Wat na BuSO
OV2?

School
Leerling kan naar school gaan tot 21 jaar. Verlenging is ook
nog mogelijk. Hiervoor moet een aanvraagformulier ingevuld
worden dat u via de school krijgt.
Persoonsvolgende financiering = PVF

Wat na BUSO OV2?
Onze leerlingen worden voorbereid op werken
in een maatwerkbedrijf (beschermd werkmilieu)
of aangepaste werkplek

Sinds 1 januari 2017 krijgen krijgen mensen met
een beperking een budget van de Vlaamse
overheid waarmee ze zelf hun zorg kunnen
organiseren:


OFWEL
o Rechtstreeks toegankelijke Hulp (RTH) Deze hulp
kan gebruikt worden voor bv. een kortverblijf in
een aangepaste omgeving.
o en/of basisondersteuningsbudget (BOB) . Deze
ondersteuning dient voor de extra zorg voor uw
zoon /dochter met beperking. Dit gebeurt
automatisch via uw mutualiteit (300 €)



OFWEL
o Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH):
Nood aan meer en langere zorg via het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH) in een aangepaste omgeving. Hiervoor is
een persoonsvolgend budget (PVB) nodig. Bijv.
verblijf in een tehuis niet-werkenden,
dagbesteding in een dagcentrum in combinatie
met begeleid werken en/of wonen.

Tijdens hun opleiding moeten we denken aan
hun toekomst en hiervoor al een aantal stappen
ondernemen.
De laatste jaren is er ook heel wat veranderd
voor mensen met een beperking.
We zetten het even op een rijtje.

Hoe PVB aanvragen?
Stap 1 = ondersteuningsplan maken
Wie vraagt aan?
-

Beschermingsmaatregelen meerderjarigen
De beschermingsregeling voorziet in maatregelen voor
mensen die niet meer alles alleen kunnen doen.

Ouders
-

Wie maakt plan op?
-

Ouders of
Dienst ondersteuningsplan (DOP) of
Dienst maatschappelijk werk mutualiteit.

Wanneer?
Kan vanaf 17 jaar opgemaakt worden.
Stap 2 = multidisciplinair team (MDT) van de mutualiteit dient
plan in bij VAPH
Stap 3 = wachten op goedkeuring plan en budget
Stap 4 = wachten tot er budget is
Je kan ondertussen contact opnemen met de voorziening waar
je het budget aan wil besteden en je op de wachtlijst zetten.
Stap 5 = krijgen van het budget door VAPH
 Bijstandsorganisatie kan je helpen om budget te beheren
en ondersteuning te organiseren

Bewindvoering goederen = financiële bescherming

Deze regeling wil de betrokkene beschermen, zowel tegen
zichzelf (bv. geld uitgeven terwijl hij dit niet heeft) als tegen
misbruik door derden (bv. deze persoon iets doen kopen aan
een belachelijk hoge prijs, zonder dat hij het beseft).
-

Bewindvoering persoon

De bedoeling is om de beschermde persoon zoveel mogelijk
zelf te laten doen en te laten beslissen. Zo kan hij zoveel als
mogelijk zijn eigen leven blijven leiden en blijven deelnemen
aan het maatschappelijke leven. Er wordt uitgegaan van de
mogelijkheden van de te beschermen persoon: wat kan deze
persoon nog zelf beslissen, bij welke beslissingen heeft hij hulp
nodig en welke beslissingen worden beter in zijn plaats
genomen?
De beschermingsmaatregel kan via de vrederechter van de
woonplaats aangevraagd worden, best in orde maken voor uw
kind 18 jaar is.

Uitkeringen
Vanaf 20 jaar kan je dit aanvragen bij gemeente
of stad of via www.handicap.belgium.be
 Inkomensvervangende tegemoetkoming
Mensen die door hun beperking onvoldoende
verdienen op de arbeidsmarkt, kunnen een
inkomensvervangende tegemoetkoming
ontvangen.

Nuttige links en adressen (provincie Antwerpen en
provincie Vlaams Brabant niet apart, hoofdsite)
Mutualiteit
VAPH: https://www.vaph.be/
Voor de vestigingen: https://www.vaph.be/contacteer-ons
CLB: http://www.clbkompas.be/



Integratietegemoetkoming (bijkomende kinderbijslag
valt dan weg)
Veel mensen hebben door een beperking extra hulp nodig
omdat ze het niet alleen kunnen. Naargelang de hulp die ze
nodig hebben krijgen ze een bedrag aangepast aan hun noden.
Wanneer je nog vragen hebt kan je volgende personen
contacteren.
Checklist





17 jaar
o Aanvraag bescherminsmaatregelen
o Aanmelding bij DOP voor ondersteuningsplan
(wachtlijst)
20 jaar
o Aanvraag uitkeringen (integratietegemoetkoming
en inkomensvervangende tegemoetkoming)
21 jaar
o Verlenging BuSO via school aanvragen

CLB:
CLB Het Kompas


Infoteam Heist-op-den-Berg



015/248110

School:
Stefanie Verstappen / Lieve Gijsemans
 Img.ov2@img-heist.be
 015/639464

