gedragsstoornis die een impact heeft 

op het functioneren en op de begeleiding. 

Leeftijd 

Onderstaande tabel en grafiek geven een beeld van de leeftijdsverdeling van de cliënten waarvan de 

dossiers in 2017 werden afgerond. 
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0-6 jaar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
7-12 jaar 3,45% 0,00% 0,00% 0,52% 
13-18 jaar 1,72% 2,61% 1,30% 1,57% 
19- 24 jaar 32,76% 29,41% 63,64% 29,66% 
25-30 jaar 15,52% 10,46% 27,27% 12,07% 
31-36 jaar 20,69% 5,88% 16,88% 8,92% 
37-42 jaar 10,34% 7,19% 10,39% 6,56% 
43-48 jaar 8,62% 9,15% 14,29% 7,87% 
49-54 jaar 12,07% 14,38% 18,18% 11,29% 
55-60 jaar 27,59% 9,15% 14,29% 10,76% 
61-66 jaar 5,17% 8,50% 23,38% 8,92% 
> 66 jaar 0,00% 3,27% 2,60% 1,84% 
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Zoals uit de tabel en grafiek blijkt, bereiken we een hoog percentage cliënten die op een 

scharniermoment in hun leven zitten, met name in de overgang naar volwassenheid. Op dit 

scharniermoment wordt de vraag gesteld naar welke vorm van ondersteuning het meest passend en 

wenselijk is. Samen hierbij stilstaan is zinvol. Tevens behoort deze groep personen met een handicap 

tot een automatisch toekenningsgroep voor een PersoonsVolgend Budget indien ze reeds gebruik 

maken van ondersteuning, aangeboden door een VAPH-erkende zorgaanbieder. Om recht te hebben 

of te houden op dit budget, doorlopen ze processen van vraagverheldering en 

ondersteuningsplanning, geregeld met ondersteuning vanuit DOP-VBB vzw. 

Taal 

Aan de hand van onderstaande tabel krijgen we een beeld van de taal waarin de gesprekken gevoerd 

worden tijdens de processen van vraagverheldering en ondersteuningsplanning. De gesprekken die in 

Brussel gevoerd worden in een ‘andere’ taal, zijn gesprekken waarbij veelal een tolk aanwezig is. 

Voor het tolken tijdens de gesprekken wordt samengewerkt met een ‘tolk’ van de cliënt of met de 

sociale tolkendienst. Het voeren van gesprekken via een tolk heeft een remmend effect op de 

diepgang in en de voortgang van het proces. Naast een grotere tijdsinvestering vragen deze 

processen ook bijkomende vaardigheden en aangepaste methodieken. 
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Nederlands 52,50% 72,63% 98,70% 74,21% 

Frans  40,00% 5,26% 0,00% 14,68% 

Engels 0,00% 1,05% 0,00% 0,40% 

Andere 7,50% 1,05% 1,30% 3,17% 

Onbekend 0,00% 20,00% 0,00% 7,54% 
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Wanneer we de voertaal vergelijken met 2016 en 2015, merken we dat de impact van de 

Persoonsvolgende Financiering vooral leidt tot een stijgend aantal aanmeldingen van 

Nederlandstaligen. De situatie van dossiers die afgerond zijn in 2016 en 2017 blijft grotendeels 

gelijklopend.  
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RESULTAAT NA AFRONDING  

 

In 2017 zijn er 407 dossiers afgerond (371 na een volledig proces en 36 na vroegtijdig stopzetting). 

Voor 406 van de 407 dossiers werd een Ondersteuningsplan opgemaakt.  

In elk proces worden de fasen van kennismaking, beeldvorming en ondersteuningsplanning 

doorlopen alvorens over te gaan tot acties om de gewenste ondersteuning te installeren en later ook 

op te volgen. 

Aan het einde van het proces van beeldvorming is duidelijk waar de krachten van de cliënt met de 

handicap zitten, welke zaken hij in het dagelijks leven zelf kan opnemen en welke ondersteuning er 

nodig is. Bij het inzoomen op de noodzakelijke en gewenste ondersteuning, wordt enerzijds duidelijk 

welke ondersteuning het sociale netwerk reeds biedt en eventueel bijkomend wil bieden en 

anderzijds voor welke ondersteuning er beroep gedaan wordt en zal worden op reguliere dan wel 

gespecialiseerde diensten.  

In 82 dossiers doet de cliënt aan het einde van het proces beroep op ondersteuning uit slechts 1 

categorie (of ondersteuningscirkel). Voor alle andere dossiers is er sprake van ondersteuning die 

geboden wordt door een combinatie van personen uit verschillende categorieën. Hierdoor zijn de 

percentages niet cumulatief op te tellen. 
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Sociaal netwerk 10,00% 35,26% 74,03% 44,96% 

Reguliere diensten  18,75% 17,92% 59,09% 33,66% 

DGAT 6,25% 4,62% 17,53% 9,83% 

VAPH diensten 16,25% 26,01% 53,90% 34,64% 

VAPH diensten wachtlijst 13,75% 27,75% 29,22% 25,55% 

 

Voor die cliënten die nood hebben aan intensieve en handicapspecifieke ondersteuning en hiervoor 

ook beroep willen doen op niet-rechtstreekstoegankelijke ondersteuning door VAPH-erkende 

zorgaanbieders, werd een Ondersteuningsplan opgemaakt voor de aanvraag van een 

PersoonsVolgend Budget (OP-PVB). In 2017 werden er 299 OP-PVB’s opgemaakt en ingediend bij het 

VAPH.  
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ILLUSTRATIE 

 

Kobe is een jongeman met een ernstig verstandelijke beperking en autisme. DOP-VBB vzw werd op 

vraag van zijn ouders betrokken om voor hem een Ondersteuningsplan PersoonsVolgend Budget op 

te maken. Dit was nodig omdat Kobe een persoonlijk assistentiebudget kreeg toegekend vanuit 

Integrale Jeugdhulp. Tijdens verschillende gesprekken waarin Kobes mogelijkheden, noden en de 

wensen van hem en zijn ouders aan bod kwamen, werd het gesprek hoofdzakelijk met de ouders van 

Kobe gevoerd. Door zijn handicap was het voor Kobe immers niet mogelijk om deze gesprekken 

inhoudelijk te volgen. Hierdoor was hij hooguit gewoon aanwezig in de ruimte.  

De ouders wensen Kobe zo lang mogelijk thuis op te vangen. Als hij niet meer naar school kan gaan 

lijkt een dagcentrum een goede keuze. Pas wanneer ze als ouders niet meer voor hem kunnen zorgen 

zal Kobe in een voorziening gaan wonen. Samen met deze laatste piste ontstaat ook een hele grote 

bezorgdheid bij de ouders. De vrees dat Kobe en zijn zus Hannah er alleen voor zullen staan en niet 

omringd zullen zijn door steunfiguren. Het idee ontstaat bij de ouders om tijdens het DOP-traject hier 

iets mee te doen, namelijk de bezorgdheid delen met enkele belangrijke figuren van de familie. We 

plannen een netwerkoverleg met Kobe, zijn ouders, zijn zus, een nicht, drie neven, zijn nonkel en 

tante.  

Onderstaande poster wordt gemaakt om ‘het ijs te breken’. Iedereen schreef op wat typisch is voor 

Kobe, wat ze hem wensen en waar ze misschien bezorgd over zijn. Bij het samenstellen van de flap 

duidde Kobe telkens aan wie aan de beurt mocht komen. Kobe is erg enthousiast en blij dat zijn 

familie bij hem thuis rond de tafel zit. 

 

 



 

25 

Om de rol van DOP te verduidelijken aan de familie wordt onderstaande poster gemaakt:  

 

Aan de hand van onderstaande flap wordt ‘het verhaal van Kobe’ uitgetekend wat betreft de 

toekomst:  
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Via onderstaande flap wordt verduidelijkt wat het doel van de huidige samenkomst met de familie is 

en wat de wens is op lange termijn : 

 

De ouders van Kobe willen hun familie uitnodigen om op vaste basis samen af te spreken. Ze willen 

op een informele manier starten om de betrokkenheid van de familie rond Kobe te vergroten. Door 

bijvoorbeeld rond Kerstmis samen te komen en samen iets te eten en hen te informeren rond hoe 

het met Kobe gaat. De tante van Kobe haalt aan dat ze niet enkel hoeven samen te komen op 

momenten dat het niet of minder goed gaat met Kobe, maar ook op de momenten dat het gewoon 

goed loopt.  

De ouders van Kobe overwegen om in de toekomst nog werk te maken van het vormen van een 

formele netwerkgroep rond Kobe. 
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CONTACTPUNTEN EN BEKENDMAKINGEN 

Eén van de doelstellingen van de Diensten Ondersteuningsplan, opgenomen in de 

beheersovereenkomst, is om in elke gemeente een laagdrempelig contactpunt te realiseren. In 

Vlaams-Brabant en Brussel willen we die doelstelling in fases halen en opteren we in de eerste plaats 

voor een ‘echte samenwerking’. We verkiezen dit boven een groot aantal 

samenwerkingsovereenkomsten die enkel op papier staan omdat we er geen verdere invulling 

kunnen aan geven met onze relatief kleine personeelsgroep. 

Per regio geven we de stand van zaken weer op het einde van 2016. We realiseren intussen voor heel 

Vlaams-Brabant en Brussel 50 contactpunten.  

Aangezien er nog hiaten blijven in de gehele regio Vlaams-Brabant en Brussel, wordt er ook in 2018 

gewerkt aan een verdere uitbouw van contactpunten. In 2018 streven we naar een netwerk van 

contactpunten in de meest bevolkte gemeenten waarbij de ‘dekking’ een aaneensluitend geheel 

vormt. Om dit te realiseren zetten we vanuit DOP-VBB vzw o.m. in op een verbreding van 

organisaties die zich engageren als contactpunt. Hierbij blijven we waken over de diversiteit in 

contactpunten om zo onze onafhankelijkheid en neutraliteit te vrijwaren. 

 

Regio Brussel 

In 2017 is er in Brussel sprake van 13 contactpunten. Het CAW Brussel bleef zijn 10 locaties ter 

beschikking stellen als contactpunt.  

Na de evaluatie van de samenwerking met het CAW werd ervoor gekozen om in 2017 te focussen op 

zitdagen in 3 antennepunten (Grétrystraat, Antwerpselaan en Anderlecht). In het gebouw in 

Anderlecht zetelen naast het CAW ook andere diensten, waardoor ervoor geopteerd werd om elke 2 

maanden op deze locatie een zitdag te houden. De frequentie van de zitdagen in de andere  

antennepunten werd verminderd naar 1x per 3 maanden. Doordat medewerkers elkaar kennen, 

wordt er tussen de zitdagen door geregeld telefonisch contact met elkaar opgenomen. 

Binnen de Lokale Dienstencentra (LDC) worden geen zitdagen voorzien. Er is voor gekozen om vanuit 

DOP-VBB vzw een contactpersoon aan te stellen die geregeld contact opneemt met de LDC om 

wederzijdse doorverwijzing van cliënten te faciliteren. Uitzonderlijk wordt de beschikbare ruimte ook 

gebruikt voor gesprekken met cliënten. 

Tevens is er in 2017 gestart met een nauwe samenwerking met het Wijkgezondheidscentrum De 

Brug te Molenbeek. Elke 2 maanden is er een zitdag waarbij 2 medewerkers vanuit DOP-VBB vzw 

aanwezig zijn. Bij aanvang van de namiddag is er steeds de mogelijkheid voor medewerkers vanuit 

het WGC om casusbespreking te doen of om informatieve vragen te stellen aan de DOP-medewerker. 

Een DOP-medewerker kan ook gevraagd worden aan te sluiten bij een overleg van de artsen. Nadien 

is er de mogelijkheid voorzien om gesprekken met cliënten te doen. 

Deze samenwerking zal in 2018 vermoedelijk uitmonden in een formeel engagement als contactpunt. 

‘Ik was de spilfiguur van de 

vergaderingen omdat het 

over mij ging. Dus er werd 

overal rekening mee 

gehouden. Er werd altijd 

gevraagd of ik het begreep. 

Was dat niet het geval dan 

werd het nog eens extra 

uitgelegd, met 

toevoegingen en met 

tekeningen om het toch 

echt duidelijk te krijgen. Er 

werd met alles rekening 

gehouden.’ 
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Tenslotte zijn er in 2017 afspraken gemaakt met de Cardijnschool om als DOP-VBB vzw op vaste 

momenten aanwezig te zijn in de school om leerkrachten, ouders en leerlingen te woord te staan. 

Onderstaand worden de contactpunten voor Brussel opgelijst, waarvoor eind 2017 een 

overeenkomst ondertekend is:  

Anderlecht   CAW Brussel, Naaldstraat  

1000 Brussel   CAW Brussel 

     Grétrystraat 

     Antwerpselaan 

     Priemstraat 

     Varkensmarkt 

     Anspachlaan 

Evere    Lokaal Dienstencentrum Aksent 

Jette    CAW Brussel, Laarbeeklaan 

Neder-Over-Heembeek  Lokaal Dienstencentrum Ado Icarus 

Oudergem   CAW Brussel, Triomflaan 

Schaarbeek   Lokaal Dienstencentrum Aksent 

    CAW Brussel, Gaucherestraat 

Sint-Jans-Molenbeek  CAW Brussel, Mommaertsstraat 

  

  

In het kader van het vergroten van de bekendheid van de werking van DOP-VBB vzw enerzijds en in 

het kader van het bekendmaken van de bijkomende opdracht binnen de Persoonsvolgende 

Financiering werden er in Brussel een veelheid aan bekendmakingsacties gedaan. Naast aandacht 

voor de bekendmaking van de eigen werking en nieuwe rol was het ook nodig om de 

Persoonsvolgende Financiering toe te lichten binnen de verschillende sectoren. Vanuit Brussel waren 

er bekendmakingsacties bij o.m. scholen voor buitengewoon onderwijs, medewerkers vanuit de 

vergunde zorgaanbieders van het VAPH (voor minder- en meerderjarigen),  Wijkgezondheidscentra, 

het CAW, CGG, medewerkers uit de thuislozensector, hulpverleners bij nieuwkomers en personen 

met een interneringsstatuut. 

Tevens is er vanuit DOP-VBB vzw ook een permanente betrokkenheid op de werking vanuit BROG. 

Regio Halle-Vilvoorde 

In regio Halle-Vilvoorde is er in 2017 sprake van 19 contactpunten waar er een actieve samenwerking 

mee is. Er wordt met alle contactpunten op regelmatige basis telefonisch overleg gepleegd i.f.v. het 

wederzijds beantwoorden van informatieve vragen of het realiseren van doorverwijzingen van 

cliënten.  

In 2017 werd aan hen allen vanuit DOP-VBB vzw ook het aanbod gedaan om de Persoonsvolgende 

Financiering in het algemeen en de rol van DOP hierin toe te lichten. 

Er wordt af en toe gebruik gemaakt van de locaties, voornamelijk bij doorverwijzingen of voor een 

netwerkoverleg. De locaties van de OCMW’s staan altijd ter beschikking, evenals het contactpunt van 

Familiezorg en Zonnestraal. Een telefonische aanvraag volstaat om deze te reserveren. De 
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overeenkomst met de CAW’s is dat de locatie enkel ter beschikking kan gesteld worden voor cliënten 

die zij naar DOP-VBB vzw doorverwijzen, dit omwille van chronisch plaatsgebrek in hun locaties. 

In 2017 werd er geëxperimenteerd met het aanbieden van zitdagen in 1 van de OCMW-

contactpunten. Deze werkwijze wordt in 2018 geëvalueerd. 

Onderstaand worden de contactpunten voor het arrondissement Halle-Vilvoorde opgelijst, waarvoor 

eind 2017 een overeenkomst ondertekend is:  

Asse    Familiezorg Oost-Vlaanderen 

Beersel    OCMW 

Drogenbos   OCMW 

Galmaarden   Sociaal Huis 

Halle    OCMW 

    CAW Halle-Vilvoorde 

Hoeilaart   Sociaal Huis 

Kapelle-o/d-Bos  OCMW 

Lennik    Zonnestraal vzw 

Londerzeel   OCMW 

Sint-Genesius-Rode  OCMW 

Steenokkerzeel   OCMW 

Tervuren   CAW Halle-Vilvoorde 

    Sociaal Huis 

Ternat    OCMW 

Vilvoorde   CAW Halle-Vilvoorde 

Wemmel   OCMW 

Zellik    CAW Halle-Vilvoorde 

Zemst    OCMW 

 

Ook in 2017 werd er geïnvesteerd in bekendmakingsacties in arrondissement Halle-Vilvoorde. Deze 

acties stonden enerzijds in functie van een verdere uitbreiding van de contactpunten en anderzijds in 

functie van het informeren van medewerkers uit de contactpunten en belendende sectoren over de 

Persoonsvolgende Financiering in het algemeen en over de bijkomende opdracht die DOP-VBB vzw 

kreeg in dit kader. Zo waren er bekendmakingsacties gericht op professionals binnen een Sociaal 

Huis, gericht op gebruikers, hun netwerk en 1ste lijnsdiensten en op vergunde zorgaanbieders met 

een aanbod naar minder- en meerderjarigen. 

In Steenokkerzeel is er een opstartende projectmatige samenwerking met het OCMW van 

Steekokkerzeel. Zij wensen een aantal woningen aan te bieden aan personen met een handicap die 

op zoek zijn naar ondersteuning die vergelijkbaar is met het vroegere ‘beschermd wonen’. 

De medewerkers van DOP-VBB vzw zijn vertegenwoordigd in een intersectoraal casusoverleg dat 4 

maal per jaar wordt georganiseerd door CAW Halle-Vilvoorde.  De teamcoördinator van het 

regioteam Halle-Vilvoorde sluit aan bij de beleidsgroep van dit intersectoraal overleg. 
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Regio Leuven 

In regio Leuven zijn er eind 2017 overeenkomsten getekend met 18 organisaties die zich engageren 

om de functie van contactpunt waar te maken.  

De meeste van deze contactpunten werden in 2017 nogmaals gecontacteerd met de vraag om onze 

werking en vooral onze rol in de Persoonsvolgende Financiering verder toe te lichten. 

Er werd in 2017 gekozen om voor het verder uitbreiden van contactpunten ruimer te kijken dan 

OCMW’s en CAW’s. Daarnaast zien we ook een samenwerking als contactpunt mogelijk met diensten 

waar er geen ruimte kan gebruikt worden voor cliëntgesprekken. Met deze diensten is er vooral 

telefonisch contact om wederzijds informatieve vragen te beantwoorden of om een casus te 

bespreken met het oog op een eventuele doorverwijzing. 

Op de meeste contactpunten is er steeds de mogelijkheid om een ruimte te reserveren voor cliënt- of 

netwerkgesprekken. Dit kan telefonisch of via mail worden geregeld.  

De contactpunten van het OCMW staan steeds open voor gesprekken met alle cliënten. Met het 

CAW werd er afgesproken dat ruimtes alleen ter beschikking staan van cliënten waar het CAW bij 

betrokken is als hulpverlener of als aanmelder.  

Bij het ondertekenen van de overeenkomst met het CAW Oost-Brabant werd geopteerd voor een 

inhoudelijke samenwerking, zoals ook gerealiseerd werd binnen het CAW Brussel. Het engagement 

werd genomen om vanaf 2016 te werken met een maandelijkse zitdag van een medewerker vanuit 

DOP-VBB vzw op het contactpunt van het CAW te Leuven. Ook hier werd wederzijds overleg 

gestimuleerd. Na een grondige evaluatie in 2017 werd dit engagement verder gecontinueerd. 

De samenwerking met  Leuven Centraal bleef behouden. Ook in 2017 werden er vanuit DOP-VBB vzw 

binnen de gevangenismuren processen van vraagverheldering en ondersteuningsplanning gelopen 

met cliënten en – zo mogelijk – hun netwerk.  

Onderstaand worden de contactpunten voor arrondissement Leuven opgelijst, waarvoor eind 2017 

een overeenkomst ondertekend is: 

Aarschot    OCMW 

Begijnendijk    CADO Landelijke Thuiszorg 

Bekkevoort    OCMW 

Bertem    Sociaal Huis 

Bierbeek    U.P.C. Sint-Kamillus 

Boutersem   OCMW 

Diest    CAW Oost-Brabant 

Hoegaarden    CADO Landelijke Thuiszorg 

Kessel-Lo    WGC De Central 

Landen     Huis van het Kind 

    OCMW 

Leuven     OCMW 

    CAW Oost-Brabant 

Linter    OCMW 

Lubbeek   OCMW 
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Oud-Heverlee   Sociaal Huis 

Scherpenheuvel-Zichem Sociaal Huis 

Tienen    CAW Oost-Brabant 

 

In 2017 werd er verder ingezet op bekendmaking in regio Leuven. Deze acties waren enerzijds gericht 

op een verdere uitbreiding van de contactpunten en anderzijds op het informeren van medewerkers 

van contactpunten en andere diensten in de hulpverlening over de Persoonsvolgende Financiering  in 

het algemeen en over onze opdracht in dit kader. Zo waren er bekendmakingen gericht op 

professionals binnen OCMW’s, eerstelijnsdiensten zoals CADO’s en Wijkgezondheidscentra, ROG 

partners,… We waren ook aanwezig op de autismebeurs waar cliënten, hun netwerk en andere 

professionelen informatie kregen over de werking van DOP-VBB vzw in het algemeen en specifiek 

rond de Persoonsvolgende Financiering en onze bijkomende opdracht daarin.  

In 2017 sloten we enkele vergaderingen aan bij het overleg van de Stuurgroep Zorgcircuit ‘Mensen 

met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen’. Onze werking 

DOP-VBB vzw werd er voorgesteld en ook onze rol binnen de Persoonsvolgende Financiering. 

Centraal 

In het kader van de bekendmaking van de Persoonsvolgende Financiering aan professionals buiten de 

sector voor Personen met een Handicap, kreeg DOP-VBB vzw de vraag vanuit SEN vzw tot het 

meewerken aan de informatiesessies. In nauwe samenwerking met zowel SEN vzw als het 

Coördinatiepunt Handicap van Vlaams-Brabant en Brussel werden in 2017 3 sessie gegeven die 

openstonden voor medewerkers uit het werkveld, met de focus op medewerkers uit de reguliere 

sector. Er werden ook 4 gerichte informatiesessie gegeven,  voor medewerkers van de OCMW’s en 

gemeenten, voor medewerkers vanuit de drug- en alcoholpreventie  en voor medewerkers van de 

schakelteams. 

Ook in 2018 zal deze opdracht verdergezet worden.  

In 2017 was er nog regelmatige terugkoppeling van de werking naar de ROG-partners op de 

verschillende platformen. 
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GEVOLGDE VORMINGEN 

Om een hoge kwaliteit van de werking te garanderen, is een goede vorming van nieuwe 

medewerkers en blijvende vorming van geroutineerde medewerkers essentieel. Naast 

competentieversterkende vormingen, zijn vormingen met het oog op het vergroten van kennis 

essentieel voor de medewerkers. In perioden van grote veranderingen, zoals met de invoering van de 

Persoonsvolgende Financiering, zijn vormingen die gericht zijn op het verwerven van kennis zeker erg 

belangrijk. Omdat vormingsmomenten tijd innemen van cliëntcontacten, blijft het steeds 

noodzakelijk om een goede afweging te maken van de tijdsinvestering ten opzichte van de 

inhoudelijke meerwaarde. 

Voor de vormingen rond de methodieken die specifiek zijn voor de procesbegeleiding vanuit DOP-

VBB vzw, wordt samengewerkt met Lus vzw. De basisvormingen worden door alle procesbegeleiders 

vanuit DOP-VBB vzw gevolgd. Voor het  bijkomende aanbod vanuit Lus vzw wordt rekening gehouden 

met de interesses, de noden en mogelijke tijdsinvestering van de verschillende medewerkers. 

Naast het vormingsaanbod van Lus vzw krijgen medewerkers de kans om aan te sluiten op bestaande 

externe vormingen of wordt ervoor geopteerd om experts uit te nodigen op de teamvergadering. 

Indien de inhoud van externe vorming interessant is voor alle medewerkers, dan wordt een interne 

terugkoppeling georganiseerd. 

Onderstaand is een overzicht te vinden van de opleiding die in 2017 gevolgd werden. 

Vormingen door LUS vzw 

 De 4 nieuwe procesbegeleiders binnen DOP-VBB vzw hebben de ‘starterscursus’ vanuit Lus vzw 

gevolgd om hun inwerkperiode zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

 In 2017 volgde 2 nieuwe medewerkers de cursus  ‘faciliteren van groepen’.  

 De vorming rond ‘visualiseren van processen’  werd in 2017 gevolg door 7 medewerkers. 

 Voor maatwerk binnen de processen, ook voor personen met een zware ondersteuningsnood, 

werd de vorming rond het ‘betrekken van kinderen en personen met een zware 

ondersteuningsnood’ in 2017 gevolgd door 3 medewerkers. 

 Zoals zichtbaar in het cijfermateriaal rond ‘taal’ (zie pagina 21) zien de medewerkers van DOP-

VBB vzw geregeld cliënten uit uiteenlopende culturen, waarbij gebotst wordt op taalbarrières en 

culturele verschillen. De processen met deze cliënten verlopen anders en vragen langere en/of 

meer contactmomenten dan bij andere doelgroepen. Door deze ervaringen ontstond er in 2014 

de nood aan vorming rond multiculturaliteit. Lus vzw organiseerde een intervisieprogramma 

rond ‘multiculturaliteit’. Ze faciliteerden de communicatie tussen procesbegeleiders rond dit 

thema en het uitwisselen van ervaringen die reeds opgedaan waren binnen de doorlopen 

processen. Vanuit DOP-VBB vzw sloten hierop bij aanvang 3 medewerkers aan. Uit de evaluatie 

eind 2016 bleek dat intervisie niet tegemoetkwam aan de noden en verwachtingen van de 

betrokken medewerkers. Er werd gezamenlijk dan ook besloten om voor 2017 zowel de 

frequentie als de inhoud van de vergaderingen te wijzigen. Er was voorzien om in 2017 2 thema-

vergaderingen te houden, maar de eerste samenkomst werd geannuleerd. Tijdens de tweede 

samenkomst werden eventuele thema’s opgelijst die verbonden zijn met de grootstedelijke 

context. Vanuit DOP-VBB vzw werd een evaluatie voorzien. Gezien er binnen de vzw al een hele 

weg afgelegd is rond dit thema werd geoordeeld dat de balans investering-inhoudelijk 

rendement voor deze intervisie oversloeg naar de kant van investering.  
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 In 2017 bood Lus vzw een vorming aan rond de methodiek van het opmaken van een 

‘Alternatieve Sociale Kaart’. Met deze methodiek kunnen kleinschalige en buurtinitiatieven in 

beeld gebracht worden tijdens een proces met cliënten. Deze vorming stond open voor het 

voltallige team. Er sloten 14 medewerkers op aan. 

Andere vormingen 

Omdat de doelgroep van DOP-VBB vzw heel ruim is, is gezocht naar manieren om voldoende kennis 

op te bouwen rond het werken met cliënten met verschillende problematieken en uit verschillende 

doelgroepen. In 2014 werd gestart met het uitnodigen van ‘experts’ om hun kennis te delen. Ook in 

2017 werden enkele ‘experts’ uitgenodigd op de teamvergaderingen met het oog op het versterken 

van het voltallige team. Experts rond volgende thema’s waren aanwezig: 

 De werking van de Bijstandsorganisaties 

 Werken met personen met een dubbeldiagnose verstandelijke beperking en psychische 

kwetsbaarheid (2 intervisies per jaar) 

 Kinderen en jongeren binnen Integrale Jeugdhulp 

We zochten ook naar andere manieren om de expertise rond de verschillende doelgroepen in de 

organisatie binnen te brengen. Bij de aanwervingen in het kader van de tijdelijke uitbreiding van de 

middelen, werden medewerkers aangetrokken met ervaring met een diverse cliëntgroepen. Deze 

medewerkers brengen hun nieuwe kennis en ervaring binnen in de dagelijkse teamwerking.  

Vormingen rond specifieke problematieken konden gevolgd worden door medewerkers die hiervoor 

interesse hadden. Wie een externe vorming kon volgen, voorzag nadien een terugkoppeling naar het 

team van de relevante elementen uit de vorming.  

Volgende externe vormingen werden gevolgd m.b.t. specifieke problematieken of thema’s: 

 Niet-aangeboren Hersenletsels (1 medewerker) 

 Chronische pijn en euthanasie (1 medewerker) 

 Forensische zorg aan geïnterneerden (1 medewerker) 

 De Persoonsvolgende Financiering en de specifieke situatie voor Brussel (5 medewerkers) 

In het kader van veiligheid en preventie werden volgende vormingen gevolgd: 

 Infosessie brandveiligheid in Brussel en Lubbeek (12 medewerkers) 

 Inzetten op welzijn: ziekteverzuim in de praktijk (1 medewerker) 

 Stress- en burnout beleid (2 medewerkers) 

 Eerste Hulp bij Ongevallen (12 medewerkers) 

 Veiligheid van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (1 

medewerker) 

De invoering van de Persoonsvolgende Financiering leidde ook in 2017 nog tot heel wat 

onduidelijkheid voor cliënten en medewerkers. Er waren geen specifieke vormingen meer voorzien, 

maar net als in 2016 werd er voortdurend tijd gemaakt om de vele individuele en dossiergebonden 

vragen te bekijken en te bespreken. Ook op elke teamvergadering werd er nog steeds ruimte 

voorzien voor het doorgeven van relevante informatie, evenals voor het collectief beantwoorden van 

vragen. Voor de input van correcte informatie o.m. op dossierniveau was er een voortdurende link 

met de medewerkers vanuit het Coördinatiepunt Handicap en met de Coördinator Zorgregie voor 

onze regio.  
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UITDAGINGEN VOOR 2018 

Bij het afsluiten van 2017 is een reflectie over de toekomst en zijn uitdagingen zeker op zijn plaats. Er 

liggen uitdagingen die aangegaan moeten worden ten voordele van onze cliënten. Maar evenzeer 

liggen er uitdagingen binnen onze eigen organisatie. 

Beperken van wachttijden 

Eind 2015 beschouwden we de implementatie van de Persoonsvolgende Financiering en het 

vormgeven van onze bijkomende rol als een uitdaging. Hoewel de aanpassingen aan de processen 

een feit zijn, bleek het onmogelijk om de grote toestroom aan vragen tot het opstarten van een 

proces te verwerken met de beschikbare personeelsgroep. Ondanks de extra medewerkers die 

gestart zijn (dank zij de inzet van de tijdelijke uitbreidingsmiddelen) blijft er een grote groep 

personen wachten voor de opstart van een DOP-proces. 

In 2018 zal gezocht moeten worden naar manieren om deze wachttijden in te korten. 

Evenwicht zoeken 

We hechten er belang aan dat we – binnen de beschikbare middelen - zo veel mogelijk personen met 

een (vermoeden van) handicap een kwaliteitsvol proces op maat kunnen aanbieden. Dit blijven we 

doen in partnerschap met de personen die nauw betrokken zijn op het leven van de centrale 

persoon. 

Hoewel het zoekproces naar evenwicht in 2016 reeds ingezet is, zal ook in 2018 verder gezocht 

moeten worden naar aanpassingen in de manier van werken om een evenwicht tussen kwaliteit en 

kwantiteit te realiseren, een evenwicht tussen cliëntcontact en administratie, een evenwicht tussen 

de draaglast en draagkracht van medewerkers en dit alles rekening houdend met de extra belasting 

die de PersoonsVolgende Financiering met zich heeft meegebracht.  

Kwetsbare cliënten bereiken en versterken  

Ondanks de wachttijden moeten we blijven investeren in het bereiken van kwetsbare cliënten en 

kwetsbare cliëntsystemen. Ook hen geven we gepaste informatie, keuzemogelijkheden en 

ondersteuning op hun maat.  

Versterken van de interne organisatie met al zijn medewerkers 

Last but not least zal DOP-VBB vzw ook in 2018 de interne organisatie versterken. Om de kwaliteit 

van de werking naar cliënten toe te kunnen vrijwaren, blijft het belangrijk om expertise uit te breiden 

door o.m. het aanbieden van mogelijkheden tot het volgen van goede en relevante vormingen. Ook 

een gepaste ondersteuning van en zorg voor de medewerkers moet onze aandacht blijven krijgen.  

Door de snelle groei van het team is extra zorg voor de teamdynamiek belangrijk. 

Ook aanpassingen aan de IT-structuur dringen zich op. Immers, een medewerker moet de focus 

kunnen houden op de cliëntwerking. Technische hulpmiddelen en infrastructuur moeten hierbij 

ondersteunend werken. 

Tenslotte is het de opdracht alle goede praktijken en kwaliteit die opgebouwd zijn doorheen de jaren 

ook te verankeren in een duidelijk systeem. 
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CONTACTGEGEVENS  

DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN VLAAMS-BRABANT EN BRUSSEL VZW 

 

Hoofdzetel   Binkomstraat 2 

    3210 Lubbeek 

    016/56 56 30 

    info@dop-vbb.be  

    www.dop-vbb.be  

 

Regio Brussel   Koningsstraat 294 

    1210 Sint-Joost-Ten-Node 

    02/201 76 43 

    brussel@dop-vbb.be  

 

Regio Halle-Vilvoorde Itterbeeksebaan 210 

    1701 Dilbeek 

    02/460 69 60 

    hallevilvoorde@dop-vbb.be  

 

Regio Leuven   Binkomstraat 2 

    3210 Lubbeek 

    016/56 56 30 

    leuven@dop-vbb.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met financiële steun vanuit 
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