Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden in instellingen
voor personen met een handicap

NIEUWSFLASH

Fovig 2020
BESTE LEDEN
Fovig gaat ook voor 2020.
Fovig is van plan interactiever met haar leden te communiceren, vandaar deze nieuwsflash.
Na onze Algemene Vergadering van 21 maart 2015 komt er meer info daarover.

Toch konden wij niet wachten tot het einde van deze maand
gezien deze speciale oproep. De KU Leuven en de ULB doen
een onderzoek dat tot doel heeft een nieuw instrument te
ontwikkelen

om

de

ondersteuningsbehoeften

van

personen met een handicap te evalueren in het kader van de toekenning van een
integratietegemoetkoming. Dit omdat de huidige schaal niet aangepast is aan de recente
concepten met betrekking tot de rechten van personen met een handicap.
Ze zijn geïnteresseerd in onze ervaring en onze expertise is belangrijk voor hen. Momenteel
zijn ze op zoek naar personen met een handicap en personen die dagdagelijks ondersteuning
bieden aan personen met een handicap die willen deelnemen aan een focusgroep.
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Hierbij geven wij u de link mee met info over dat onderzoek.
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/5022/lang-nl
Wij roepen onze leden op om daar zo talrijk mogelijk aan deel te nemen.
Wij zouden ook graag horen van jullie hoe alles is vergelopen (ldv.zwyn@skynet.be)
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FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)
1.1.1 Nieuw project
Sinds januari 2014 startte het VAPH met een nieuw project
waarbij het mogelijk wordt om meer zorg op maat voor
volwassenen aan te bieden.
Concreet betekent dit dat de persoon met een handicap,
binnen de voorziening, meer mogelijkheden krijgt om

vlotter over te schakelen tussen ondersteuning thuis (ambulant en mobiel), overdag (semiresidentieel) en 's nachts (residentieel). Dit heeft ook tot gevolg dat er niet meer
ondersteuning dan nodig geboden wordt. Hierdoor kunnen er meer mensen geholpen worden
met dezelfde middelen. De persoon met een handicap zal meer kunnen onderhandelen over
welke ondersteuning hij wenst en wanneer hij dit wenst
Vele gebruikers stellen zich vragen over de toepassing van de regels en de wijze waarop en
wanneer de voorzieningen de aanwezigheden zullen factureren aan hun cliënten.
Het lijkt ons nuttig een overzicht bij te houden van hoe de voorzieningen dit in Vlaanderen
zullen toepassen.
Hou ons op de hoogte van hoe het effectief in zijn werk gaat bij jullie, wij maken er een
overzicht van.
Hieronder de link van het VAPH over de FAM.
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/8380166-Flexibel+aanbod+meerderjarigen.html
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