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In 2016 voerde het VAPH gefaseerd de persoonsvolgende financiering (PVF) voor meerderjarige 

personen met een handicap in. In 2017 werden alle voormalige gebruikers van niet-rechtstreeks 

toegankelijke hulp omgeschakeld naar het nieuwe systeem. 

 

Het opvolgen, evalueren en bijsturen van het systeem zal nog enkele jaren in beslag nemen. 

Daarom wordt een periodieke terugkoppeling voorzien. Het VAPH hanteert voor de opvolging en 

rapportering een vaste structuur. Dat moet de herkenbaarheid en vergelijkbaarheid van de 

tussentijdse rapportages vergroten en gerichte evaluatie en bijsturing faciliteren: 

 

DRIE INHOUDELIJKE BLOKKEN 

 

● toeleiding en ondersteuningsplanning 

● sociaal ondernemerschap 

● besteding en bijstand 

 

VIER DOELSTELLINGEN VAN PERSPECTIEFPLAN 2020 EN PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING 

 

● zorggarantie 

● goed geïnformeerde gebruikers 

● zorg en ondersteuning op maat  

● inclusie en vermaatschappelijking van de zorg 

 

DRIE KRITISCHE HORIZONTALE FACTOREN 

 

● de budgettaire impact 

● de administratieve impact 

● de klantgerichtheid 

LEESWIJZER 
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TOELEIDING EN 
ONDERSTEUNINGSPLANNING 
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Zorggarantie 

HOE HEBBEN WE DAT IN HET PROCES VAN TOELEIDING EN ONDERSTEUNINGSPLANNING 
INGEBOUWD? 

 We voorzien zorg en ondersteuning in twee trappen waarbij de hulp in de eerste trap 
rechtstreeks toegankelijk is (RTH) of als een automatisch recht wordt toegekend 
(zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningsbudget (BOB)).  

 Personen met een bepaald profiel (bijvoorbeeld personen met een snel degeneratieve 
aandoening) en personen in een bijzondere situatie (bijvoorbeeld personen in een 
noodsituatie) kunnen onmiddellijk een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld 
krijgen. We installeerden daarvoor de automatische-toekenningsgroepen. 

 We introduceerden een heel nieuw systeem van prioritering waarbij vragen uit heel 
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van objectieve criteria 
ingedeeld worden in 3 prioriteitengroepen en binnen elke groep chronologisch geordend 
worden. 

 Voor jongeren die als minderjarige hebben gewacht op een persoonlijke-assistentiebudget 
of ondersteuning door een multifunctioneel centrum en daar nooit gebruik van hebben 
kunnen maken, nemen we (minstens een deel van) de wachttijd mee als ze een aanvraag 
voor een persoonsvolgend budget indienen. 

DOEL 

Personen met de grootste (kloof in) ondersteuningsnoden kunnen meteen de nodige zorg en 
ondersteuning activeren. 

 

 

Aantal personen die VAPH-ondersteuning (RTH en NRTH, zonder IMB) krijgen 

Het globale budget van het VAPH is sterk gestegen. Daardoor krijgen meer mensen 
ondersteuning. Dat betekent niet dat het aantal wachtenden vermindert. 
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UITDAGINGEN 

 Willen we alle personen met een handicap en hun gezin een reëel perspectief op 
handicapspecifieke zorg en ondersteuning geven binnen de huidige regelgeving, dan is een 
bijkomend budget van 1,6 miljard euro nodig. 

 Een bedrag van die omvang vrijmaken is niet eenvoudig, het VAPH pleit daarom voor een 
breed maatschappelijk en politiek debat over een verdere aanpassing van het systeem. 

 Kunnen we de middelen efficiënter inzetten? 
 Moeten we de grens tussen trap 1 en trap 2 verschuiven? 
 Moeten we het systeem van de automatische toekenningen bijsturen? 
 Kan samenwerking over sectoren heen meer mogelijkheden bieden? 
 Is het aanvaardbaar dat bepaalde groepen mensen moeten wachten op (een 

deel van de gewenste) ondersteuning? 
 Zorg en ondersteuning van personen met een handicap is een opdracht van de hele 

samenleving: hoe meer we de zorg delen, hoe inclusiever de maatschappij en hoe 
efficiënter de inzet van handicapspecifieke middelen. 

70.000 personen krijgen VAPH-ondersteuning 

en/of een zorgbudget voor mensen met een 
handicap (BOB) 

47.000 personen maken gebruik van 

hulpmiddelen of aanpassingen 

19.000 personen wachten op (meer) 

ondersteuning (PAB, MFC of PVB)  

15.000 personen wachten op een PVB 

Huidige ondersteuning Aantal 

Trap 2 (PVB, PAB, MFC) 31 % 

Trap 1 (RTH, zorgbudget) 47 % 

Noch trap 1, noch trap 2 22 % 

In 2013 had 56 % van de personen met een zorgvraag bij de centrale registratie van zorgvragen 
(CRZ) geen enkele vorm van VAPH-ondersteuning. 
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Eind 2018 wachtten 19.000 minder- en meerderjarigen op (meer) ondersteuning.  



Goed geïnformeerde gebruikers 

HOE HEBBEN WE DAT IN HET PROCES VAN TOELEIDING EN ONDERSTEUNINGSPLANNING 
INGEBOUWD? 

 Het VAPH erkent en subsidieert verschillende organisaties om personen bij te staan bij het 
verkennen en aanvragen van de nodige ondersteuning: diensten maatschappelijk werk 
van ziekenfondsen, diensten ondersteuningsplan, gebruikersorganisaties, 
multidisciplinaire teams. 

 Het doorlopen van een proces van vraagverheldering en ondersteuningsplanning is 
verplicht met het oog op het indienen van een vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke 
VAPH-hulp. Zorgvragers kunnen daarbij geholpen worden door de tool 
ondersteuningsplanning, een gebruikersorganisatie of een dienst maatschappelijk werk 
van een ziekenfonds, of ze kunnen een traject bij een dienst ondersteuningsplan 
doorlopen. 

DOEL 

(Potentiële) gebruikers zijn tijdig en afdoende geïnformeerd om de nodige zorg en 
ondersteuning te kunnen aanvragen en krijgen. 

 

 

 

 

UITDAGINGEN 

 Hoe bereiken en informeren we ook personen in bijzonder kwetsbare situaties? 
 Is een evenwicht tussen aanklampend werken en stimuleren van zelfregie mogelijk? 
 Hoe zorgen we ervoor dat het ondersteuningsplan opnieuw een middel wordt en niet 

geen doel op zich? Hoe brengen we het belang van vraagverheldering meer naar de 
voorgrond? 

 Kunnen we er als VAPH mee voor zorgen dat personen met een handicap hun rechten 
inzake tegemoetkomingen en tussenkomsten van andere overheden uitputten? 

De ondersteuningsplannen persoonsvolgend budget worden overwegend opgesteld 
met hulp van een professional (cijfers 2018). 
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De tool ondersteuningsplanning werd recent gelanceerd. Het VAPH monitort het gebruik van de tool. 



Zorg en ondersteuning op maat 

HOE HEBBEN WE DAT IN HET PROCES VAN TOELEIDING EN ONDERSTEUNINGSPLANNING 
INGEBOUWD? 

 De hoogte van het individuele persoonsvolgende budget wordt bepaald op basis van de 
vraag en de objectief bepaalde zorgzwaarte. 

 De hoeveelheid zorggebonden middelen die wordt toegewezen aan een individuele 
zorgvrager is onafhankelijk van zijn keuze voor inzet van het budget bij een vergunde 
zorgaanbieder of elders, en is onafhankelijk van de keuze voor inzet in cash of in voucher. 

DOEL 

Personen met een handicap en hun gezin kunnen hun zorg en ondersteuning steeds 
afstemmen op hun specifieke noden, behoeften en situatie. 

 

 

 

UITDAGINGEN 

 In de prioriteitengroepen staan nog heel wat meervragen. Hoe bieden we personen die 
met een meervraag in prioriteitengroep 3 geregistreerd staan perspectief op een budget 
op maat? 

 Hoe helpen we vergunde zorgaanbieders om zorggarantie te bieden aan voormalige 
gebruikers van zorg in natura die in ‘correctiefase 2’ geconfronteerd worden met een 
sterke daling van hun persoonsvolgend budget? 

Voor 3313 dossiers werd in 2018 een multidisciplinair verslag ingediend waarin de handicap en 

de zorgzwaarte werden geobjectiveerd. 
 

● Bij 76,3 % van die aanvragen werd de gevraagde budgetcategorie op basis van het 

ondersteuningsplan toegewezen. 

● Bij de overige 23,7 % werd de gevraagde budgetcategorie bijgesteld op basis van de 

objectivering (zorgzwaarte).  
 

4244 (of 28 % van de) vragen in de prioriteitengroepen betreffen een meervraag. Die mensen 

hebben dus al een deel-PVB, maar hebben nood aan hoger budget:  

● 408 in prioriteitengroep 1 

● 551 in prioriteitengroep 2 

● 3285 in prioriteitengroep 3 
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Inclusie en vermaatschappelijking van de zorg 

HOE HEBBEN WE DAT IN HET PROCES VAN TOELEIDING EN ONDERSTEUNINGSPLANNING 
INGEBOUWD? 

 Het doorlopen van een kwalitatief proces van vraagverheldering en 
ondersteuningsplanning wordt gestimuleerd en is bij het aanvragen van een 
persoonsvolgend budget verplicht. 

 De hoogte van het individuele budget wordt afgestemd op de mate waarin de persoon 
met een handicap nog vrijwillige en reguliere ondersteuning zal krijgen. 

 Bij het prioriteren van de vraag wordt ’bovengebruikelijke zorg’ mee in rekening gebracht: 
wie langdurig informele zorg krijgt of heeft gekregen, wordt ingedeeld in een hogere 
prioriteitengroep zodat sneller een budget ter beschikking gesteld kan worden. 

DOEL 

De zorg en ondersteuning voor personen met een handicap maakt hun volwaardige 
participatie aan de samenleving mee mogelijk. Het VAPH en andere beleidsdomeinen en 
sectoren delen de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de noodzakelijke en gewenste 
zorg en ondersteuning (vermaatschappelijking van de zorg). 

 

 

 

UITDAGINGEN 

 Pas wanneer we zorgvragers echt kunnen garanderen dat de gepaste zorg en 
ondersteuning er meteen is zodra ze die nodig hebben, zullen hun vragen naar VAPH-
ondersteuning werkelijk beperkt zijn tot de ondersteuning die ze op dit moment nodig 
hebben en kunnen we toekomstgerichte vragen vermijden. 

Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek zal in de toekomst nodig zijn om te toetsen of deze 

doelstelling gerealiseerd wordt. 

 

Het VAPH erkent en subsidieert een dienst ondersteuningsplan in elke Vlaamse provincie. De 

jaarlijkse kostprijs daarvan bedraagt ongeveer 6 miljoen euro. 

 
Er moet onderzocht worden in welke mate het verplicht doorlopen van een traject van 
vraagverheldering en ondersteuningsplanning ervoor zorgt dat zorgvragers ertoe aangezet 
worden om ondersteuning uit diverse cirkels te combineren. Het VAPH plant alvast een extern 
onderzoek naar de effecten en de impact van een intensief traject van vraagverheldering en 
ondersteuningsplanning bij een dienst ondersteuningsplan. 
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SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP 
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Aantal RTH-gebruikers 2018 

38 % 

Zorggarantie 

HOE HEBBEN WE DAT IN HET LUIK SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP INGEBOUWD? 

 We voorzien zorg en ondersteuning in twee trappen waarbij in beide trappen kwalitatief 
zorgaanbod erkend of vergund wordt. 

 Elke vergunde zorgaanbieder neemt de verantwoordelijkheid om de benodigde zorg en 
ondersteuning te blijven garanderen bij wijzigende budgetten in het kader van 
correctiefase 2. 

UITDAGINGEN 

 Hoe kan de overheid/het VAPH vergunde zorgaanbieders helpen bij het anticiperen op en 
omgaan met de impact van correctiefase 2? Nieuwe businessmodellen moeten ontwikkeld 
en geïmplementeerd worden (vb. onderzoeken mogelijkheden van schaalvergroting en 
van evolutie naar total profit). Individuele zorgconcepten moeten bijgestuurd worden om 
met minder middelen toch de ondersteuning kwaliteitsvol verder te kunnen zetten. 

 Hoe garanderen we dat de expertise voor ondersteuning van personen met zeer 
specifieke zorgnoden of minder vaak voorkomende handicapprofielen niet verdwijnt? Hoe 
kunnen we voldoende zorgaanbieders blijven motiveren om zich te richten tot kleinere 
niche-doelgroepen, ondanks de moeilijkere instroom? 

 Moeten we op zoek naar een valabel alternatief voor persoonsvolgende financiering in 
bijzonder kwetsbare situaties? 

DOEL 

Personen met de grootste (kloof in) ondersteuningsnoden kunnen steeds de nodige zorg en 
ondersteuning (blijven) genieten. 

Stijging en daling van punten bij vergunde zorgaanbieders tussen 2016 en 2018 

6211 

2591 

3135 

4251 
3835 

12.845 minderjarigen (tot 17 jaar) en 13.398 meerderjarigen maken gebruik van RTH. 

14.725 personen maken gebruik van het zorgbudget voor mensen met een handicap. 

 
 

Van 6220 gebruikers hebben we geen gegevens. 

54 % 8 % = 
Als we het aantal personeelspunten dat ingezet wordt bij een vergunde zorgaanbieder in 2018 vergelijken met de 
punten die bij de transitie (eind 2016) omgezet zijn naar persoonsvolgende budgetten, dan stellen we vast dat meer 
dan de helft van de zorgaanbieders ongeveer stabiel is (dat is een verschil van minder dan 5 % punten).  
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Goed geïnformeerde gebruikers 

HOE HEBBEN WE DAT IN HET LUIK SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP INGEBOUWD? 

 Het VAPH vergunt en subsidieert vijf bijstandsorganisaties die budgethouders kunnen 
bijstaan in het opstarten, besteden en beheren van hun persoonsvolgend budget. 

 Voor erg complexe dossiers wordt bovenop de intensieve bijstand ook (collectieve) 
bemiddeling voorzien: gefaciliteerd door de regiocoördinatoren en het engagement van 
zorgaanbieders uit de regio wordt een gepast zorgaanbod gerealiseerd. 

 In het kwaliteitsbesluit werden nieuwe bepalingen opgenomen die de onderlinge rechten 
en plichten van zorgaanbieder en cliënt beschrijven. 

UITDAGINGEN 

 Hoe garanderen we dat intensieve bijstand en bemiddeling ingeschakeld worden waar en 
zodra nodig? Hoe maken we dat voldoende laagdrempelig toegankelijk zonder een 
onnodig en ongewenst aanzuigeffect te creëren? 

 Hoe kan het VAPH het collectief overleg (gebruikersraden) ondersteunen binnen zijn 
opdracht? 

DOEL 

(potentiële) gebruikers zijn tijdig en afdoende geïnformeerd om de nodige zorg en 
ondersteuning te kunnen aanvragen en bekomen. 

 

 

Het VAPH ontwikkelde een Wegwijzer VAPH-ondersteuning. 
 

● In 2018 werd de Wegwijzer VAPH-ondersteuning 20.915 keer bezocht. Dat leidde tot 

een gemiddeld aantal zoekopdrachten van 66 per dag.  

● In de Wegwijzer hebben 234 van de 271 door het VAPH vergunde zorgaanbieders hun 

aanbod kenbaar gemaakt.  
 
Het VAPH voorziet tijdens de kantooruren in een telefonische permanentie voor de erkende en 
vergunde organisaties. Ook via e-mail kunnen alle infovragen van professionelen gesteld worden.  
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Zorg en ondersteuning op maat 

HOE HEBBEN WE DAT IN HET LUIK SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP INGEBOUWD? 

 Vergunde zorgaanbieders zijn niet langer gebonden aan strikte personeelskaders en 
hebben de vrijheid om hun personeelsbestand samen te stellen overeenkomstig hun 
pedagogisch en kwaliteitsbeleid en de vragen en noden van hun gebruikers. 

 De volgende jaren (2018-2027) worden de historische ongelijkheden tussen voorzieningen 
en cliënten helemaal weggewerkt. 

 Voor specifieke profielen en situaties (geïnterneerde personen met een handicap, 
doorstroom vanuit revalidatiecentra voor personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel) wordt een systeem van directe financiering voorzien. 

 Voor personen met een dubbeldiagnose van verstandelijke handicap en psychiatrische 
stoornis wordt een cofinanciering door het VAPH en de FOD Volksgezondheid 
gerealiseerd. 

 Het werken met persoonsvolgende budgetten impliceert dat elke vergunde zorgaanbieder 
het eigen ondersteuningsbeleid afstemt in functie van het werven en behouden van 
cliënten. 

UITDAGINGEN 

 Wat is nodig om een verantwoord en menselijk personeelsbeleid te voeren binnen een 
context waar vergunde zorgaanbieders ‘concullega's’ van elkaar zijn geworden en waar de 
ondersteuningsvragen van cliënten centraal staan? 

 Kunnen we garanderen dat zowel de zorgkosten als de woon- en leefkosten betaalbaar 
blijven voor individuele gebruikers? 

 Is het principe van ‘onderlinge solidariteit’ nog te rijmen met de principes van individuele, 
persoonsvolgende budgetten? 

DOEL 

Personen met een handicap en hun gezin kunnen hun zorg en ondersteuning steeds 
afstemmen op hun specifieke noden, behoeften en situatie. 

In het kader van correctiefase 1 kregen 51 organisaties aanpassingen ter waarde van in totaal 

11.097 punten. In de periode 2020 tot en met 2027 worden de budgetten verder bijgesteld 

(correctiefase 2). 
 

Van de 25 nieuwe vergunde zorgaanbieders (tot en met 2018) hebben er 19 minder dan 10 

PVB-budgethouders. 6 daarvan ondersteunden in de loop van 2018 nog geen enkele gebruiker. 

 

84 % van de voormalige gebruikers van zorg in natura wijzigden hun besteding niet (nog steeds 

dezelfde ondersteuningsfuncties). 
 

8 % van de voormalige gebruikers van zorg in natura vraagt een vrij te besteden deel van het 

persoonsvolgend budget op. 
 

92 % van de voormalige gebruikers van zorg in natura zijn bij dezelfde vergunde zorgaanbieder 

gebleven. 
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HOE HEBBEN WE DAT IN HET LUIK SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP INGEBOUWD? 

 Initiatiefnemers in de ruime welzijnssector kunnen een kwaliteitsvol aanbod ontwikkelen 
voor personen met een handicap, en dat zowel binnen het stelsel van vergund 
zorgaanbod als daarbuiten. 

 Met de invoering van het principe van woon- en leefkosten staat waar en hoe mensen 
wonen en leven voortaan los van waar en hoe de zorg en ondersteuning wordt geboden. 
De kosten van zorg en ondersteuning, die gedragen worden door de Vlaamse overheid, 
zijn losgekoppeld van de woon- en leefkosten, die door de persoon zelf gedragen worden 
(mede vanuit federale tegemoetkomingen). 

UITDAGINGEN 
 Hoe kunnen vergunde zorgaanbieders tijdig en correct de omschakeling naar woon- en 

leefkosten realiseren zonder in te boeten op kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening? 
 Zal er op termijn nog voldoende kwaliteitsvolle infrastructuur voorhanden zijn bij een 

aanhoudende sterke investering in uitbreiding van middelen voor zorg en ondersteuning? 
Biedt onderbenutte infrastructuur uit bijvoorbeeld ouderenzorg (serviceflats) een 
(voldoende kwaliteitsvolle) oplossing? 

 Hoe kunnen andere beleidsdomeinen inspelen op deze evoluties (wonen, mobiliteit, 
werk)?  

 
 

DOEL 
De zorg en ondersteuning voor personen met een handicap maakt hun volwaardige 
participatie aan de samenleving mee mogelijk. Het VAPH en andere beleidsdomeinen en 
sectoren delen de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de noodzakelijke en gewenste 
zorg en ondersteuning (vermaatschappelijking van de zorg).  
 
 

Inclusie en vermaatschappelijking van de zorg 

Het VAPH volgt de evolutie naar woon- en leefkosten op aan de hand van het aantal vergunde 
zorgaanbieders die op een bepaald moment de omschakeling naar woon-en leefkosten hebben 
gemaakt (op vandaag zijn daarover nog geen eenduidige cijfers beschikbaar). 
 
Het VAPH zal de betaalbaarheid van zowel de kosten voor zorg en ondersteuning als de woon- en 
leefkosten zorgvuldig monitoren. In het project ‘Kwaliteitsgarantie’ is daarvoor het werkpakket 
‘betaalbare zorg’ gedefinieerd. De eerste resultaten worden verwacht in de loop van 2020. 
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BESTEDING EN BIJSTAND 
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Zorggarantie 

HOE HEBBEN WE DAT IN DE PROCESSEN VAN BESTEDING EN BIJSTAND INGEBOUWD? 

 Startende budgethouders kunnen snel en eenvoudig een bijstandsorganisatie inschakelen 
om hen te helpen bij de opstart van het persoonsvolgend budget. 

 Voor erg complexe dossiers kan intensieve bijstand en (collectieve) bemiddeling 
ingeschakeld worden om een gepaste oplossing te realiseren. 

UITDAGINGEN 

 Wat is er nodig opdat ook voormalige gebruikers van zorg in natura nieuwe keuzes kunnen 
en durven maken? (o.m. andere ondersteuning bij dezelfde zorgaanbieder, veranderen 
van zorgaanbieder, veranderen van inzet in voucher naar inzet in cash) 

 Het principe van ‘zorggarantie’ voor personen die gevat worden door correctiefase 2 is 
een mooi concept, maar belemmert mogelijks de bewegingsvrijheid van cliënten. 

DOEL 

Personen met de grootste (kloof in) ondersteuningsnoden kunnen steeds de nodige zorg en 
ondersteuning realiseren. 

Op 1 januari 2019 hadden de bijstandsorganisaties in totaal 4360 leden.  

 

In 2018 maakten in totaal 826 voormalige gebruikers van zorg in natura gebruik van de 

mogelijkheid tot gratis bijstand bij de vergunde bijstandsorganisaties. Een vijfde van het 

daarvoor voorziene bedrag werd benut (in totaal 122.067 euro). 
 

1851 personen hadden 2001 overeenkomsten voor intensieve bijstand op 31 december 

2018. Er werden op heden weinig vragen naar (collectieve) bemiddeling gesteld. 
 
Verdere analyse is nodig om na te gaan waarom op vandaag nog beperkt wordt ingegaan op de 
mogelijkheden van bijstand en bemiddeling. 
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Goed geïnformeerde gebruikers 

HOE HEBBEN WE DAT IN DE PROCESSEN VAN BESTEDING EN BIJSTAND INGEBOUWD? 

 Het persoonsvolgend budget kan besteed worden aan bijstand in functie van het efficiënt 
en effectief inzetten en beheren van het persoonsvolgend budget. 

 Voormalige gebruikers van zorg in natura, en sinds kort ook startende budgethouders, 
hebben de mogelijkheid om gratis bijstand te gebruiken. 

UITDAGINGEN 

 Kunnen we kwaliteitsvolle bijstand laagdrempeliger toegankelijk maken voor alle 
budgethouders? 

 Is het denkbaar en wenselijk dat bijstand preventief wordt opgelegd in bepaalde 
potentieel kwetsbare of risicovolle situaties? 

DOEL 

(Potentiële) gebruikers zijn tijdig en afdoende geïnformeerd om de nodige zorg en 
ondersteuning te kunnen aanvragen en krijgen. 

Er is een mailbox budgetbesteding@vaph.be en een telefonische permanentie (van 9 uur tot 17 
uur) specifiek voor vragen over budgetbesteding. 
 

Gemiddeld worden meer dan 4000 telefonische cliëntgebonden (onder meer over 

budgetbesteding) vragen per maand gesteld aan het VAPH.  
 
Alle nieuwe budgethouders worden proactief (2 maanden na terbeschikkingstelling van het 
persoonsvolgend budget) gecontacteerd met het oog op het tijdig opstarten van het budget. 
 
Het e-loket mijnvaph.be ondersteunt de gebruiker bij het beheer van zijn budget. Bijvoorbeeld: 

● De budgethouder kan al zijn brieven en beslissingen raadplegen. 
● De budgethouder kan op eenvoudige wijze overeenkomsten en onkosten indienen. 
● De tellers in mijnvaph.be geven de budgethouder steeds een actueel zicht op de 

budgethoogte: totale budget, reeds besteed en resterend budget. 
● De gebruiker hoeft contracten niet langer thuis bij te houden, maar kan ze opladen via 

mijnvaph.be. 
 
De ondersteuning via mijnvaph.be heeft de administratieve lasten voor de gebruiker en de 
beheerskosten voor het VAPH aanzienlijk verminderd. Het team Budgetbesteding hoeft nu geen 

kostenstaten meer te controleren en spaart daardoor op jaarbasis 14.000 x 30 minuten uit. 
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Zorg en ondersteuning op maat 

HOE HEBBEN WE DAT IN DE PROCESSEN VAN BESTEDING EN BIJSTAND INGEBOUWD? 

 Het persoonsvolgend budget kan op allerhande manieren besteed worden. De wijze van 
besteden kan bovendien eenvoudig en flexibel gewijzigd worden, zonder een nieuwe 
procedure te moeten doorlopen. 

 Voor personen in bijzonder kwetsbare situaties wordt extra begeleiding voorzien, onder 
meer door het aanbieden van gratis bijstand. Uitzonderlijk wordt ook voorzien in direct 
gefinancierde zorg en ondersteuning, onder meer voor geïnterneerde personen met een 
handicap. 

UITDAGINGEN 

 Hoe kunnen we als overheid/administratie in de hand werken, zonder in te boeten op de 
zelfregie van individuele personen, dat de persoonsvolgende budgetten ten goede komen 
van kwaliteitsvolle zorg en een betere kwaliteit van leven van de persoon met een 
handicap en zijn gezin? 

 Kunnen we oneigenlijk gebruik en misbruik vermijden als we steeds vertrekken van een 
houding van vertrouwen en geloof in de regie-mogelijkheden van de individuele persoon 
met een handicap en zijn gezin? 

DOEL 

Personen met een handicap en hun gezin kunnen hun zorg en ondersteuning steeds 
afstemmen op hun specifieke noden, behoeften en situatie. 

145 personen worden ondersteund via directe financiering. 

BESTEDINGSWIJZE 2018 % VAN TBS 
IN 2017 

% VAN TBS 
IN 2018 

Voucher 
(incl. organisatiegebonden 
kosten) 

78,0 72,3 

Cash (incl. beheerskosten) 22,0 27,7 

Cash vergunde 
zorgaanbieders 
(incl. organisatiegebonden 
kosten) 

0,9 2,1 

Cash niet-vergunde 
zorgaanbieders* 
(incl.beheerskosten) 

21,2 25,7 

TBS= terbeschikkingstelling 
* Dit is cash niet-vergunde zorgaanbieder + vrij besteedbaar deel 
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HOE HEBBEN WE DAT IN DE PROCESSEN VAN BESTEDING EN BIJSTAND INGEBOUWD? 

 Het persoonsvolgend budget kan ingezet worden bij door het VAPH vergunde 
zorgaanbieders, maar ook anders en elders. Ook inzet bij door het Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin erkende initiatieven, particuliere ouderinitiatieven en 
initiatieven voor groene zorg behoren onder meer tot de mogelijkheden. 

 Afhankelijk van de situatie en rekening houdend met wisselende noden kan de inzet van 
het persoonsvolgend budget eenvoudig en snel gewijzigd worden. Zo kan ook vlot 
geschakeld worden tussen periodes van meer en minder intensieve handicapspecifieke 
zorg en ondersteuning. 

UITDAGINGEN 

 De ruime bestedingsmogelijkheden van persoonsvolgend budget, ook buiten de eigen 
sector, creëren een nieuwe drempel voor andere sectoren en beleidsdomeinen om 
blijvend een eigen verantwoordelijkheid op te nemen inzake inclusie en participatie van 
personen met een handicap. 

 De perceptie bestaat dat de sector personen met een handicap en het VAPH ruimer 
bedeeld zijn dan andere sectoren en doelgroepen. Dat bemoeilijkt gesprekken in functie 
van het samen en gedeeld opnemen van verantwoordelijkheid. 

DOEL 

De zorg en ondersteuning voor personen met een handicap maakt hun volwaardige 
participatie aan de samenleving mee mogelijk. Het VAPH en andere beleidsdomeinen en 
sectoren delen de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de noodzakelijke en gewenste 
zorg en ondersteuning (vermaatschappelijking van de zorg). 

Inclusie en vermaatschappelijking van de zorg 
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Op 31 december 2018 waren bij het VAPH 11.920 cashovereenkomsten geregistreerd. Binnen 

die cash-vereenkomsten zien we een brede waaier aan mogelijkheden. Veel budgethouders 
combineren die mogelijkheden om zo de nodige ondersteuning vraaggestuurd te realiseren.  
 
 



BUDGETTAIRE IMPACT 

Is het nieuwe (financierings)systeem betaalbaar? Zijn de kosten voorspelbaar en beheersbaar? 
Is het systeem kostenefficiënt? 

 

 
Om tegemoet te komen aan alle terechte vragen naar handicapspecifieke ondersteuning is een 

bijkomend jaarlijks budget nodig van 1,6 miljard euro. 
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Het VAPH voert het project Financiering uit. In dit project wordt gewerkt aan een 
vereenvoudiging van de financiering (budgetten enkel uitgedrukt in euro's) en een verhoogd 
toezicht met het oog op rechtmatige inzet van financiële middelen. Een draaiboek moet klaar zijn 
in het najaar van 2019. 



ADMINISTRATIEVE BEHEERSBAARHEID EN UITVOERBAARHEID 

Zijn de nieuwe procedures en processen administratief eenvoudig en efficiënt georganiseerd? 
Zijn potentiële risico's beheerst? 

 

 

opmaak ondersteuningsplan PVB objectivering door MDT  toewijzing commissie  

zelf  

zelf met tool 

met dienst maatschappelijk 
werk 

met dienst 
ondersteuningsplan 

met gebruikersorganisatie 

module A: handicap?  

module B: zorgzwaarte  

module C: dringendheid 

provinciale 
evaluatiecommissie 

(PEC) 

regionale 
prioriteitencommissie 

(RPC)  

handicap ja/nee 

budgetcategorie  

prioriteitengroep  

eventueel 
heroverwegings- 
commissie (HOC) 

wachttijd  

zelf met andere hulp 

REGULIERE PROCEDURE  

De macrobudgettaire kostprijs van de toeleiding voor persoonsvolgende budgetten is ongeveer  

9 miljoen euro per jaar.  

Er zijn 9 verschillende procedures in de toeleiding om toegang te krijgen tot (verhoging van) 

persoonsvolgend budget. 

Tijdens de reguliere toeleidingsprocedure wordt een cliënt geconfronteerd met minimaal twee 
commissies, dat kan eventueel oplopen. Om de cliënt te ondersteunen bij toeleiding en besteding zijn er 

minimaal 5 verschillende soorten intermediaire organisaties, door het VAPH gesubsidieerd, waar de cliënt 

een beroep kan op doen.  
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KLANTGERICHTHEID 

Zijn de nieuwe procedures en richtlijnen eenduidig en transparant, en zijn ze duidelijk en 
eenvoudig toepasbaar voor de betrokken actoren? Is er voldoende toegankelijke hulp en 
ondersteuning voorhanden om actoren te begeleiden bij het gebruik van het nieuwe systeem? 

 

 

 
De website van het VAPH werd volledig vernieuwd. Naast een uitgebreid luik voor individuele gebruikers werd ook 

een luik specifiek voor professionals gelanceerd. 

● www.vaph.be: 485.144 bezoekers in 2018 

● maandelijkse digitale VAPH-nieuwsbrief: 3669 abonnees eind 2018 

● driemaandelijks tijdschrift Sterk: 15.499 abonnees 

 
Het VAPH investeert in een vlotte, toegankelijke en kwaliteitsvolle telefonische informatieverstrekking. Een gelaagd 

telefoniesysteem met front- en backoffice geeft klanten informatie op basis van gevalideerde scripts. In de periode 

januari 2018 tot april 2019 werden bijna 65.000 oproepen afgehandeld. Daarvan werden er twee derde meteen 

beantwoord, zonder dat een doorschakeling naar een gespecialiseerde backoffice nodig was. Gemiddeld worden 

meer dan 4000 telefonische cliëntgebonden vragen per maand gesteld aan het VAPH. 

 

Ook via een contactformulier op de website kunnen burgers schriftelijke vragen stellen, waarbij ze een antwoord 

krijgen binnen de tien werkdagen. 

 

De individuele gebruiker kan alle dossiergegevens inkijken en opvolgen in het e-loket mijnvaph.be. Daar kunnen ook 

de cashovereenkomsten en facturen elektronisch ingegeven worden.  

 

Het VAPH voert het project Kwaliteitsgaranties uit. De twee hoofddoelstellingen van het project zijn het uitwerken 

van een handhavingscyclus en het uitwerken van een nieuw kwaliteitskader. We beogen daarmee in het bijzonder: 

● een kwaliteitsvolle ondersteuning van en dienstverlening aan de cliënt 

● betaalbaarheid van de ondersteuning en betaalbaarheid van de woon- en leefkosten 

● toepassing van de principes van goed bestuur door de vergunde zorgaanbieders 

● het vermijden van misbruik van overheidsmiddelen 
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Relevante documenten met betrekking tot de evaluatie 

van de persoonsvolgende financiering 

RAPPORTEN EN ANALYSES VAN HET VAPH 

 

● Jaarverslag 2017: https://www.vaph.be/documenten/jaarverslag-2017 

● Jaarverslag 2018: http://www.vaph.be/jaarverslag 

● Meerjarenanalyse: terugblik 2008-2018: 

https://www.vaph.be/documenten/meerjarenanalyse-terugblik-2008-2018 

● Meerjarenanalyse: vooruitblik 2020-2024: 

https://www.vaph.be/documenten/meerjarenanalyse-en-planning-vooruitblik-2020-

2024 

● Reflectiedocument: Op weg naar volwaardige participatie van personen met een 

handicap: https://www.vaph.be/documenten/op-weg-naar-volwaardige-participatie-

van-personen-met-een-handicap 

 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET BETREKKING TOT PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING 

 

● De relatie tussen Quality of Life en Persoonsvolgende Financiering: De ontwikkeling van 

een monitoringssysteem over de relatie tussen persoonsvolgende financiering en Quality 

of Life. Afgerond, 2017-2018; HoGent, Neelke Ferke. 

https://www.vaph.be/documenten/de-relatie-tussen-quality-life-en-persoonsvolgende-

financiering-de-ontwikkeling-van-een 

 

● Onderzoek naar de inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend 

budget. Afgerond, december 2017 - oktober 2017. Steunpunt WVG; Liesbeth Op de 

Beeck, Wouter Schepens; HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU 

Leuven. 

https://www.vaph.be/documenten/onderzoek-naar-de-inzet-van-het-vrij-besteedbaar-

gedeelte-van-pvb-swvg 

RELEVANTE DOCUMENTEN 
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● Ontwikkeling van een tool voor ondersteuningsplanning in kader van persoonsvolgende 

financiering. Afgerond, 2019. Sophie Ampe; Odisee. 

https://www.vaph.be/documenten/ontwikkeling-van-een-tool-voor-

ondersteuningsplanning-kader-van-pvf-odisee 

 

● Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het basisondersteuningsbudget. 

Afgerond, september 2016 - juni 2018. SWVG, Liesbeth Op De Beeck, Wouter Schepens, 

HIVA. 

https://www.vaph.be/documenten/evaluatie-van-de-implementatie-van-het-bob-swvg 

 

● Evaluatieonderzoek inzake de procedure maatschappelijke noodzaak voor de 

terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget. Afgerond, februari-juni 2018. 

SWVG; Wouter Dursin, UGent. 

https://www.vaph.be/documenten/evaluatieonderzoek-inzake-de-procedure-

maatschappelijke-noodzaak-voor-de 

 

● Een vergelijkende studie van het persoonsvolgend financieringssysteem in de 

gehandicaptensector. Afgerond, december 2016 - december 2017. SWVG; Wouter 

Dursin, Toone Benoot, UGent. 

https://www.vaph.be/documenten/vergelijkende-landenstudie-van-het-pvf-systeem-de-

gehandicaptensector-swvg 

 

● Proefkader voor de inzet van het persoonsvolgende budget voor personen met een 

handicap binnen de erkende capaciteit van een ouderenvoorziening. Afgerond, juli-

december 2018. SWVG; Annemie Nys, Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck, 

Universiteit Antwerpen. 

https://www.vaph.be/documenten/proefkader-voor-de-inzet-van-het-

persoonsvolgende-budget-voor-personen-met-een-handicap 

 

● Onderzoek naar de plaats en de werking van RTH-diensten binnen de eerste lijn. Lopend, 

februari-november 2019. Liesbeth Op De Beeck, Eveline Teppers; HIVA. 
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