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PAB-toekenningsronde: update informatie+ handleiding voor cliënten die zelf
checklist indienen 
In een nieuwsbericht eerder deze week lieten we de MDT's al weten dat omwille van de hoge
werkdruk bij de contactpersoon-aanmelders van jongeren wachtend op PAB, Opgroeien het
uitzonderlijk voor deze IRPC ronde mogelijk maakt dat cliënten zelf hun priorchecklist kunnen
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aanpassen. Dit geldt enkel voor cliënten die zich hierin zeker genoeg voelen, anderen moeten
nog steeds op hun contactpersoon-aanmelder kunnen rekenen bij het opmaken en indienen van
een priorchecklist. Het Verwijzersplatform en de bijstandsorganisaties werkten voor cliënten die
zelf hun priorchecklist aan de toegangspoort overmaken een handleiding uit die ter
ondersteuning kan gebruikt worden. U kan deze handleiding hier downloaden en bezorgen aan
cliënten die zelf aan de slag willen gaan met hun priorchecklist. 
Allicht nuttig om weten: ook vanuit de bijstandsorganisaties zal hierrond gecommuniceerd
worden. Opgroeien zal hierover geen communicatie aan cliënten bezorgen. 

De voorbije dagen zijn alle CP-A door Opgroeien geïnformeerd via een mail over een aantal
nuttige zaken mbt de PAB -toekenningsronde. Belangrijk hierbij om te weten is dat info
over cliënten die aan ITP lieten weten  dat checklist 2019 mag hergebruikt worden door
Opgroeien enkele bezorgd wordt aan de CP-A als er dergelijke cliënten zijn. Dus:als je nog niets
vernomen hebt, is de kans groot dat geen van je cliënten dit deed.  Deze info wordt wel niet per
sé dagelijks geupdate. Bij vragen of nood aan info is het zeker nuttig contact op te nemen
met de medewerkers van de toegangspoort. Ook als een CP-A binnen jullie team ziek,
afwezig,... is raden we aan contact op te nemen met de toegangspoort om te vragen de info
aan een ander teamlid/ mailadres te bezorgen. 

We vernamen van Opgroeien dat eerder deze week 180 toekenningen PAB gebeurden. Allicht
zitten daar een aantal mensen tussen waarvoor nu pas een checklist werd opgemaakt of
geupdate. Dat is natuurlijk een beetje ongelukkig, maar het is anderzijds bijzonder fijn dat die
budgetten hun weg naar de cliënten gevonden hebben.  
 

Wijzigingen en vacature bij het Verwijzersplatform 

Het komende jaar zullen er bij de medewerkers van Verwijzersplatform een aantal wijzigingen
plaats vinden:

Katja verlaat de organisatie op 31 januari 2021 op zoek naar nieuwe uitdagingen
Dagmar zal vanaf 1 maart 2021 meer uren voor het Verwijzersplatform werken
Lotte neemt vanaf maart 2021 enkele maanden rust om te zorgen voor haar kindje dat in
die periode verwacht wordt.

Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe collega om ons team tijdelijk te versterken.
Een collega met MDT-ervaring is voor ons een gedroomd scenario. Laat het ons zeker
weten als je interesse hebt. Bezorg de vacature ook gerust aan eventuele
geïnteresseerden. 
Alle informatie over de vacature vindt u hier.
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Uit de nieuwsberichten op de website van het VAPH

Nieuwe webpagina over rubrieken Helios in module D: De richtlijnen over het
invullen van module D zijn opgenomen op een nieuwe pagina op de VAPH-website. Dat
zijn geen nieuwe richtlijnen, maar zo is de informatie die meegegeven wordt in de
opleiding ‘methode voor adviesverlening’ voor nieuwe medewerkers en de opleiding
‘module D’ die gegeven is voor alle (IMB-)MDT-medewerkers, makkelijk te raadplegen op
elk moment. Wie nog een extra woordje uitleg wil over de rubrieken van module D, kan
nog steeds de webinar van de opleiding over module D bekijken.
Extra profiel IJH niet langer aanwezig in Helios (module D): De oude richtlijnen
over het al dan niet invullen van het extra profiel IJH verwezen onder andere naar de
functiebeperkingen en interventieniveaus. Die regelgeving is niet meer van toepassing
sinds 1/07/2019. Sinds die datum moest het onderdeel ‘extra profiel IJH’ niet meer
ingevuld worden. De nodige informatie moet steeds opgenomen worden in het globaal
beeld van module D. Sinds kort is het tabblad ‘extra profiel IJH’ daarom ook verdwenen
uit Helios. 

Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC) - aanpassing criteria 
Op 17 juli 2020 vond de opstart van de Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC) plaats die het
takenpakket van PEC en RPC combineert bij de behandeling van dossiers en hiermee
verantwoordelijk is voor de beoordeling van de handicap (zowel voor PVB- als voor IMB-
dossiers), de toekenning van een prioriteitengroep en de beoordeling van maatschappelijke
noodzaak (enkel PVB-dossiers).  

In onze nieuwsbrief van juli hebben we hier uitgebreid over bericht. 

We brengen deze graag nog eens onder de aandacht omdat we signalen opvangen dat er hier
nogal wat vragen over leven, m.n. over de prioriteringscriteria die aangepast werden.  
Binnen deze nieuwe criteria wordt getracht om enerzijds een holistische beoordeling te
hanteren, waarbij het aantal te scoren elementen beperkt wordt tot drie essentiële criteria die de
dringendheid van een situatie bepalen. Anderzijds wordt geopteerd om niet te werken met
strikte scoremogelijkheden per criterium met het oog op een flexibele en gedifferentieerde
toepassing. De drie criteria waarover geoordeeld wordt binnen het nieuwe prioriteringsproces
zijn:

het aanwezige netwerk
de persoon met een handicap
de ondersteuningskloof

Bij elk criterium wordt een score van 1 (meest acute score) tot 6 (minst acute score) toegekend.
De optelsom van deze scores leidt tot een prioriteitengroep 1, 2 of 3. In bijgevoegde (infonota)
tabel wordt bij elk criterium vermeld welk element in kaart gebracht moet worden door de VTC
bij de bepaling van de score. Daarnaast worden bij elk criterium een aantal indicatoren in
rekening gebracht die kunnen leiden tot een meer acute score, maar deze indicatoren mogen
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niet beschouwd worden als een limitatieve lijst. 

Meer informatie (oa over de nieuwe prioriteringscriteria, samenstelling,
vergaderplanning,..) hierover kan u terugvinden in de infonota die hierover in de maand juni
verscheen. 
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