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Zorggarantie 
 

Personen met grote ondersteuningsnoden 

kunnen steeds de nodige zorg en ondersteuning 

organiseren 

 



Wat doet het VAPH om zorggarantie te faciliteren? 
 

● De evolutie van gratis bijstand 

● Doorverwijzen naar bijstand 

● Individuele bemiddeling 

● Collectieve bemiddeling 

 



Is zorg inderdaad ‘altijd’ gegarandeerd? 
 

● Zoektocht naar geschikte begeleider(s)/assistent(en) 
● Levert de begeleider/assistent de ‘nodige’ zorg? 
● Vergunde zorgaanbieders vragen inzet full voucher  

● 84v% van alle budgethouders zet zijn PVB enkel via voucher in, 9 % enkel via cash, 5,6 % combineert 
cash en voucher, 1,4 % besteedt (nog) niet 

● “ik wil naar een andere voorziening, maar dan is zorg niet meer gegarandeerd”: 91 % van de transitie 
ZIN-gebruikers wijzigt niet van vergunde zorgaanbieder tussen ‘16 en ‘18  

● De prijzen zijn niet altijd transparant 
● Terbeschikkingstellingen: zij die iets hebben, krijgen vaak meer 

● 58 % van de cliënten met een terbeschikkingstelling in ‘18 kreeg een verhoging van een bestaand PVB 

 



Goed geïnformeerde gebruikers 

(Potentiële) gebruikers zijn tijdig en afdoende 

geïnformeerd om de nodige zorg en 

ondersteuning aan te vragen en te bekomen 

 



Wat doet het VAPH om de gebruikers goed te informeren? 
 

● Nieuwe website, nieuwsbrieven en Sterk 

● E-loket (mijnvaph) 

● Wegwijzer VAPH ondersteuning 

● Helpdesks besteding (telefoonpermanentie 9-17 uur eerste en tweede lijn, 

budgetbesteding@vaph.be) 

● Infosessies 

● Bijstandsorganisaties, gratis bijstand 

● Individuele bemiddeling   
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Zijn gebruikers afdoende en tijdig geïnformeerd? 
 

● Nog steeds zeer vele vragen bij onze helpdesks  

● Hoeveel budgethouders zijn er aangesloten bij een bijstandsorganisatie?  

● op 1 januari 2019 tellen de bijstandsorganisaties 4360 leden  

● Een minderheid (!) aan dossiers besteding zijn schrijnend 

● onvoldoende geïnformeerd en/of zeer kwetsbare situaties (armoede, schulden, 

“we doen het zelf best”, alleenstaande ouders …) -> verplichte gratis bijstand in 

bepaalde situaties? 

● Infosessies -> vraag naar meer ‘gelijkaardige’ initiatieven 

 



Zorg en ondersteuning op maat 
 

Personen met een handicap en hun gezin kunnen 

hun zorg en ondersteuning steeds afstemmen op 

hun specifieke noden, behoeften en situatie 

 



Wat doet het VAPH om ondersteuning op maat te faciliteren? 
 

De bestedingsmogelijkheden zijn ruimer en flexibeler dan bij het persoonlijke-

assistentiebudget 

bestedingswijze in euro 2018, nieuwe cliënten besteden vaker in cash: 

 

 

 

 

Advies en/of volmacht bijstandsorganisatie, bijzondere kwetsbare situaties -> 

directe financiering, gratis bijstand 

 



Is de zorg en ondersteuning afgestemd op de noden? 
 

● Infosessies: er zijn toch wel wat reacties van budgethouders die ‘vastzitten’ 

bij een vergunde zorgaanbieder 

● Controle overeenkomsten cash, ex-postcontroles, inspecties: is de kwaliteit 

van zelfregie en zorg gegarandeerd? -> we kunnen daar momenteel niet op 

ingrijpen 

● Hoe ver gaan we in die ‘specifieke noden op maat’? Tuinaanleg, manicure, 

boekhouding, sexuele dienstverlening … 

 



Inclusie en vermaatschappelijking 

De zorg en ondersteuning voor personen met een 

handicap maakt hun volwaardige participatie 

aan de samenleving mee mogelijk 

 



Wat doet het VAPH om inclusie te stimuleren? 

Inzet PVB is flexibel, ook in woonzorgcentra, groenezorginitiatieven … 

inzet PVB in cash 

 



Is die volwaardige participatie mogelijk? 
 

● Ja, gegeven de ruime bestedingsmogelijkheden 

● Aandachtspunt: andere overheden niet ontheffen om hun 

verantwoordelijkheid daarin op te nemen 

 


