
Wat kunnen we samen doen om van  
persoonsvolgende financiering (PVF)  

een succes te maken? 



Hebt u een vraag voor het VAPH in het kader van 
persoonsvolgende financiering (PVF)? 

 
Stel deze via www.slido.com (voer de code ‘PVF’ in). 

 
Vindt u een reeds gestelde vraag interessant? 

Like deze dan om dit aan te geven. 

 

Congres  

Evaluatie van de persoonsvolgende financiering: tussentijdse resultaten 

http://www.slido.com/


Welkom en terugblik op de evoluties van de afgelopen jaren 

James Van Casteren, administrateur-generaal VAPH 
 



Perspectiefplan 2020 en PVF 

● Juli 2010: Perspectiefplan 2020 

● 25 april 2014: decreet persoonsvolgende financiering (PVF) 

● 2016: gefaseerde uitrol PVF meerderjarigen 

● 2017: van directe naar persoonsvolgende financiering en vraaggestuurde 

zorg 

● Juli 2019: eerste tussentijdse evaluatie PVF meerderjarigen 

 



Opvolgen, evalueren, bijsturen en optimaliseren 

● Sterke en gedragen principes liggen aan de basis van concept PVF 

● Bij uitvoering confrontatie van principes met praktijk en realiteit van alledag 

● Evaluatie en bijsturing noodzakelijk, mét respect voor achterliggende visie 

● zorggarantie 

● goed geïnformeerde gebruikers 

● zorg en ondersteuning op maat 

● inclusie en vermaatschappelijking van de zorg 

● Ook kritische blik op: budgettaire impact, administratieve impact, 

klantgerichtheid 

 



stijging aantal personen ondersteund door 
VAPH 

grote toename van budget  (+48 % t.o.v. 
2008) 

meer wachtenden met vorm van 
ondersteuning 

 

De inspanningen van de voorbije jaren hebben geloond 



Verdere inspanningen blijven nodig 



Verdere inspanningen blijven nodig 



Verdere inspanningen blijven nodig 



Verdere inspanningen blijven nodig 



We blijven werking en dienstverlening VAPH verbeteren 

● Informeren: website, infosessies, nieuwsbrief … 

● E-loket mijnvaph.be 

● Vereenvoudigen processen en procedures 

● Uitbouw van een vernieuwd kwaliteitskader 

● Vereenvoudigen en optimaliseren subsidiemechanisme 

● Coachen van zorgaanbieders, bijstaan van gebruikers 

 



Naar een perspectiefplan 2030 

● Resultaten en inzichten meerjarenanalyse vragen alternatieve pistes 

● een afgestemd intersectoraal kader 

● een doelgroepoverstijgende benadering: een beleid voor chronische zorg 

● total profit als antwoord op aanhoudende vraag naar bijkomende middelen 

● Op korte termijn proefprojecten lanceren 

 



Een boeiende studiedag gewenst! 
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Toeleiding en ondersteuningsplanning 

Evert Wuyts, afdelingshoofd Toeleiding en Hulpmiddelen, VAPH 



Toeleiding en ondersteuningsplanning VAPH 

• Stijgende vraag naar PVB 
• Wachtlijst PVB en prioriteitengroepen 
• Nood aan extra procedures voor bijzondere en kwetsbare groepen 
• Transparantie over rangschikking op wachtlijst PVB 
• Optimalisatie aanvraagprocedure (‘toeleidingsprocedure’)  

• interactieve webtool Mijnondersteuningsplan.be 

• samensmelten commissies  

• vereenvoudiging prioriteringscriteria 

• inkorten procedure maatschappelijke noodzaak 



Stijgende vraag naar PVB 



Stijgende vraag naar PVB 

● Aantrekkelijkheid van het PVB        
○ nieuwe ondersteuningsmogelijkheden  
○ veel meer in het vertrouwde netwerk 

 
● Aantallen 2018 

○ 3631 ondersteuningsplannen PVB 
○ 2514 terbeschikkingstellingen PVB (= effectieve toekenningen)  
○ 24.677 budgethouders PVB in totaal  

 

● Niet blind voor vele wachtenden en vaak lange wachttijden 



Wachtlijst PVB en prioriteitengroepen 



Wachtlijst PVB: prioriteitengroepen  

●3 prioriteitengroepen 

○prioriteitengroep: dringendheid en ondersteuningskloof 

○ rangschikking in groep op aanvraagdatum 

●Situatie op 31 december 2018  

○ 14.888 personen  

○ 15.063 vragen 

 



● 3 op 4 personen (78 %) reeds enige vorm van ondersteuning 
○ 31 % : gedeeltelijk persoonsvolgend budget (PVB), persoonlijke-assistentiebudget 

(PAB) of ondersteuning door multifunctioneel centrum (MFC) 
○ 47 % : zorgbudget voor personen met een handicap (34 %) en/of rechtstreeks 

toegankelijke hulp (25 %) 

 
● Maar: ruim 1 op 5 personen (22 %) zonder ondersteuning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtlijst PVB: personen met al enige vorm van ondersteuning 



Nood aan extra procedures voor bijzondere en kwetsbare groepen 
Transparantie over rangschikking op wachtlijst  

● Nieuwe procedures 
○ procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of  

tetraplegie (directe financiering, opname bij vergunde zorgaanbieder) 
○ procedure voor geïnterneerde personen met een handicap (directe financiering) 
○ procedure ‘7 op 7’ (garantie van onmiddellijk en voltijds ondersteuning voor 

personen met vroegere goedkeuring voor residentiële, voltijdse zorg) 
 

● Transparantie over rangschikking  
○ plaats op de wachtlijst (najaar 2019: raadpleging via e-loket mijnvaph) 
○ inschatting wachttijd op PVB (afhankelijkheid extra middelen Vlaamse Regering) 



Aanvraagprocedure PVB 



● Toeleidingsprocedure PVB vaak als tijdrovend en belastend ervaren 
○ 5 opeenvolgende procedurestappen (= KETEN-systeem) 
○ 2 grote blokken: voortraject & VAPH-traject 

● Voortraject  
○ Stap 1 vraagverheldering (opstellen ondersteuningsplan)  
○ Stap 2 multidisciplinair verslag (module handicap, zorgzwaarte, checklist 

prioritering)  

●  VAPH-traject 
○ Stap 3 erkenning handicap (provinciale evaluatiecommissie) 
○ Stap 4 toewijzing prioriteitengroep (regionale prioriteitencommissie) 
○ Stap 5 interne beroepsmogelijkheid (heroverwegingscommissie) 

 

 

Aanvraagprocedure PVB 



Acties 
 



●Faciliteren: aanbieden van interactieve webtool mijnondersteuningsplan.be: 

○ handig hulpmiddel bij doorlopen van vraagverhelderingsproces  

○ helpt bij zelfstandig beantwoorden van vragenlijst in ondersteuningsplan PVB 

 

● Vereenvoudiging: oprichting Vlaamse toeleidingscommissie  

○ versmelten van provinciale evaluatiecommissie & regionale prioriteitencommissie 

○ organisatie op Vlaams niveau (samenhang met Vlaamse wachtlijst) 

○ vereenvoudiging: nieuwe prioriteringscriteria (van 12 naar 3 criteria) 

 
● Inkorten: procedure maatschappelijke noodzaak  

○ integratie in de verkorte procedure noodsituatie   
○ wetenschappelijk onderzoek 

 

Acties: faciliteren - vereenvoudigen - inkorten 
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Onderzoek naar de procedure 

maatschappelijke noodzaak 
Wouter Dursin, Prof. dr. Bram Verschuere, Prof. dr. Rudi Roose 

VAKGROEP BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK MANAGEMENT 



Procedure maatschappelijke noodzaak 

• Vraag naar evaluatie door SWVG 

• Behoort tot de automatische toekenningsgroep (ATK) 

• Dus een uitzonderingsprocedure 

 

“2.212 meerderjarigen ontvingen hun gevraagde persoonsvolgend budget in 

2018, waarvan de helft nood- of spoedsituaties of een maatschappelijke 

noodzaak betrof” (VAPH, 2019). 

29 



Definitie maatschappelijke noodzaak 
• De persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of 

seksueel misbruikt door de mantelzorgers of samenwonende personen uit 

het netwerk, of de persoon met een handicap is het slachtoffer is van incest. 

• De persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch of emotioneel 

verwaarloosd door de mantelzorgers of samenwonende personen uit het 

netwerk. 

• Er is ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruik door de 

persoon met een handicap ten aanzien van de mantelzorgers of 

samenwonende personen.  

• Er is ernstige fysieke, psychische of emotionele verwaarlozing door de 

persoon met een handicap ten aanzien van de mantelzorgers of 

samenwonende personen. 
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Onderzoeksdoelen 

1. Evaluatie van het voortraject PVB in kader van procedure 

maatschappelijke noodzaak 

a. Knelpunten voor doelgroep 

b. Bestuurlijk-organisatorische knelpunten 

2. Afwegingskader voor alternatieve inrichting van het 

voortraject 
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Methodologie 

32 



Het proces en de actoren 

33 



Resultaten 
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Knelpunten doelgroep 

• Afbakening 

Definitie vs. personen in kwetsbare context 

Beoordelingskader: wat is ‘ernstig’? 

• Meerwaarde van het voortraject 

Ondersteuningsplanning vs. crisissituatie 

Zorgzwaarteinschaling 

• Zelfbeschikking 

Andere verhouding netwerk – zorgvrager 

Specifieke aanpak is noodzakelijk 
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Bestuurlijk organisatorisch 

Grenzen van het beleid 

1. Tussen beleid voor PmH en belendende sectoren 

2. Tussen reguliere procedure en maatschappelijke noodzaak 

3. Intern in de procedure maatschappelijke noodzaak 
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Beleidsaanbevelingen 

• Op basis van:  

Analyse vastgestelde knelpunten 

Evaluatie van alternatieve scenario’s 
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Beleidsaanbevelingen 

1. Problematiek MaNo vergt specifiek aanpak 

a. Beperken doorlooptijd i.f.v. dringende ondersteuningsnood 

met prioritaire inzet op crisissituatie (cfr. procedure 

noodsituatie) 

2. Intensievere ondersteuning en begeleiding 

a. Inzet op kwalitatieve procesbegeleiding doorheen het 

voortraject 

b. Tijdelijke ondersteuning op korte termijn 

c. Bijkomende bijstand of controle na toekenning van middelen 

(doelbereiking) 
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Beleidsaanbevelingen 

3. Criteria en afbakening van de doelgroep 

4. Bestuurlijke vormgeving moet rekening houden met interactie op 

de ‘grenzen’ 

a. Preventieve inzet i.s.m. belendende sectoren 

b. Voldoende perspectief op KT ondersteuning binnen reguliere 

procedure 

5. Aanpak van bottlenecks door gedesaggregeerde procedure 

a. Interne & externe transparantie verhogen 

b. Communicatie- en informatiedoorstroom  
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Sociaal ondernemerschap in de sector van 
personen met een handicap 

Jos Theunis, afdelingshoofd Financiering en Zorgplanning, VAPH 



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 
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Onderzoeksproject ‘@Your Service’ 

Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd  

organiseren in de VAPH-sector 

Sammy Vienne 



Persoonsvolgende financiering: 

 Vraagt aanpassing van cliënten 

 Is uitdaging voor de organisaties 

 

Hoe kunnen organisaties in de sector voor mensen met 
een beperking ondersteund worden in de transitie naar 
een vraaggestuurde en cliëntgerichte werking?  

Onderzoeksvraag 

54 



34 focusgroepen (18 organisaties) 
 Leidinggevenden (staf) 
 Begeleiders 

 

Onze vragen 
 Wat betekent vraaggestuurd werken?  
 In welke mate werkt jouw organisatie vraaggestuurd?  
 Wat zijn de sterktes en waar stoot je op (hindernissen)?  

 
 

Verkennende fase 
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Verkennende fase: 1200 uitspraken 

56 



 Er is al veel aandacht voor vraagsturing: echter 
vooral op het niveau van de relatie cliënt – 
begeleider 

 We kunnen nog 2 andere niveaus benoemen, waar 
minder aandacht voor is 
 Organisatie: hoe organiseren we ons zodat we soepeler 

op vraagdiversiteit kunnen inspelen 
 Markt: hoe spelen we in op onze omgeving 

 
57 

Algemene conclusies (1) 



 Er bestaat geen definitie of ideale norm over wat 
vraagsturing is 

 Uit de 1200 uitspraken kunnen we wel heel wat 
domeinen & aspecten distilleren 

 Ondersteuning van organisaties bij transitie: een 
reflectie- en begeleidingsinstrument dat organisaties 
helpt om hun eigen omschrijving te maken en hun eigen 
accenten te bepalen inzake vraagsturing 

58 

Algemene conclusies (2) 



 Uitwerking van het ZIP-instrument (Zelfinschatting 
en Profielbepaling inzake vraaggestuurd werken) 

 3 niveaus - 10 domeinen 
 Versie voor organisatie + versie voor cliënten 
 Voorgelegd aan klankbordgroepen 
 Testfase in 4 organisaties: april –  juni 2019 
 Scenario en draaiboek voor ZIP-proces 

 

Ontwikkelingsfase 
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ZIP: 3 niveaus & 10 domeinen 
Cliënten 
 

Organi-
satie 

 

Markt 
 

1.Opstartfase  
2. Zorg en ondersteuning 
3. Opvolging 

4. Organisatiecultuur 

5. Leiderschap 
6. Processen en systemen 

7. Kwaliteit 
8. Missie, visie 

9. Marktgericht ondernemen 
10. Samenwerking 



 Geen audit, geen beoordeling, geen vergelijking 
met andere voorzieningen 

 Wel: kritische zelfreflectie, gericht op toekomst:  
 hoe zijn we op dit moment bezig met vraagsturing 
 hoe kunnen we dit versterken 
 wat zijn de prioriteiten voor de komende periode 

 De resultaten uit de ZIP-bevraging zijn gespreksstof 
voor bespreking binnen de organisatie 

61 

ZIP-mindset 



 Sessie 1: Set-up: kerngroep, respondenten, bespreking & 
           besluitvorming, stappen & timing 
           
 ZIP-bevraging: vragenlijst of gespreksmethodiek 
 (leidinggevenden, medewerkers, cliënten) 
 

 Sessie 2: Zelf-Inschatting & toelichtingen  bespreken 

 

 Sessie 3: Verbeterideeën & Prioriteitsbepaling 
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ZIP-traject 



 Zip-instrument & ZIP-traject leiden tot reflectie en 
verdieping + tot concrete acties / prioriteiten 

 Standaard-traject kan aangevuld worden met 
varianten, bv. gespreksmethodiek ipv bevraging 

 Input van cliënten / netwerk vraagt een andere 
aanpak (bv. gesprekken, gebruikersraad, …) 

 Procesbegeleiding door externe persoon is een 
meerwaarde 
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Lesson's Learned 
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Inhoudelijke leerwinst: framework 
Klantintentie: wat de organisatie waar maakt in relatie tot de cliënt  

Dialoog 

Maat-
werk 

Eigen 
Regie 

Levens-
kwaliteit 
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Inhoudelijke leerwinst: framework 
Organisatie-uitdagingen nodig om de klantintentie waar te maken 

Fijnmazig 

Flexibel 

Innovatie 

Cirkels 

Traject 

Informatie 



 Arteveldehogeschool wil de komende jaren ZIP-
procesbegeleiding op maat mogelijk maken 

 

 Een medewerker komt dan op vraag het ZIP-proces 
begeleiden (betalende dienstverlening; we zoeken 
nog mogelijkheden om de kost voor organisaties te 
drukken) 

 ZIP-begeleiding op vraag 
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Contact voor ZIP-begeleiding op maat: 

sammy.vienne@arteveldehs.be 
karolien.huylebroek@arteveldehs.be 

Onderzoeksmedewerkers : Sammy Vienne, Karolien 
Huylebroek, Tom Vandooren, Sieglinde Pletinck 
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De mogelijkheden om PVB in te zetten en vormen van bijstand 
een blik vanuit 4 perspectieven op basis van signalen uit infosessies en dossierbehandeling 

Dirk Vanderstighelen, afdelingshoofd Dienstverlening 
Budgethouders, VAPH 

 



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   

 

mailto:budgetbesteding@vaph.be


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 
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Toelichting onderzoek: 
 basisondersteuningsbudget  

vrij inzetbaar gedeelte van het 
persoonsvolgend budget 

 

04-07-2019 



Evaluatieonderzoek naar de implementatie van het 
basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap 

& 

Inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het 
persoonsvolgend budget voor personen met een handicap 

(Liesbeth Op de Beeck, Wouter Schepers & Tine Van Regenmortel) 

 

 
Uitgevoerd in opdracht van VAPH, binnen de context van het Steunpunt WVG.  

 



 Toelichting aanleiding en doelstelling 

 

 Toelichting methodologie 

 

 Toelichting bevindingen 



Toelichting aanleiding en doelstelling 

• Sinds de stapsgewijze invoering en verdere ontwikkeling van PVF werd het belang 
van voortdurende evaluatie benadrukt. Beide onderzoeken moeten binnen deze 
context van permanent evalueren en optimaliseren, worden opgevat.  

• De doelstelling van beide onderzoeken is gelijkaardig: ‘Door/voor wie en waarvoor 
wordt het BOB/vrij te besteden deel van het PVB gebruikt, waar zitten 
mogelijkheden en knelpunten en welke verbeterpunten kunnen worden 
geformuleerd.’ 

• Profiel; 

• Informatie; 

• Inzet; 

• Effecten.  

• Beide onderzoeken bevatten beleidsaanbevelingen.  

 

 

 

 



Toelichting methodologie 

• Beide onderzoeken zijn mixed-method onderzoek met zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve onderzoeksmethoden: 

- websurvey; 

- verdiepende bevragingsrondes – interviews en focusgroepen. 

 

• Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn complementair:  

- van een eerste, algemeen inzicht via ‘waarom en hoe vragen’ naar specifieke 
ervaringen die leiden tot een concreet en genuanceerd beeld van de manier 
waarop het gebruik van de budgetten vorm krijgt in verschillende situaties. 

 

• De focus ligt op de beleving door de rechthebbenden, maar het perspectief van 
stakeholders (zoals zorgkassen, zorgaanbieders, bijstandsorganisaties, 
gebruikersverenigingen, etc.) is ook niet onbelangrijk.  

 

 

 

 



Toelichting bevindingen 

Positief onthaald…. 

 Zowel het BOB als het VBD worden positief onthaald omdat: 

– het BOB zorgt voor meer financiële ademruimte, mogelijkheden om extra 
ondersteuning te voorzien, een verhoogd gevoel van welbevinden en 
gelijkwaardigheid, meer kwaliteitsvolle momenten met naasten, zelfzorg voor 
mantelzorgers, etc.  

– Het VBD zorgt voor flexibiliteit en meer beslissingsvrijheid.  

• Zowel het BOB als het VBD maken oplossingen op maat mogelijk. Het biedt 
rechthebbenden de mogelijkheid om meer gepersonaliseerde keuzes te maken die 
voor hun specifieke situatie - rekening houdend met hun eigen wensen, voorkeuren 
en behoeftes - een verschil kunnen maken in hun leven en 
ondersteuningsbehoeften.  



Toelichting bevindingen 

met een kanttekening 

 Het VBD wordt niet door iedereen op een positieve ervaren. We onderscheiden drie posities: 

– transitie PAB: deze groep had in het verleden ook al de mogelijkheid om een deel van 
hun budget apart op te vragen (indirecte kosten). Ze beschouwen het VBD als een 
verderzetting van dat model. 

– transitie ZIN: deze groep heeft niet het gevoel dat het VBD voor hen een optie is. De 
ondersteuning die ze vroeger kregen, is omgezet naar een budget. Het opvragen van het 
VBD betekent dat ze hun ondersteuning – zoals deze altijd werd georganiseerd – niet 
kunnen continueren. Het PVB staat als voucher gereserveerd bij een zorgaanbieder. 

– nieuwkomers: deze groep kan zonder voorgeschiedenis zijn ‘ondersteuningspuzzel’ 
leggen.  

 Zorgen dat er blijvend kan worden voorzien in de noodzakelijke zorg en ondersteuning. 



Toelichting bevindingen 

Vrije besteedbaarheid zet aan tot een breed en creatief bestedingspatroon 

 Zowel het BOB als het VBD worden ingezet voor diverse vormen/combinaties van 
zorg en ondersteuning.  

 

 Het kan een stimulans zijn voor een breed en meer creatiever bestedingspatroon 
waardoor het inzetten van ondersteuning een én-én verhaal wordt. Het zet tevens 
aan tot experimenteren met nieuwe ondersteuningsvormen/therapieën.  

 

 Zowel het BOB als het VBD worden ook gebruikt voor kosten die niet of 
gedeeltelijk worden terugbetaald (medicatie, psycholoog), eigen opleg 
hulpmiddelen/aanpassingen, vervoer (aangepast vervoer, benzine), etc. 



Toelichting bevindingen 

Kwaliteit van leven versus zorg en ondersteuning 

 Zowel het BOB als het VBD worden eveneens gebruikt voor ontspanning. Ontspanning is een 
essentieel onderdeel van het persoonlijk welbevinden, zowel voor de persoon met de 
handicap als diens omgeving. Het zorgt ervoor dat: 

– men stoom kan aflaten; 

– situatie even kan ‘ontvluchten/vergeten’; 

– zichzelf op persoonlijk vlak verder kan ontwikkelen; 

– sociaal isolement kan worden doorbroken. 

 Ontspanning is minder vanzelfsprekend voor personen met een handicap.  

 

 Zowel het BOB als het VBD zijn een (deel van een) zorgbudget. Zorg en ondersteuning is het 
primaire objectief, maar kwaliteit van leven – als breder toetsingskader – mag zeker mee in 
rekening worden gebracht.   



Toelichting bevindingen 

Financieel welbevinden, handicap en armoede 

 Zowel in het BOB als VBD onderzoek is er een ‘verdeeldheid’ op te merken m.b.t. 
de tevredenheid over het totaal beschikbare budget (= combinatie van het 
inkomen en tegemoetkomingen waarover iemand kan beschikken). Het onderzoek 
biedt hiervoor geen verklaringen, wel getuigenissen van/meningen over:  

– personen die het gevoel hebben dat ze zich nooit iets hebben moeten 
ontzeggen en anderen die moeite hebben om rond te komen; 

– ouders die financieel bijspringen of halftijds/niet meer werken; 

– mensen die zelf bijpassen of spaargeld aanspreken; 

– hoogte van andere tegemoetkomingen of PVB; 

– etc.  

 

 

 

 

 



Toelichting bevindingen 

Complexiteit 

 Met zowel het BOB als VBD wordt er gestreefd naar administratieve 
vereenvoudiging.  

 Desalniettemin zijn beide onderdeel van een complex geheel – PVF – dat streeft 
naar goed geïnformeerde burgers die bewuste en weloverwogen keuzes kunnen 
maken. Het veronderstelt kennis om een budget aan te vragen en vervolgens 
ondersteuning te zoeken/kiezen. 

 Parallel nog andere tegemoetkomingen, hulpmiddelen en rechten op zowel 
Vlaams als federaal niveau: regels, procedures, inschalingen, (her)aanvragen, 
instanties, etc.  

 Het gaat uit van assertieve, mondige personen die informatie kunnen opzoeken en 
verwerken, weten waar ze terecht kunnen bij onduidelijkheden, vragen durven 
stellen, etc.   

 

 

 

 



Toelichting bevindingen 

Informatie en communicatie is cruciaal 

 Als aandachtspunt waarop blijvend zou moeten worden ingezet:  

– belang van een open, duidelijke en genuanceerde communicatie; 

– communicatie op maat, onderbouwen met concrete voorbeelden, 
beeldcommunicatie, etc.; 

– informatie aangeboden via een brede waaier aan kanalen en waarbij 
verschillende actoren een rol kunnen spelen (VAPH, zorgkassen, 
bijstandsorganisaties, zorgaanbieders, gebruikersverenigingen, etc.). 

 

 



Toelichting bevindingen 

Uitdagingen 

 Uitdagingen aan de vraagzijde. De invoering van PVF brengt een leerproces met 
zich mee voor personen met een handicap. Mensen moeten leren omgaan met 
een budget, bewust zijn van zichzelf en hun situatie, weten hoe ze hun noden het 
beste invullen, keuzes kunnen maken, de gevolgen daarvan inschatten en 
(her)evalueren, op langere termijn kunnen denken en plannen, etc.  

– Aandacht voor kwetsbaarheden binnen dit nieuwe systeem; 

– Ondersteuning mogelijk blijven maken voor diegenen die dit wensen; 

– Blijvend streven naar vereenvoudiging.  
 

 Zowel in het BOB als VBD onderzoek ligt de focus op de vraagzijde. Maar de 
invoering van PVF brengt ook uitdagingen met zich mee voor de aanbodzijde. 

 

 

 

 



Toelichting bevindingen 

De noodzaak van een flankerend beleid 

 Het streven naar inclusie is een gedeelde verantwoordelijkheid en vraagt om een 
beleidsoverschrijdende aanpak. Het BOB en VBD onderzoek bevatten indicaties 
dat er mogelijks nog hiaten zijn op vlak van: 

– armoedebeleid; 

– mobiliteit; 

– huisvesting; 

– vrije tijd; 

– etc.  



Meer weten over het onderzoek? 
 

https://steunpuntwvg.be/images/swvg-3-rapporten/ef12-
evaluatieonderzoek-naar-de-implementatie-van-het-
basisondersteuningsbudget 
 

https://steunpuntwvg.be/images/swvg-3-rapporten/swvg-ef25-rapport-05-
vrij-besteedbaar-bedrag  
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Wat kunnen we samen doen om van  
persoonsvolgende financiering (PVF)  

een succes te maken? 

  


