trum voor personen met een verstandelijke
beperking. Aan zorgvragers kan dus zowel
residentiële als ambulante dienstverlening
geboden worden.

Contact opnemen
Kursaalstraat 10
1800 Vilvoorde
België
02 254 89 10
info@homevil.be
Bezoek ons op internet:

www.homevil.be

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Homevil is een wooncentrum en een dagcen-

RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)

Hoe?

EEN OVERZICHT

Nood aan een beetje extra hulp?
Zodat jij zelfstandiger kunt leven en jouw mantelzorgers het gemakkelijker hebben?

Het VAPH erkent en subsidieert HOMEVIL vzw die
jou de rechtstreeks toegankelijke hulp aanbiedt. Je
betaalt een deeltje zelf, de rest neemt het VAPH op
zich.

Wil je weten hoeveel ondersteuning je met je puntenaantal kan krijgen? Dan vind je hier alvast een
overzicht.

Dan is er rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) .

JOUW BIJDRAGE

51 ambulante begeleidingen

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp
nodig heeft. Hiervoor hoef je géén aanvraag in te
dienen bij het VAPH.

Voor een Begeleidingsgesprek: maximum 5,05 euro
per sessie

of 36 mobiele begeleidingen

Wat biedt Homevil vzw:

Als je een basisondersteuningsbudget (Bob) ontvangt, dan kan je daarmee je bijdrage voor rechtstreeks toegankelijke hulp betalen.

1. BEGELEIDING
Heb je een vraag over je huishouden, administratie,
werksituatie, …? Stel ze aan onze medewerkers. Hij
of zij helpt je graag verder tijdens individuele gesprekken van een tot twee uur.

of 91 dagen dagopvang

Voor dagondersteuning: maximum 9,60 euro per
dag, 4,30 euro voor een halve dag.

JOUW RTH-PUNTEN
Het VAPH neemt het andere deel van je kosten
voor zijn rekening en betaalt dit rechtstreeks aan
Homevil vzw.

Je kiest tussen:
* ambulante begeleiding = jij verplaatst je naar
Homevil vzw
* mobiele begeleiding = een hulpverlener van
Homevil vzw komt naar jou
2. DAGONDERSTEUNING
Bij dagondersteuning zorgt het dagcentrum van
Homevil vzw voor een zinvolle dagbesteding in haar
verschillende ateliers of sport– en vormingsactiviteiten.
Dagondersteuning is er op alle weekdagen van
Maandag t.e.m. vrijdag van 9u30 tot 16u45 met vooropvang vanaf 8u45. Als je dat wilt, kun je ook een
halve dag komen vanaf 13u.

Je kunt per kalenderjaar maximum acht punten
besteden. Je kiest zelf voor welke vormen van ondersteuning je die punten inzet. Per gebruikte RTHondersteuning 'betaal' je met een deeltje van je
punten.
* Ambulante begeleiding: 0,155 punten per
sessie
* Mobiele begeleiding:
0,220 punten per sessie
* Dagopvang: 0,087
punten per dag opvang

Wie?
Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor iedereen
die nood heeft aan beperkte handicapspecifieke
ondersteuning. Ook voor jou, als je voldoet aan deze vijf voorwaarden:
1. Je hebt een (vermoeden van) handicap.
2. Je bent jonger dan 65 jaar. Ben je al erkend als
persoon met een handicap door het VAPH? Dan
speelt je leeftijd geen rol.
3. Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4. Je hebt nog geen Persoons Volgend Budget van
het VAPH .

