WAAR EN WANNEER?
Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Limburg

woensdag 8 maart 2017 - 19u tot 21u
Provinciehuis Spoor 95-zaal
Provincieplein 1, 3000 Leuven

woensdag 22 maart 2017 - 19u tot 21u
Provinciehuis Blok F - Boudewijnzaal
Ingang en parking via Bosstraat, 3500 Hasselt
www.limburg.be/wegbeschrijving

Inschrijven kan tot 2 maart op inschrijven@vgph.be
met vermelding van je naam en infosessie Leuven.
Provincie West-Vlaanderen
maandag 13 maart 2017 - 19u tot 21u
Wereldhuis West-Vlaanderen Zaal 4 (+1 met lift)
Ingang en via parking in de Chichoreistraat, ter
hoogte van huisnummer 6, 8800 Roeselare

Inschrijven kan tot 20 maart op inschrijven@vgph.
be met vermelding van je naam en infosessie Hasselt
Georganiseerd in samenwerking met de
Provincie Limburg.

Inschrijven kan tot 9 maart op inschrijven@vgph.be
met vermelding van je naam en infosessie Roeselare.

PRAKTISCH

Provincie Antwerpen

Alle informatie vind je terug op www.vgph.be.
Voor vragen kan je terecht bij:

woensdag 15 maart 2017 - 19u tot 21u
Provinciaal Vormingscentrum Conferentiezaal
Smekenstraat 61, 2390 Malle
Inschrijven kan tot 13 maart op inschrijven@vgph.
be met vermelding van je naam en infosessie Malle.
Provincie Oost-Vlaanderen
maandag 20 maart 2017 - 19u tot 21u
Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’
Tentoonstellingsruimte (-1, met lift)
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Inschrijven kan tot 16 maart op inschrijven@vgph.
be met vermelding van je naam en infosessie Gent.

RAAD VAN GEBRUIKERS

Vlaams-Brabant en Brussel, Antwerpen
en Limburg
Tia De Wannemaeker
0499/42.43.61 - Tia.dewannemaeker@vgph.be
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
Renilde De Coster
0491/90.09.82 - Renilde.decoster@vgph.be
Heb je assistentie nodig? Laat dit dan weten bij
je inschrijving of neem contact op met Tia De
Wannemaeker of Renilde De Coster.

UITNODIGING
INFOSESSIES
PERSOONSVOLGEND
BUDGET
IN SAMENWERKING MET

INLEIDING
Heb jij sinds 2017 als meerderjarige
persoon met een handicap (of wettelijk
vertegenwoordiger), een Persoonsvolgend
Budget (PVB)? Of ontving je van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH) een terbeschikkingstellingsbrief met
een budgethoogte in euro’s of in punten?
De Raad van Gebruikers van het VGPH
organiseert in samenwerking met de vier
bijstandsorganisaties gerichte infosessies
Persoonsvolgend Budget (PVB) voor jou, als
budgethouder.
Deze infosessies geven je een concreet
antwoord op de volgende vragen:
• Hoe ga je aan de slag met een PVB?
• Welke ondersteuning kan je inkopen en hoe
doe je dit?
• Welke contracten zijn er? En hoe onderhandel
je zodat je de ondersteuning krijgt, die
aansluit bij je noden?
• Hoe kan je de kosten becijferen en
verantwoorden aan het VAPH?
• Hoe weeg je in dit nieuw
financieringssysteem de verschillende opties
af? En bij wie kan je terecht?
Deze infosessie is bedoeld voor personen met
een handicap of hun netwerk.

PROGRAMMA
Tijdens deze VGPH-infosessies is er een voorstelling in groep voorzien gevolgd door een
vraag- en antwoordronde.
Na afloop van het gezamenlijke gedeelte kan je
met al je individuele vragen terecht bij één van
de verschillende overlegtafels, bemand door
VGPH teamleden en medewerkers van de vier
bijstandsorganisaties.
Heb je nog geen budget en overweeg je een
aanvraag? Vraag dan informatie bij de contactpersonen van Dienst Ondersteuningsplan
(DOP)* en de verwijzers*. (*onder voorbehoud)
Kijk alvast na welke infosessie het best in jouw
agenda past. De data vind je bij Waar en Wanneer. Schrijf je zo vlug mogelijk in via inschrijven@
vgph.be,
want een goed geïnformeerde budgethouder
heeft steeds een stapje voor. Heb je assistentie
nodig geef dit dan aan bij je inschrijving.

Deel 1: Gezamenlijke inleiding
19u tot 20u
• 19u00 - Welkomstwoord
• 19u05 - Uitleg over transitie PVF: focus op
onderhandelen en contract door de bijstandsorganisaties
• 19u30 - Vraag en antwoordronde aan de
bijstandsorganisaties.
• 19u50 - Oproep Raad van Gebruikers
Deel 2: Individuele overlegtafels
20u tot 21u
•
•
•
•

Tafel 1: Bijstandsorganisatie Zoom vzw
Tafel 2: Bijstandsorganisatie Alin vzw
Tafel 3: Bijstandsorganisatie Absoluut vzw
Tafel 4: Bijstandsorganisatie Onafhankelijk
Leven vzw
• Tafel 5: Raad van Gebruikers VGPH
• Tafel 6: Voortraject Dienst Ondersteuningsplan (DOP) (onder voorbehoud)
• Tafel 7: Voortraject mutualiteiten (onder voorbehoud)

