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Samenstelling Raad van Bestuur
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Subsidiegevers
DOP-VBB vzw is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH). Aanvullend ontving DOP-VBB vzw in 2018 middelen vanuit Sociale Maribel. Op
projectmatige basis waren er subsidies vanuit de Vlaamse GemeenschapsCommissie. De werking van
DOP-VBB vzw wordt tevens mogelijk gemaakt, dankzij middelen vanuit de Provincie Vlaams -Brabant.
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TERUGBLIK
2018 kan beschouwd worden als een jaar waarin een nieuwe voorzichtige balans werd
gevonden. Een jaar waarin inhoudelijke veranderingen beperkt bleven en elke medewerker zich
niet enkel op vlak van processen van vraagverheldering en ondersteuningsplanning competent
voelde, maar zich ook zo voelde op vlak van de persoonsvolgende financiering. Op
organisatieniveau konden we investeren in het in beeld brengen van de sterktes, zwaktes en
mogelijkheden. Naast deze analyse zetten we in op het verankeren van goede praktijken en in
het verbeteren van o.m. het eerste deel van de IT-infrastructuur.
In 2018 startten we voor het eerst met een volledige personeelsbezetting. Er werd zelfs
geopteerd voor een lichte overbezetting om doorheen het jaar vlot te kunnen inspelen op o.m.
langdurige afwezigheden (ziekte, moederschapsrust,…), personeelsbewegingen,...
Als we focussen op de cliëntwerking, dan valt op dat er in 2018 erg is ingezet op het
maximaliseren van de cliëntcontacten, op het afstemmen van de processen op maat van de
vragen en dit om de wachttijden voor cliënten te verminderen. Anderzijds werden er nog steeds
veel inspanningen geleverd om ook de professionals uit zowel de reguliere als gespecialiseerde
diensten wegwijs te maken in het geheel van regels binnen de persoonsvolgende financiering.
Enkel op die manier konden en kunnen ook cliënten correct geïnformeerd worden. We hebben
in 2018 opnieuw actief ingezet op het realiseren van de doelstelling van ‘geïnformeerde
gebruikers’ uit het Perspectiefplan 2020.
Naast de basiswerking van een procesmatige vraagverheldering en ondersteuningsplanning en
de bijkomende opdracht van het opmaken van Ondersteuningsplannen voor de aanvraag van
een Persoonsvolgend Budget, kende DOP-VBB vzw ook in 2018 een projectmatige werking:
 Brussels AanmeldingsPunt voor personen met een handicap
 Intensieve Zorgbemiddeling (t/m eind februari 2018)
 VSB en PVF in Brussel

EVALUATIE EN VERSTERKING VAN DE WERKING
Analyse van de eigen sterktes en noden
In 2018 werd een Sterkte-zwakte-analyse gedaan. Bij dit proces werden zowel medewerkers,
bestuurders als andere stakeholders betrokken. Deze analyse was de start voor verdere
verbeteracties.

Missie en visie ten aanzien van medewerkers
Wat medewerkers aangaven als sterktes, zwaktes en noden in de interne werking was het startpunt
om een missie en visie uit te schrijven ten aanzien van de eigen medewerkers die zich dagelijks
inzetten voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan cliënten.
MISSIE ten aanzien van onze medewerkers:
We werken samen aan veerkrachtige, gezonde, deskundige, betrokken medewerkers die hun
talenten optimaal kunnen inzetten en hun competenties kunnen doen toenemen. Dit alles in
een sfeer van wederzijdse zorg en betrokkenheid.
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VISIE van waaruit we vertrekken in het samenwerken:
Binnen DOP-VBB vzw willen we een stimulerend klimaat creëren




waarbinnen elke medewerker veerkrachtig, gezond, deskundig en betrokken is,
waarin elke medewerker de ruimte krijgt om zich verder te ontplooien en
waarbij initiatieven om de functie kwaliteitsvol uit te bouwen aangemoedigd worden.

Tevens vinden we het belangrijk dat medewerkers de kans krijgen om ook ruimer hun
creativiteit in te zetten en vernieuwend te zijn: zelf uitwerken van nieuwe ontwikkelingen en
methodieken om ze te integreren in de werking en zo mogelijks uit te dragen naar het bredere
werkveld.
Een missie en visie is hol als ze niet concreet gemaakt wordt. Ook hieraan werd hard gewerkt in
2018.

Focus op medewerkers
Zoals ook opgenomen in het jaarverslag van 2017, had de invoering van de Persoonsvolgende
Financiering een effect op de vragen van cliënten en hierdoor op de taakinhoud van medewerkers.
De bijkomende taak tot het opmaken van OP-PVB’s veroorzaakte een hogere administratieve
belasting van de medewerkers.
Voor sommige medewerkers creëerde deze nieuwe context nieuwe mogelijkheden. Andere
medewerkers voelden dat hun passie en hun werk niet meer overeenkwamen en besloten andere
kansen te grijpen.
Nieuwe medewerkers komen, anderen gaan. Deze bewegingen vormden in 2018 een realiteit. We
werden uitgedaagd om flexibel in te spelen op de mogelijkheden, om creatief om te gaan met de
noden, om zorgzaam om te gaan met elkeen én om als organisatie de kwaliteitsvolle dienstverlening
aan elke cliënt te garanderen.

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 ten
aanzien van cliënten te waarborgen. In 2018 lag de focus op het verankeren van de cliëntgebonden
processen.
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GEÏNFORMEERDE EN VERSTERKTE CLIËNTEN
Informatievragen
We dachten dat de vragen naar informatie zouden afnemen, nu PVF al niet meer ‘nieuw’
genoemd kan worden. Toch blijven zowel professionelen als personen met een handicap - en
hun direct betrokkenen – zoeken naar duidelijkheid. Dit leidde ook in 2018 tot veel vragen.
Tijdens deze gesprekken werd er vanuit DOP-VBB vzw geïnvesteerd in o.m. het verduidelijken
van de procedure binnen de Persoonsvolgende Financiering, het verschil met de procedure voor
minderjarigen,…
Het werd duidelijk dat zowel professionals uit reguliere diensten als profession als vanuit VAPHerkende zorgaanbieders nog steeds niet over correcte informatie beschikten. Hierdoor werden
ook cliënten niet goed geïnformeerd. Vanuit DOP-VBB vzw zagen we het als onze opdracht om
de kennis van professionals te verhogen om zo ook te werken aan ‘(correct) geïnformeerde
gebruikers’. Hierdoor werden we 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.

Vragen tot opstart proces: aanmeldingen
Nadat de aanmeldingen in 2017 zo massaal waren, ontstond een aanzienlijke wachtlijst binnen DOPVBB vzw. Hierdoor zochten cliënten en aanmelders naar alternatieven voor het doorlopen van het
proces van vraagverheldering en ondersteuningsplanning met het oog op de aanvraag van een PVB.
De ontwikkelingen bij de partnerorganisaties, leidden ertoe dat het aantal aanmeldingen in 2018
licht daalde. Toch verwezen deze partners cliënten ook gericht aan ons door. Dit is zeker het geval bij
dossiers waarbij nood is aan expertise rond procesmatige, groepsdynamische en intensieve
vraagverheldering. Denk hierbij aan dossiers met complexe vragen, tegenstrijdige visies op de
ondersteuningsnoden en –wensen, dossiers waarbij het betrekken van de persoon met de handicap
zelf geen evidentie is gezien zijn handicap,…
Ten opzichte van de aanmeldingen van 2017 zagen we in 2018 een daling, resp. van 1022 naar 717
aanmeldingen over de vzw.
Onderstaande tabel toont de cumulatie van de aanmeldingen per periode.
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Op pagina 13 wordt verder ingezoomd op inhoudelijke informatie over de aanmeldingen en op de
regionale verschillen.

Vraaggestuurd werken
Vanaf 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.
In 2018 merkten we dat het verhogen van flexibiliteit een limiet heeft. Snelheid en gerichtheid
op administratieve documenten, kunnen niet primeren op een inhoudelijk zinvol en
kwaliteitsvol proces.
Met de focus op de kwaliteit van de dienstverlening bleek de grens van efficiëntieverhoging
bereikt in 2018. Gezien de onmogelijkheid om bijkomende medewerkers in te zetten, kon enkel
maximale inzet op cliëntprocessen nog leiden tot een vermindering van de wachttijd voor de
vele cliënten.
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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 2018 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.
Meer informatie is te vinden in het ‘jaarverslag 2018 BrAP’.

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.
Begin 2018 werd het project afgerond. De opdracht tot Intensieve Bemiddeling werd
beleidsmatig verankerd. De Consultententeams kregen deze rol toebedeeld. Voor Vlaams Brabant en Brussel investeerden we nog de nodige tijd om de werking over te dragen.
Meer informatie is te vinden in het ‘werkingsverslag Zorgbemiddeling van het 3de projectjaar’.

VSB en PVF in Brussel
Samen met het Kenniscentrum Wonen, Welzijn en Zorg gaven we vorm aan het project rond de
bekendmaking van de Vlaamse Sociale Bescherming en Persoonsvolgende Financiering in Brussel.
Het doel van het project was om professionele medewerkers, maar ook vrijwilligers, in Brussel te
informeren en sensibiliseren over de veranderingen en kansen die zich aandienen door de invoering
van de decreten Vlaamse sociale bescherming (VSB) en persoonsvolgende financiering (PVF). Met dit
project werd tevens ruimte gecreëerd voor DOP-VBB vzw om extra in te zetten op de bekendmaking
en promotie van de eigen werking en het kader van de Persoonsvolgende Financiering.
Dit project werd financieel mogelijk gemaakt dankzij middelen van de VGC.
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DE WERKING IN BEELD
Sinds de start in april 2012 kende DOP-VBB vzw een groei van het aantal cliënten, van het
personeelskader, van het aantal gerealiseerde contacten en afgeronde ondersteuningsplannen.
Ook in 2018 realiseerden we een goede verhouding tussen de ingezette personeelsmiddelen en
gerealiseerde contacten.
Eind 2016 realiseerden we het volledige personeelskader binnen de basiserkenning. Dankzij 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. 2018 startte met dit volledige personeelskader, maar ten gevolge van o.m.
langdurige ziektes hadden we voor het volledige jaar 2018 net geen volle inzet van het
personeelskader.

Ingezette personeelspunten en gerealiseerde contacten
In 2018 werden 1322,45 personeelspunten ingezet. In vergelijking met de basiserkenning is dit 128%
(grafiek A). Wanneer vergeleken wordt met de tijdelijke uitbreiding van erkenning, gaat het over 95%
van de maximale personeelsinzet (grafiek B, pagina 12). Met deze personeelsinzet realiseerden we
5626 contacten. Dit komt overeen met 130% van de basiserkenning of 97% van de uitbreiding.
Dit aantal contacten hebben we gerealiseerd dankzij een blijvende inzet van alle medewerkers.
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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 2018, net
als in de voorgaande jaren, voldoende contacten realiseerde om de personeelsbezetting volledig
gesubsidieerd te krijgen.
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Aanmeldingen
Zoals op pagina 9 reeds aangegeven, is er in 2018 op het niveau van de vzw een daling van het
aantal aanmeldingen. Hoewel elk van de 3 regio’s (Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
arrondissement Halle-Vilvoorde en arrondissement Leuven) een daling kent van het aantal
aanmeldingen, zijn er toch duidelijke regionale verschillen aanwezig, zoals zichtbaar in
onderstaande tabel.

Aanmeldingen
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In totaal werden er in 2018 717 aanmeldingen opgenomen, waarvan 141 in Brussel, 267 in
arrondissement Halle-Vilvoorde en 309 in arrondissement Leuven.
Van 896 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 2018 met 2017, 2016 en 2015. De aanmeldingen voor 2018 zijn
verder uitgesplitst per regio. Het aantal dossiers dat meegenomen is in de berekening wordt
aangegeven met ‘N=…’
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Centrum voor Algemeen
Welzijn
Centrum voor Leerlingen
Begeleiding
Diensten Gezinszorg en
aanvullende thuiszorg
School
Geestelijke Gezondheidszorg
Tewerkstellingsdiensten
Bijzondere Jeugdzorg
Justitie
Mutualiteit
Federale Overheidsdienst Sociale zaken
Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
Psychiatrie
Revalidatie Centrum
Thuislozensector
Multidisciplinair Team
Gehandicapten Zorg
ambulant/mobiel
Gehandicapten Zorg
residentieel
Gehandicapten Zorg
Franstalig
Andere
Ongekend

4,61%
26,29%
0,00%
0,27%
1,63%

9,04%
28,53%
0,28%
0,28%
1,69%

6,36%
26,56%
1,00%
0,22%
1,45%

6,29%
23,27%
0,38%
0,50%
1,01%

2,31%

1,08%

4,24%

2,57%

4,53%

5,72%

5,70%

1,73%

1,08%

2,54%

1,79%

0,88%

1,35%

1,68%

1,73%
1,73%
1,16%
3,47%
1,73%
0,58%
2,31%

0,81%
1,08%
2,44%
0,81%
2,98%
0,00%
6,78%

0,28%
1,69%
1,69%
0,85%
2,54%
0,28%
8,76%

0,78%
1,45%
1,90%
1,34%
2,57%
0,22%
6,70%

0,13%
2,26%
2,14%
0,63%
1,01%
0,13%
5,16%

0,34%
1,52%
4,21%
1,01%
1,52%
0,00%
1,35%

1,34%
1,68%
4,03%
1,68%
0,34%
0,00%
2,35%

0,00%

0,27%

0,00%

0,11%

0,00%

0,84%

9,40%

0,00%
1,73%
1,16%
0,58%
0,00%

2,71%
0,81%
1,36%
0,00%
0,00%

1,69%
4,52%
1,41%
0,00%
0,00%

1,79%
2,46%
1,34%
0,11%
0,00%

2,89%
2,39%
2,77%
0,13%
0,13%

6,06%
2,02%
1,01%
0,67%
0,00%

6,04%
1,68%
0,00%
0,34%
0,00%

21,39%

25,47%

16,95%

21,32%

19,87%

10,44%

3,02%

5,78%

11,65%

9,04%

9,49%

8,68%

5,56%

3,69%

0,00%
13,87%

0,27%
3,79%

0,00%
2,54%
1,13%

0,11%
5,25%
3,13%

0,00%
3,77%
11,07%

% DOP-VBB vzw
2015 N=298

4,62%
23,12%
4,62%
0,00%
0,58%

% DOP-VBB vzw
2016 N=594

% DOP-VBB vzw
2017 N=795

Beschutte werkplaats

% DOP-VBB vzw
2018 N=896

Algemeen ziekenhuis

% Leuven
N=354

Huisarts

% Halle-Vilvoorde
N=369

Sociaal netwerk

% Brussel
N=173
Persoon zelf

9,09% 8,05%
24,92% 23,15%
0,34% 0,67%
1,18% 0,34%
2,02% 2,68%

0,17% 0,34%
8,25% 9,40%
10,27% 12,42%

Wat het aantal aanmeldingen door de cliënt of zijn netwerk betreft, zien we een kleine stijging t.o.v.
2017, m.n. van 29,56% naar 32,92%. In absolute cijfers gaat het over 295 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 ambulant / mobiele VAPH-erkende zorgaanbieders is ten opzichte van 2015
gestegen van 9 aanmeldingen in 2015 naar 191 in 2018. 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 85 aanmeldingen in 2018.
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Cliëntcontacten

Aantal cliënten waarmee contact
was
Aantal aanmeldingen niet opgestart
Aantal vroegtijdige stopzettingen
Aantal afgeronde dossiers
Aantal lopende dossiers

DOP-VBB vzw

Leuven

Halle-Vilvoorde

Brussel

Binnen DOP-VBB vzw zijn er in 2018 persoonlijke contacten geweest bij 896 cliënten, hiervan zijn er
137 niet opgestart en 43 vroegtijdig stopgezet. In 2018 werden er 405 dossiers afgerond. Eind 2018
waren er nog 311 processen lopend.

173 369 354 896
35 36 66 137
11 14 18 43
76 189 140 405
51 130 130 311

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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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 2018 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.

Mentale handicap
Zintuigelijke handicap: Visueel
Zintuigelijke handicap: Auditief
Fysieke handicap
Psychische handicap en gedragsstoornissen
Spraak-taalstoornissen/communicatieve
handicap
Autisme
Cognitieve stoornissen: Post accidenteel
Cognitieve stoornissen: Door ziekte

% DOP-VBB vzw 2015
N=230

% DOP-VBB vzw 2016
N=230

% DOP-VBB vzw 2017
N=348

% DOP-VBB vzw 2018
N=435

% Leuven N=152

% Halle-Vilvoorde
N=196

% Brussel N=87

In onderstaande tabel zijn de geregistreerde gegevens terug te vinden over de dossiers die in 2018
(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.

50,59% 58,25% 57,33% 56,41% 57,18% 40,43% 47,06%
3,53% 3,61% 7,33% 4,90% 4,60% 3,04% 4,41%
3,53% 1,03% 2,67% 2,10% 3,74% 1,74% 1,74%
23,53% 29,90% 28,00% 27,97% 26,44% 23,04% 29,41%
12,94% 10,31% 11,33% 11,19% 13,22% 13,91% 21,32%
4,71% 1,03% 5,33% 3,26% 5,17% 3,48% 2,21%
17,65% 20,62% 29,33% 23,08% 22,99% 21,30% 13,97%
3,53% 5,15% 6,00% 5,13% 8,62% 4,35% 6,62%
4,71% 2,58% 6,00% 4,20% 3,74% 6,09% 2,21%

56,41% van de personen die in 2018 een proces gingen bij DOP-VBB vzw hadden een mentale
handicap. Dit percentage blijft in lijn met 2017.
Op de 2de plaats komt de groep personen met een fysieke handicap. Ook deze 27,97% blijft in lijn met
het percentage van 2017.
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De stijgende trend van het aandeel personen met een autismespectrumstoornis zet zich ook in 2018
verder.
Bovenop de mentale, fysieke, zintuiglijke of verworven cognitieve handicap of autisme is er tevens in
11,19% van de dossiers sprake van een psychisch handicap of gedragsstoornis die een impact heeft
op het functioneren en op de begeleiding. Hier is een licht dalende trend zichtbaar.

Leeftijd

37-42 jaar
43-48 jaar
49-54 jaar
55-60 jaar
61-66 jaar

% DOP-VBB vzw
2015

31-36 jaar

% DOP-VBB vzw
2016

25-30 jaar

% DOP-VBB vzw
2017

19- 24 jaar

% DOP-VBB vzw
2018

13-18 jaar

% Leuven
N=158

7-12 jaar

% Halle-Vilvoorde
N=202

0-6 jaar

% Brussel
N=87

Onderstaande tabel en grafiek geven een beeld van de leeftijdsverdeling van de cliënten waarvan de
dossiers in 2018 werden afgerond.

1,15%
3,45%
6,90%
28,74%
10,34%
12,64%
2,30%
10,34%
16,09%
5,75%
2,30%

0,50%
0,00%
1,98%
31,19%
10,40%
11,88%
6,44%
6,44%
11,39%
12,38%
4,95%

0,00%
0,00%
3,80%
34,81%
15,19%
6,33%
9,49%
5,70%
8,23%
5,70%
7,59%

0,45%
0,67%
3,58%
31,99%
12,08%
10,07%
6,71%
6,94%
11,19%
8,72%
5,37%

0,00%
0,52%
1,57%
29,66%
12,07%
8,92%
6,56%
7,87%
11,29%
10,76%
8,92%

0,87%
2,17%
3,04%
27,83%
11,74%
9,57%
10,87%
10,00%
7,83%
11,30%
3,04%

0,66%
3,29%
2,63%
22,37%
10,53%
13,16%
5,26%
11,84%
14,47%
10,53%
5,26%

Leeftijdsverdeling
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

% DOP-VBB vzw 2015

15,00%

% DOP-VBB vzw 2016

10,00%

% DOP-VBB vzw 2017

5,00%

% DOP-VBB vzw 2018

> 66 jaar

61-66 jaar

55-60 jaar

49-54 jaar

43-48 jaar

37-42 jaar

31-36 jaar

25-30 jaar

13-18 jaar

19- 24 jaar

7-12 jaar

0-6 jaar

0,00%

Zoals uit de tabel en grafiek blijkt, bereiken we jaar na jaar een hoog percentage cliënten die op een
scharniermoment in hun leven zitten, met name in de overgang naar volwassenheid. Op dit
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scharniermoment wordt de vraag gesteld naar welke vorm van ondersteuning het meest passend en
wenselijk is, rekening houdend met de toekomstwensen. 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. Samen wordt gekeken welke ondersteuning mogelijk en nodig is met het oog op de
hoogst mogelijke kwaliteit van bestaan en een maximale participatie aan de maatschappij.

Taal

Andere
Onbekend

% DOP-VBB vzw
2018
N=449

Engels

% Leuven N=160

Frans

% Halle-Vilvoorde
N=202

Nederlands

% Brussel N=87

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, met de
sociale tolkendienst of een intercultureel bemiddelaar. 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.

55,17%
26,44%
3,45%
13,79%
1,15%

88,12%
10,40%
0,99%
0,50%
0,00%

98,75%
0,63%
0,00%
0,63%
0,00%

85,52%
10,02%
1,11%
3,12%
0,22%

90,00%
80,00%

% DOP-VBB vzw 2018
N=449

70,00%

% DOP-VBB vzw 2017
N=252

60,00%
50,00%

% DOP-VBB vzw 2016
N=227

40,00%
30,00%

% DOP-VBB vzw 2015
N=152

20,00%
10,00%
0,00%
Nederlands

Frans

Engels

Andere

Onbekend

Wanneer we de voertaal vergelijken met de voorgaande jaren, merken we dat de impact van de
Persoonsvolgende Financiering vooral leidt tot een stijgend aantal aanmeldingen van
Nederlandstaligen. De stijging is opnieuw uitgesproken in 2018 ten aanzien van 2017 en 2016.
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RESULTAAT NA AFRONDING

In 2018 zijn er 448 dossiers afgerond (405 na een volledig proces en 43 na vroegtijdige stopzetting).
Voor 443 van de 448 dossiers werd een Ondersteuningsplan opgemaakt.
In elk proces worden de fasen van kennismaking, beeldvorming en ondersteuningsplanning
doorlopen alvorens over te gaan tot de acties die nodig zijn 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.

DGAT
VAPH diensten
VAPH diensten wachtlijst

% DOP-VBB vzw 2018
N=448

Reguliere diensten

% Leuven N=158

Sociaal netwerk

% Halle-Vilvoorde
N=203

% uitstroom per categorie op totale uitstroom

% Brussel N=87

In 118 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.

13,79%
16,09%
2,30%
32,18%
35,63%

21,67%
5,42%
1,48%
13,79%
49,26%

26,58%
27,22%
8,86%
21,52%
78,48%

21,88%
15,18%
4,24%
20,09%
56,92%

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 2018 werden er 370 OP-PVB’s opgemaakt en ingediend bij het
VAPH.
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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 2018. We realiseren intussen voor heel
Vlaams-Brabant en Brussel 58 contactpunten.
Aangezien er nog hiaten blijven in de gehele regio Vlaams-Brabant en Brussel, hebben we in 2018
extra ingezet op het uitbouwen van 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 2018 is er in Brussel sprake van 16 contactpunten.
Het CAW Brussel bleef zijn locaties ter beschikking stellen als contactpunt. Het CAW zelf trok begin
2018 uit de Grétrystraat waardoor hier geen gesprekken meer konden plaatsvinden. Er werd door
het CAW besloten om de zitdag in te plannen in de Antwerpselaan waar de meeste van de
onthaalteams ook in huis zitten. Er ging in 2018 maandelijks een zitdag door in het antennepunt van
Anderlecht en om de 2 maand in centrum Brussel (Antwerpselaan). In het antennepunt te Anderlecht
zijn ook nog andere diensten aanwezig. Er werd door DOP-VBB vzw de link gelegd naar FOD Sociale
Zaken om hen ook mee uit te nodigen op de maandelijkse zitdag in dit antennepunt. Op die manier
kunnen dan cliënten besproken worden met de DOP-medewerker, de medewerker vanuit FOD
Sociale Zaken en de partners in huis. Hierdoor is er opnieuw een nauwere samenwerking tussen
DOP-VBB vzw en FOD Sociale Zaken.
Er werd door CAW Brussel gevraagd om aan alle teams het concept van de zitdag toe te lichten
alsook de recente ontwikkelingen in de sector PmH. In 2018 werden 3 van de 4 clusters bezocht. De
toelichting aan het 4de team werd ingepland begin 2019.
In het wijkgezondheidscentrum De Brug te Molenbeek wordt er ook gewerkt met de formule van
zitdag. Dit is om de 2 maanden. De DOP-medewerker is aanwezig vanaf 13.30u zodat er eventueel
nog kan aangesloten worden bij de doktersvergadering die loopt van 13.00u t/m 14.00u. Nadien
worden dan cliënten gezien. Deze werkwijze loopt heel vlot, met o.m. een goede samenwerking met
de sociaal assistente van het WGC. In september 2018 werd er op de doktersvergadering een
toelichting gegeven over de sector voor Personen met een Handicap (PmH) en de PersoonsVolgende
Financiering. Deze samenwerking mondde uit in een formeel engagement als contactpunt.
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Het wijkgezondheidscentrum Medikureghem te Anderlecht heeft ook interesse in een samenwerking
die vergelijkbaar is met de samenwerking met WGC De Brug. Dit zal meegenomen worden in het
verder uitbouwen van volgende contactpunten in 2019.
Tenslotte zijn er in 2017 afspraken gemaakt met de Cardijnschool om als DOP-VBB vzw op vraag
aanwezig te zijn om samen leerlingen en ouders te zien, om processen op te starten, waarbij de
leerkrachten ook aanwezig konden zijn tijdens een klasvrij moment. In 2018 werd deze
samenwerking gecontinueerd.
Er werd ook met de 4 teams van het CGG van Brussel een overeenkomst afgesloten voor
contactpunt. Bij de 4 teams werd in het najaar van 2018 uitleg gegeven over de werking van DOPVBB vzw alsook over de recente evoluties in de sector voor PmH.
Vanuit de werkgroep ‘RTH sleutelfiguren’ werd er een samenwerking uitgebouwd met het
Agentschap voor integratie en inburgering en meer specifiek met de deelwerking BON-Brussel
Onthaal Nieuwkomers. Er werd afgesproken dat een DOP-medewerker steeds met een lokale partner
zou langsgaan op elk antennepunt om kennis te maken en meer uitleg te geven over de sector en de
diensten in de sector PmH. 3 van de 4 antennepunten werden bereikt, het 4de antennepunt wordt in
2019 nog gecontacteerd. Het is de ambitie van DOP-VBB vzw om begin 2019 ook in deze
antennepunten een contactpunt uit te bouwen.
De piste van de Brusselse gevangenis (Vorst-Ukkel en Berkendael) werd in 2018 verkend om te
bekijken of er mogelijkheden zijn naar het uitbouwen van een contactpunt vooral gericht op
geïnterneerden. In 2018 vonden er voornamelijk contacten plaats op niveau van overlegplatformen
in de gevangenis. Dit zal verder verdiept worden in 2019.
Tot slot werd de VGC ook bevraagd naar mogelijke opties voor de verdere uitbouw van
contactpunten. Vanuit de VGC was men bereid deze vraag en interesse mee te nemen naar verdere
samenwerking binnen het project ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’. Eind 2018 was dit GBO-project nog
in opstart. Een eerste ontmoeting is voorzien voor 2019.
Onderstaand worden de contactpunten voor Brussel opgelijst, waarvoor eind 2018 een
overeenkomst ondertekend is:
Anderlecht
1000 Brussel

Evere
Jette
Laken
Neder-Over-Heembeek
Oudergem
Schaarbeek

CAW Brussel, Naaldstraat
CAW Brussel
Antwerpselaan
Priemstraat
Varkensmarkt
Anspachlaan
Lokaal Dienstencentrum Aksent
CAW Brussel, Laarbeeklaan
CGG Brussel
Lokaal Dienstencentrum Ado Icarus
CAW Brussel, Triomflaan
Lokaal Dienstencentrum Aksent
CAW Brussel, Gaucherestraat
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Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Joost-Ten-Node
Vorst

WGC De Brug
CGG Brussel
CGG Brussel
CGG Brussel

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. Gezien de
wachtlijst werd er vanuit de DOP-werking gefocust op de directe cliëntwerking. De VGC voorzag in
bijkomende middelen om de Vlaamse Sociale Bescherming, de Persoonsvolgende Financiering en de
opdracht van DOP-VBB vzw verder bekend te maken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hierbij
waren acties gericht aan professionals, vrijwilligers en personen met een handicap zelf. Vanuit
Brussel waren er bekendmakingsacties bij o.m. scholen voor buitengewoon onderwijs, diensten voor
personen met sensorische handicaps, Brusselse gezondheidsinstellingen en ziekenhuizen,
tewerkstellingsorganisaties, het CAW, CGG, hulpverleners bij nieuwkomers en personen met een
interneringsstatuut.
Tevens is er vanuit DOP-VBB vzw ook een permanente betrokkenheid op de werking van het intussen
intersectoraal samengestelde BROG.

Regio Halle-Vilvoorde
In regio Halle-Vilvoorde is er in 2018 sprake van 21 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.
Ten gevolge van de complexe problematieken van cliënten is er in 2018 meer gebruik gemaakt van
de beschikbare gesprekslokalen in de contactpunten. Bij een aantal cliëntensystemen kon de
veiligheid van de procesbegeleider enkel gewaarborgd worden mits de aanwezigheid van collegaprofessionals op de contactpunten. Bijkomende werd er nog steeds gebruik gemaakt van de
contactpuntlocaties bij doorverwijzingen of voor een netwerkoverleg.
De locaties van de OCMW’s, de CADO’s en Familiezorg staan altijd ter beschikking. Een telefonische
aanvraag volstaat om deze te reserveren. De 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 OCMWcontactpunten. Deze werkwijze werd in 2018 geëvalueerd. Gezien de grote tijdsinvestering en de
beperkte versterking van de samenwerking, werd beslist om de zitdagen stop te zetten en verder te
werken op afspraak.
Onderstaand worden de contactpunten voor het arrondissement Halle-Vilvoorde opgelijst, waarmee
eind 2018 een overeenkomst is:
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Asse
Beersel
Galmaarden
Gooik
Halle
Hoeilaart
Kapelle-o/d-Bos
Londerzeel
Meise
Overijse
Sint-Genesius-Rode
Steenokkerzeel
Ternat
Tervuren
Vilvoorde
Wemmel
Zellik
Zemst

Familiezorg Oost-Vlaanderen
OCMW
Sociaal Huis
Familiehulp
OCMW
CAW Halle-Vilvoorde
Sociaal Huis
OCMW
OCMW
OCMW
CADO Landelijke Thuiszorg
CADO Landelijke Thuiszorg
OCMW
OCMW
OCMW
CAW Halle-Vilvoorde
Sociaal Huis
CAW Halle-Vilvoorde
CADO Landelijke Thuiszorg
OCMW
CAW Halle-Vilvoorde
OCMW
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Ook in 2018 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, binnen de CADO’s, gericht op BuSO-schoolverlaters en hun netwerk en tenslotte op
gezondheidswerkers binnen een WGC.
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. Vanuit deze
samenwerking nam het DOP-regioteam van Halle-Vilvoorde deel aan het project ‘Vreemdgaan in
Halle-Vilvoorde’. Hierbij kregen medewerkers de kans om bij andere diensten uit de regio een dag
‘stage’ te lopen om zo elkaars werking ‘van binnenuit’ te leren kennen. Twee medewerkers vanuit
DOP-VBB vzw sloten aan bij het team van SPPIT. De ‘stagiair’ vanuit het JAC kon door ziekte jammer
genoeg niet meelopen binnen onze werking. Wegens succes wordt de formule hernomen in 2019.
Met ondersteuning vanuit SAM vzw is er in Halle-Vilvoorde Casusoverleg NAH. Dit overleg gaat een 4tal keer per jaar door. Sedert 2018 sluit een vaste medewerker vanuit het regioteam van HalleVilvoorde hierbij aan. Indien gewenst kunnen er ook extra medewerkers aansluiten voor de
bespreking van een casus.

Regio Leuven
In regio Leuven zijn er eind 2018 overeenkomsten getekend met 21 organisaties die zich engageren
om de functie van contactpunt op te nemen.
Er werd in 2018 gekozen om voor het verder uitbreiden van contactpunten ruimer te kijken dan
OCMW’s en CAW’s.
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 de OCMW’s en CADO’s staan steeds open voor gesprekken met alle cliënten,
mits dit vooraf aangevraagd is. 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. In 2018 werd er
regelmatig een gespreksruimte bij het CAW gebruikt zowel voor een cliëntgesprek als voor het
overbruggen van de tijd tussen 2 cliënten door.
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 evaluatie in 2017 werd dit engagement verder gecontinueerd, ook in 2018. Een
nieuwe evaluatie volgt begin 2019. Er werd ook ingezet op het opnieuw informeren van de CAWmedewerkers rond de werking van DOP-VBB vzw en de vernieuwingen rond de Persoonsvolgende
Financiering. Op die manier werd de aanwezigheid op de zitdagen optimaal benut.
De samenwerking met Leuven Centraal bleef behouden. Ook in 2018 werden er vanuit DOP-VBB vzw
binnen de gevangenismuren regelmatig processen van vraagverheldering en ondersteuningsplanning
gelopen met cliënten en – zo mogelijk – hun netwerk.
Onderstaand worden de contactpunten voor arrondissement Leuven opgelijst, waarvoor eind 2018
een overeenkomst ondertekend is:
Aarschot
Begijnendijk
Bekkevoort
Bertem
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Hoegaarden
Kessel-Lo
Landen
Leuven

OCMW
CADO Landelijke Thuiszorg
OCMW
Sociaal Huis
U.P.C. Sint-Kamillus
OCMW
OCMW
CAW Oost-Brabant
CADO Landelijke Thuiszorg
WGC De Central
Huis van het Kind
OCMW
OCMW
CAW Oost-Brabant
WGC Ridderbuurt
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Linter
Lubbeek
Oud-Heverlee
Scherpenheuvel-Zichem
Tienen
Tildonk

OCMW
OCMW
Sociaal Huis
Sociaal Huis
CAW Oost-Brabant
CADO Landelijke Thuiszorg

In 2018 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, Jeugdhulp, Scholen voor
Buitengewoon Onderwijs, Wijkgezondheidscentra, revalidatiecentra,…
Meer specifiek werkten we samen met het IBSO te Woudlucht. Hier waren we aanwezig op een
vormingsavond voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Met extra aandacht voor de jongeren,
stelden we onze dienstverlening voor, net als de vernieuwingen rond de Persoonsvolgende
Financiering. Vanuit dit initiatief groeide het idee om samen te werken rond de oudercontacten.
Vanuit DOP-VBB vzw zullen we aanwezig zijn op de oudercontacten om zo leerlingen, ouders en
leerkrachten te woord te kunnen staan.
Uit de bekendmaking binnen het revalidatiecentrum UZ Leuven Campus Pellenberg kwam het
initiatief om de samenwerking opnieuw te bekijken. Er werd een proefproject opgesteld waarbij er
vanuit DOP-VBBB vzw om de 2 maanden een medewerker aanwezig zou zijn om vragen van
patiënten en hun netwerk te beantwoorden eventueel in functie van een aanmelding. Jammer
genoeg werd dit proefproject voortijdig stopgezet met als reden onze lange wachttijden.

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 SAM vzw tot het
meewerken aan de informatiesessies. In nauwe samenwerking met SAM vzw werden in 2018 3 sessie
gegeven die openstonden voor medewerkers van de OCMW’s en gemeenten.
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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. 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 DOPVBB 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 2018 gevolgd werden.

Vormingen door LUS vzw










De 5 nieuwe procesbegeleiders binnen DOP-VBB vzw hebben de ‘startcursus’ vanuit Lus vzw
gevolgd om hun inwerkperiode zo vlot mogelijk te laten verlopen.
In 2018 volgde 5 medewerkers de cursus ‘faciliteren van groepen’.
De basisvorming rond ‘visualiseren van processen’ werd in 2018 gevolg door 8 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 2018 gevolgd door 2 medewerkers.
De MAPS-methodiek werd gevolgd door 2 medewerkers.
De vorming rond ‘vragen stellen’ werd gevolgd door 5 medewerkers.
De workshop ‘eigen regie’ werd intern georganiseerd. Hierop sloten 10 medewerkers aan.
Ook de workshop rond ‘afstemming’ werd intern georganiseerd. Hierop sloten eveneens 10
medewerkers 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
2018 werden enkele ‘experts’ uitgenodigd op de teamvergaderingen met het oog op het versterken
van het voltallige team. Experts rond volgende thema’s waren aanwezig:
 Werken met personen met een dubbeldiagnose verstandelijke beperking en psychische
kwetsbaarheid (2 intervisies per jaar)
 Sociaal Emotionele Ontwikkeling in de praktijk (2 dagen)
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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:
 Duidelijk Nederlands spreken en schrijven (ook voor mensen die het Nederlands niet volledig
machtig zijn) (9 medewerkers)
 Visualiseren voor personen met autisme (3 medewerkers)
 Colloquium rond internering (1 medewerker)
 De Persoonsvolgende Financiering en de specifieke situatie voor Brussel (5 medewerkers)
In het kader van welzijn, veiligheid en preventie werden volgende vormingen gevolgd:
 Coaching (2 medewerkers)
 Infosessie brandveiligheid in Lubbeek (7 medewerkers)
 Stressmanagement (18 medewerkers)
 Werkbaar werk (1 medewerker)
 Basisopleiding Preventieadviseur (1 medewerker)
De vragen van medewerkers die rechtstreeks verbonden zijn met de invoering van de
Persoonsvolgende Financiering zijn in 2018 afgenomen. Er bleef wel tijd om de individuele en
dossiergebonden vragen te bekijken en te bespreken. Ook op de teamvergaderingen werd er nog
steeds ruimte voorzien voor het doorgeven van relevante informatie, evenals voor het collectief
beantwoorden van vragen.
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UITDAGINGEN VOOR 2019
Bij het afsluiten van 2018 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 voor en binnen onze eigen organisatie.

Minderjarigen en de Persoonsvolgende Financiering
Op het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt, wordt voorzien dat de invoering van de
Persoonsvolgende Financiering voor minderjarigen start vanaf 2020. Indien deze timing effectief
gehaald wordt, moeten we vanuit DOP-VBB vzw hiervoor ook klaar staan.
Samen met het team zullen we de nodige voorbereidingen doen. Er zullen antwoorden moeten
komen op vragen als:




Welke acties zijn nodig om goed voorbereid klaar te staan aan de start van PVF voor
minderjarigen?
Welke finaliteit van het proces met kinderen, jongeren en hun context streven we na? Wat is
onze visie hierop?
Hoe bouwen we de nodige kennis en kunde verder uit?

Kwetsbare cliënten bereiken en versterken
Ondanks de wachttijden moeten we blijven investeren in het bereiken van kwetsbare cliënten en
kwetsbare cliëntsystemen waarbij (vermoeden van) handicap een rol speelt. Ook hen geven we
gepaste informatie, keuzemogelijkheden en ondersteuning op hun maat.
Projecten zoals o.m. het project rond kwetsbare leerlingen met een (vermoeden van) handicap die
uitstromen uit het buitengewoon onderwijs en het regulier onderwijs bieden een mogelijke
toegangspoort tot een deel van de meest kwetsbare cliënten en cliëntsystemen.
Tevens zullen we in 2019 verder bouwen aan de samenwerking met de BuSO-scholen in de
verschillende regio’s. De bedoeling blijft ook hier te werken aan ‘geïnformeerde gebruikers’ die
vanuit hun eigen vragen, mogelijkheden, wensen en noden een bewuste keuze kunnen maken in de
beschikbare ondersteuning, zo inclusief mogelijk en wenselijk.
In 2019 krijgt anderzijds ook het Lokaal Sociaal Beleid verder vorm. Ook hierbij is het de bedoeling
om de meest kwetsbare burgers te bereiken, te informeren en hen te begeleiden naar de meest
passende ondersteuning. Dankzij de opgebouwde contactenpunten bij de verschillende CAW’s en
OCMW’s kan de samenwerking in het kader van een Geïntegreerd Breed Onthaal verder versterkt
worden. DOP-VBB vzw zal hierbij als ‘gespecialiseerde partner’ een back-office-functie verder
vormgeven.

Continuering van de uitbreidingsmiddelen ook na 2019
Bij het ‘ter perse gaan’ van dit jaarverslag, zijn er al heel wat acties ondernomen om zowel het VAPH,
de sector als het politieke veld duidelijk te maken dat de uitbreidingsmiddelen die tot eind 2019
verzekerd zijn, ook nodig zijn in 2020 en daarna. In 2019 zullen nog verdere stappen gezet worden
om de meerwaarde en kwaliteit van de dienstverlening in beeld te houden, aan te tonen en te
verzekeren. De focus op kwaliteit is belangrijk en aanvullend op de cijfergegevens die gehanteerd
worden bij de evaluatie van de hele Persoonsvolgende Financiering. Wij rekenen erop dat de huidige
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steun vanuit het werkveld en het beleid zich ook kan vertalen in zekerheid van middelen. Enkel zo
kunnen we de wachttijden minimaal stabiel houden en kunnen we de kwaliteitsvolle dienstverlening
blijven verzekeren.

Versterken van de interne organisatie: preventiebeleid voor alle medewerkers
Last but not least zal DOP-VBB vzw ook in 2019 – net als tijdens de voorbije jaren - 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 goede en relevante
vormingen. Ook een gepaste ondersteuning van en zorg voor de medewerkers moet onze aandacht
blijven krijgen. Ons intern preventiebeleid zal vanaf 2019 mee ondersteund worden door de interne
preventieadviseur.
Hoewel we in 2018 reeds van start gingen met de versterking van de IT-structuur, is het werk nog
niet af. Ook in 2019 zal hierin verder geïnvesteerd worden. Immers, een medewerker moet de focus
kunnen houden op de cliëntwerking. Technische hulpmiddelen en infrastructuur moeten hierbij
ondersteunend werken.
In 2018 verankerden we de cliëntgerichte kwaliteitsvolle processen in een duidelijk systeem en werd
een eerste zelfevaluatie uitgevoerd. In 2019 wordt hieraan verder gewerkt en zullen de
organisatiegebonden processen eveneens verder beschreven en verankerd worden.
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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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