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

een succes te maken? 



2 

Congres Evaluatie PVF  
Kwaliteit van bestaan 

 
 
 
 
 
 

4 juli 2019 
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Welkom! 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ De theorie: wat is kwaliteit van bestaan? 

✔ De praktijk: 2 cases 

✔ Discussie: kansen en risico’s? 

✔ Slot 
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Wie ben je en  
waarom heb je gekozen voor deze workshop? 
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Neem je smartphone of tablet. 

Surf naar www.slido.com. 

Voor de code # KWALITEIT in.  

 

 

 

Beantwoord de vragen als ze worden opgestart. 

http://www.slido.com/
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Introductie 

Wat draagt voor jou bij aan jouw levenskwaliteit? 

 
• Gelieve te antwoorden in kernwoorden 

• Meerdere (ant)woorden zijn mogelijk 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ De theorie: wat is kwaliteit van bestaan? 

✔ De praktijk: 2 cases 

✔ Discussie: kansen en risico’s? 

✔ Slot 

15’ 



Kwaliteit van 

Bestaan 
Een gedeeld kader in het 

werken met mensen in 

kwetsbare leefsituaties 

Ilse Goethals 



Bevorderen van de Kwaliteit van Bestaan                             
van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties  

 

 





Kwaliteit van bestaan is universeel 



Kwaliteit van bestaan 



Domeinen  
van  
kwaliteit  
van  
bestaan 
 
(Schalock et al. 2014) 

  EMOTIONEEL WELBEVINDEN 

  PERSOONLIJKE RELATIES 

  MATERIEEL WELBEVINDEN 

  FYSIEK WELBEVINDEN 

  PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

  SOCIALE INCLUSIE 

  RECHTEN 

  ZELFBEPALING 



Stelling 

Een goede partner hebben is belangrijk                                
voor een goede kwaliteit van bestaan. 



Kwaliteit van bestaan is objectief én subjectief 

• Objectief waarneembaar: 

– Bv. onderdak, voeding, opleiding, geld, werk, ... 

 

• Subjectieve percepties: 

– Hoe tevreden ben ik over een domein? 

– Hoe belangrijk is een domein voor mij? 

– Wat zijn mijn dromen en wensen? 

 

 

 



Eigen regie - keuzes 

• Belang van zelfbeschikking 

• Is dat wel realistisch? 

• Doelstelling:  

– Is iets in de toekomst; waar wil je geraken? 

• Objectief:  

– Welke kleine stappen ga je nemen om daar te geraken? 
Een objectief is iets dat verkrijgbaar is (in kleine 
stappen). 

 



Bevorderen van Kwaliteit van Bestaan vertrekt vanuit 

• … wat iemand belangrijk, betekenisvol en wenselijk vindt 
in het leven 

 

• … hoe mensen zelf invulling (willen) geven aan hun leven 

 

• … de wensen, keuzes, verwachtingen, doelen van de 
persoon op diverse levensdomeinen 

 





Kwaliteit van Bestaan neemt toe…  

• Zelfbepaling;  

• Gebruik maken van aanwezige bronnen/krachten;  

• Doel in het leven;  
• Gevoel erbij te horen. 
 

Persoon: eigenaar van het proces 

Ondersteuner: verschuiven van focus 
 

Niet langer ´zorgen voor´  

maar  

´zorgen dat´.  

Ondersteunen, samenwerken. 

 



Kwaliteit van bestaan 

Een visie? 



 
 Een duidelijke visie! 

Wat is de belangrijkste factor voor verandering  
in een organisatie? 



Kwaliteit van Bestaan als leidend principe 

• Leidraad:  

– Focus op Kwaliteit van Bestaan en op het 
ondersteuningsparadigma 

 

• Iedere beslissing 

 

• 8 domeinen als richtlijn 



Het belang van een visie 

• Kwaliteit van Bestaan is doelgroep-, sector- en discipline-overschrijdend 

 

• Proces komt tot stand in dialoog met alle betrokkenen 

 

• Visie geeft handen en voeten aan houding, denken en handelen 

 

• Visie bepaalt evaluatie en implementatie van de werkvorm 

 

• Werken vanuit Kwaliteit van Bestaan is gebaseerd op specifieke waarden 

 



En… 

 

 Met betrekking tot de focus op  

 Kwaliteit van Bestaan  

 is er géén ruimte voor:  
 

        

 “Ja, MAAR …” 



Wat wil je bereiken met de 
ondersteuning die je iemand biedt? 

Een goede Kwaliteit van Bestaan voor de persoon! 

De bedoeling 



Kwaliteit van Bestaan 

 

 

 als gewenste uitkomst van ondersteuning! 



Belang van de ruimere context  

• Kwaliteit van bestaan is multidimensioneel en wordt beïnvloed door: 

– persoonlijke factoren 

– omgevingsfactoren 

– de interactie tussen beide 
 

• Belangrijk om de context in beeld te brengen. 

      Bv. Welke kansen krijgen mensen in een organisatie of in een samenleving? 
 

• Structurele aspecten (armoede, onderwijs, deel kunnen nemen aan relevante 
activiteiten, …) 

 

• Nood aan interventies die ruimer zijn dan enkel gericht op het individu. 
 

• 🡪 Werken aan kwaliteit van bestaan is de verantwoordelijkheid van iedereen                      
in een organisatie. 



Waarom is Kwaliteit van Bestaan een beloftevol concept? 

• Het dwingt ons om anders te denken over (het ondersteunen van) 
mensen 

 

• Het focust op wat belangrijk is voor de persoon (doelen) 

 

• ‘Glas halfvol, halfleeg’ (cf. positieve kijk) 

– Wat is vs. wat zou kunnen 

 

• … 

 

 



 

Bedankt en veel plezier  

onderweg met  

Kwaliteit van Bestaan! 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ De theorie: wat is kwaliteit van bestaan? 

✔ De praktijk: 2 cases 

✔ Discussie: kansen en risico’s? 

✔ Slot 

20’ 



Joke Vandaele 

Kwaliteit van bestaan in de praktijk: 
Hoe werkt GUx8K aan het bevorderen 

van kwaliteit van bestaan van cliënten? 









MENS ZIJN DOE JE SAMEN.  
IEDEREEN ZORGT VOOR IEDEREEN. 

WWW.GROEPUBUNTUX8K.BE 

BLOKKESTRAAT 29A 8550 ZWEVEGEM 056 64 60 62 



Werken aan kwaliteit van bestaan 

 

 
1. Op microniveau 

 

 

2. Op mesoniveau 

 

 

3. Op macroniveau 



Werken aan kwaliteit van bestaan 

 
1. Op microniveau 

 

• Kwaliteit van bestaan als uitkomst van onze ondersteuning. 

 

• Kwaliteit van bestaan als rode draad in het ondersteuningsplan 

(startpunt, bijsturing en evaluatie). 

 

• Gebruik van instrument Personal Outcomes Scale (POS) en 

inclusietoets  

     (zoekende naar instrumenten op maat: ASS, NAH, ouderen) 

 

 

 

 



Werken aan kwaliteit van bestaan 

 
2. Op mesoniveau 

 

• Zelfevaluatie:  

❖ Indicatoren gelinkt aan kwaliteit van bestaan 

❖ Monitoring via inzet instrumenten POS, inclusietoets, Holburn 

vragenlijst, focusgroep QOL 

❖ Input voor doelstellingen op organisatieniveau 

 

• HR (selectie en evaluatie) en VTO (vorming, training & opleiding):             

acties gericht op het bevorderen van competenties van medewerkers 

op vlak van bevorderen van kwaliteit van bestaan. 

 

 

 

 



Werken aan kwaliteit van bestaan 

 
3. Op macroniveau 

❖ Samenwerken met de academische wereld (bv. expertise- 

centrum EQUAL), bijdragen tot Praktijkgericht Wetenschappelijk 

Onderzoek, bachelorproeven. 

 

❖ Formele intersectorale samenwerking (bv. samenwerking VAPH-

ouderenzorg, samenwerking VAPH-geestelijke gezondheidszorg). 

 

❖ Erasmus+projecten:  

 Triade/Triade 2.0: i.k.v. de bevordering van inclusie bij ouderen 

 Cognition & Inclusion: i.k.v. de bevordering van inclusie bij 

 mensen met een verstandelijke beperking 



Werken aan kwaliteit van bestaan 

 
Uitdagingen: 

 

❖ Dichten van de kloof tussen visie en praktijk.                                           

Voorbeelden van valkuilen: begeleiders die te vaak overnemen,              

weinig zelfbepaling voor de cliënt, …  

 

❖ Nood aan instrumenten op maat. 

 

❖ Visie op ‘kwaliteit van bestaan’ van belendende sectoren is niet steeds 

de juiste visie. 

 

 

 

 



. 

Project Proeftuinen GGZ 
(Geestelijke Gezondheidszorg) 

Geert Stroobant 

Kwaliteit van bestaan in de praktijk:  
Een inclusief woonproject en  

kwaliteit van bestaan 



 Zorgdorpen 

Gespecialiseerde zorg 
voor personen met 

een beperking 

Thuiszorg 

Vrijwilligerswerking 

Zorghotel 

Productie en 
arbeidszorg 

Academie Woonondersteuning  
assistentiewoningen Vastgoed 





 
Zorgdorpen VZW is een netwerkorganisatie die sites 

ontwikkelt… 

• Gemengde doelgroep (PmH, senioren, GGZ, NAH, enz…) 

• Kleinschalig (van 5 tot 30 units) 

• Inclusief (onder de kerktoren of in de voorziening) 

• Betaalbaar (400 euro voor 35m²) 

• Wederkerige dienstbaarheid in functie van buurtonwikkeling 
(vergaderruimte, cafetaria, volkstuintjes, feesten,…) 

• Arbeid – Activatie – Animatie 

• Tijdelijk en permanent verblijf 

 



Cvba Paracur 

Vzw De Heidekruiers 
in Pastorij Lemberge 

Pastorij Gontrode 

Cvba Molenhoeve 

Huize De Mil 
Bottelaere 

De Nieuwe 
Ceder 

Pastorij Lemberge 

Waar? 

Het Anker 
Gontrode vzw 

Pastorij Gijzenzele 

Leeuwenhof 
Mariakerke 

Industriepark 

Molenhoeve 

Aalter 
Ronse 

Gavere 

Brugge 

Brasschaat 
Kontich 

Sint-Katelijne-
Waver 
Bornem 

Peer 



Oorspronkelijke doelstelling 

• Begeleiden van volwassen chronische patiënten met ernstige GGZ-problemen in een overgang van 
een geïnstitutionaliseerde naar een autonome woonvorm 

• Begeleiden van langdurig daklozen naar een inclusieve en duurzame woonsituatie vanuit CAW 
Oost-Vlaanderen 

• Begeleiden van personen met een beperking naar een inclusieve woonvorm 

• Ontwikkelen van activerende dagbesteding ter ondersteuning van het wonen via animatie, activatie 
en arbeidszorg 

  

- En dit via een methodische transitiemethodiek. 

 

Projectsubsidie voor twee jaar en verlengd met één jaar 



Outcome 

• Op 1 september 2017: 47 cliënten in transitie 

• In 2018: 23 verhuizen 

• 156 cliënten met een actieve vraag 

 

 



Intensieve Transitie Begeleiding (ITB) 
Voor VAPH :  RTH - begeleiding  

•Voortraject   
•Observatie- en oriëntatiefase  
•Opvolgingstraject  



Aantal verhuizen 

• 68 % onmiddellijk op de juiste plaats 

• 32% meerdere transitieprojecten 

• 13% korte heropname  

• 10% komt niet in aanmerking voor 
inclusief wonen 

10% 

68% 

15% 

7% 

Aantal verhuizen 

Andere 1 verhuis 2 verhuizen 3 verhuizen



Woonvormen 

• Huis in de straat meest gewenste 
woonvorm 

• Merendeel (53%) kiest toch voor 
een woonvorm waar sociaal 
contact en een aanleunfunctie 
aanwezig is 

36% 

13% 

23% 

17% 

11% 

Woonvormen 

Huis in de straat Assistentiewoning Sitewoning Groepswoning Ziekenhuis



Initiatiefnemers 

• Zorgdorpen VZW (penhouder) 

• PC Caritas (Melle) 

• PC Dr. Guislain (Gent) 

• CAW Oost-Vlaanderen 



Onderzoek HoGent – mens en welzijn  
(Neelke Ferket) 
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verstandelijke
beperking + EPA

fysieke
beperking

NAH andere (CAW -
psych.

Problematiek

Onderzoeksgroep • QOL Schalock 

• Drie factoren – acht domeinen 

• Kwalitatief onderzoek bij 15 cliënten 

• Kwantitatief onderzoek WHOQOL-bref 
vragenlijst bij 36 cliënten 

• Retrospectief 

• Drie focusgroepen (netwerkfiguren, 
ouders, vrijwilligers, enz…) 



Resultaten 
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Invloed van het project op de 
levenskwaliteit 
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Meer weten… Meer lezen… 

 

Geert Stroobant 

 directeur De Heide vzw 

 coördinator Zorgdorpen 
vzw 

 

Kim Deschijnck 

 coördinator Zorg  
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ De theorie: wat is kwaliteit van bestaan? 

✔ De praktijk: 2 cases 

✔ Discussie: kansen en risico’s? 

✔ Slot 

35’ 



58 58 

Leidende principes bij de discussie (kader) 

 

1. Denk samen na met de personen aan jouw tafel die vanuit de verschillende hoeken 
(personen met een handicap, organisaties en overheid) afkomstig kunnen zijn.  

2. Kijk vanuit een specifieke bril (positief of negatief) en zoek ook naar voorwaarden 
of oplossingen zodat persoonsvolgende financiering een kader kan bieden waarin er 
volop op kwaliteit van bestaan kan worden ingezet. 

3. Laat de beschikbare middelen en bestaande kaders zoveel mogelijk buiten 
beschouwing in de discussie. 
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Persoonsvolgende financiering en kwaliteit van bestaan: discussie 

Welke voordelen en kansen                     
biedt persoonsvolgende financiering                    

in het kader van  
‘kwaliteit van bestaan’?  

Welke nadelen en risico’s 
brengt persoonsvolgende financiering 

met zich mee voor 
‘kwaliteit van bestaan’?  

Wat is er nodig                                                      
om deze voordelen en kansen van                

persoonsvolgende financiering                             
zo goed mogelijk te benutten?  

Welke oplossingen  
zie je voor  

deze nadelen en risico’s? 



60 

Persoonsvolgende financiering en kwaliteit van bestaan: discussie 

De groepen met de oneven nummers                           
denken na over de voordelen en kansen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groepen met de even nummers                    
denken na over de nadelen en risico’s: 
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20 minuten 
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‘Persoonsvolgende financiering’ en ‘kwaliteit van bestaan’: 
terugkoppeling discussie 

Wat is het  
belangrijkste voordeel of 

de belangrijkste kans? 

Wat is er nodig om dit 
voordeel of deze kans zo 

goed mogelijk te benutten?  1’ per 
groep 
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‘Persoonsvolgende financiering’ en ‘kwaliteit van bestaan’: 
terugkoppeling discussie 

Wat is het  
belangrijkste  

nadeel of risico? 

Welke oplossing(en)  
zie je voor  

dit nadeel of risico? 1’ per 
groep 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ De theorie: wat is kwaliteit van bestaan? 

✔ De praktijk: 2 cases 

✔ Discussie: kansen en risico’s? 

✔ Slot 

5’ 
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Slotbeschouwing 

Ilse Goethals 

Hogent 

Joke Vandaele 

Groep Ubuntu x 8k 

Geert Stroobant 

De Heide vzw 
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Bedankt! 


