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Impact van PVF op het zorgaanbod 



PVF doet appel op sociaal ondernemerschap 
 

● Toenemende omvang en belang van rechtstreeks toegankelijke hulp 

● Heel andere context voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 

● binnen PVB zijn de middelen van aanbieders afhankelijk van het aantal 

budgethouders die zich tot hen richten 

● vergunde zorgaanbieders moeten zich in de markt zetten 

● appel op kwaliteit van ondersteuning: noodzakelijk om zich te ‘onderscheiden’ 

 



Impact van PVF op de individuele budgetten 



Rechtvaardiger verdelen van beschikbare middelen 
 

● Tussen 2020 en 2028: stapsgewijs aanpassen van de budgetten van 

personen die vanuit voorziening zijn overgegaan naar PVF 

● Doel: gelijke budgetten voor gelijke profielen 

● Consequenties  

● budgetneutraal, dus zowel op niveau van aanbieder als op niveau 

budgethouder stijgers en dalers 

● sterkere impact op een aantal organisaties, zowel in min als in plus 

● nood aan begeleidende maatregelen 



Impact van PVF op de zorgaanbieders 
 



Maatregelen vanuit VAPH en reacties sector 
 

● Bij beperkt aantal zorgaanbieders minder soepele overgang 

● Begeleiding opgezet vanuit VAPH in samenwerking met koepels: 

coachingstrajecten voor beperkt aantal vergunde zorgaanbieders 

● Binnen de sector: tendens naar schaalvergroting 

● aantal fusies 2011-2015: 18 

● aantal fusies 2016-2020:  30 

● Actief beleid rond schaalvergroting?  

 



Overstap naar woon- en leefkosten 
 

● Nog maar beperkt doorgevoerd, actieve monitoring overstap vanuit VAPH 

● VAPH analyseert overeenkomsten: zowel goede voorbeelden als minder 

transparante overeenkomsten 

● Nood aan uniformisering om transparantie en vergelijkbaarheid te 

bekomen?  

 



Effect op aard tewerkstelling 

● Vrijlaten invulling personeelskaders 

● Beperkte impact op aard ingezette functies 

● Aandeel masters van 1,95 % naar 2,09 % 

● Aandeel logistiek personeel van 14,34 % naar 13,35 % 

 



Nieuwe vergunde zorgaanbieders 

● 25 nieuwe vergunde zorgaanbieders 

● 19 ervan ondersteunen minder dan 10 budgethouders 

● 6 ervan ondersteunden in 2018 nog geen enkele budgethouder 

● Bespreking businessplan met kandidaten 

● Opstart problematisch indien niet reeds goed functionerende organisatie 

 


