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

een succes te maken? 
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Kwetsbaarheden en PVF 
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Welkom! 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ Algemene introductie en perspectief bewindvoerder 

✔ Discussie: positieve punten en aandachtspunten? 

✔ Slot 
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Wie ben je en  
waarom heb je gekozen voor deze workshop? 
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Tot slot 
Personen in armoede  

Met welke stelling ga je het meest akkoord? 
 

 

• Personen met een handicap in armoede mogen geen cash-
budget krijgen, enkel een persoonsvolgend budget in voucher. 

• Personen met een handicap in armoede moeten verplicht 
begeleiding krijgen bij het beheer van hun persoonsvolgend 
budget. 

• De besteding van het budget van personen met een handicap 
in armoede moet – net als bij alle andere budgethouders – 
worden opgevolgd en indien nodig moeten begeleidende 
maatregelen worden opgelegd. 
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Tot slot 
De bewindvoerder 

Met welke stelling ga je het meest akkoord? 
 
 

• Een bewindvoerder moet alle stappen van het proces van het 
persoonsvolgend budget (van de aanvraag tot en met de 
besteding) van heel nabij meemaken en de beschermde 
persoon doorheen het hele proces ondersteunen. 

• Een bewindvoerder moet vooral heel nauw betrokken zijn bij 
de vraagverheldering en mee bepalen welke zorg en 
ondersteuning het meest geschikt is. 

• Een bewindvoerder moet vooral op basis van financiële 
overwegingen beslissingen nemen over de besteding van het 
budget. 
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Neem je smartphone of tablet. 

Surf naar www.slido.com. 

Voor de code # KWETSBAAR in.  

 

 

 

Beantwoord de vragen als ze worden opgestart. 

http://www.slido.com/


10 
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Prof. dr. Koen Hermans 

LUCAS KU Leuven 

 

 

Persoonsvolgende financiering (PVF) 

en nieuwe kwetsbaarheden 



• 2 doelstellingen:  

• Identificeren van drempels en knelpunten in persoonsvolgende 

financiering (PVF) vanuit het perspectief van personen met een 

handicap (PmH) die in armoede leven 

• Formuleren van concrete actiepunten 

 

In opdracht van Caritas en de Sector Samenlevingsopbouw 

 

Looptijd: januari - september 2018 

 

 

Doel onderzoek 



 

 

Vertrekpunt: niet-gebruik van rechten en voorzieningen  

Regelgeving 
 

• Grote regeldichtheid  

• Complexe begrippen 

• Aanvraaginitiatief bij burger 

• Middelentoets / sociaal onderzoek 

Uitvoering 

 
• Administratieve onjuistheden 

• Gebrekkige communicatie  

• Jargon 

• Ingewikkelde formulieren 

• Tunnelvisie 

Individu 
 

• Tekortschietende kennis 

• Verkeerde perceptie van recht 

• Angst voor stigmatisering 

• Te klein bedrag / te hoge kosten 

• Vermijden afhankelijkheid, bureaucratie 

Samenleving 

 
• Attitudes t.a.v. ‘hulp’ vragen 

• Stigmatisering: 

• Individueel schuldmodel 

• Deficitmodel 

• Categoriaal denken 

 

 

 

 



• Vergelijkende studie Nederland, Engeland, Duitsland: 
 

• Taligheid: persoon met handicap die talig is of talig netwerk heeft komt verder 

• Complexe zorgvraag => meer organisaties => complex traject 

• Professionals beoordelen PGB-vaardigheid van persoon met handicap  

• ≠ in inkomens- en vermogensafhankelijkheid 

• In steden: groter aanbod => meer keuze 

 

• Nieuwe systemen: versterken of zichtbaar maken van ongelijkheden  

Implementatie van PVF-systemen (Dursin et al, 2018) 



• Op basis van EU-definitie: 
 

• 25% van personen met handicap op actieve leeftijd leeft onder armoededrempel (in 2016) 

 

• 40% van personen met inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) / integratie-
tegemoetkoming (IT) leeft onder armoededrempel (in 2011) 

 

• EU-definitie onderschat de impact van (de kosten van) de handicap  
 

• Gevolgen:  
• Psychisch welbevinden 

• Interpersoonlijke relaties 

• Gebrekkige maatschappelijke participatie 

Armoede en handicap: de olifant in de kamer?  



FASE 1 

 

Identificatie van drempels en knelpunten ervaren door praktijkwerkers 

 

2 focusgroepen met praktijkwerkers 

• Focusgroep met diensten maatschappelijk werk en bijstandsorganisaties 

• Focusgroep met zorgaanbieders 

 

 

Het onderzoek in 3 fases 



FASE 2 

 

• Ervaringen van personen met een handicap (PmH) in armoede 

 

• 6 interviews met medewerkers van laagdrempelige en eerstelijnsdiensten 

 

• 10 interviews met PmH met ervaring PVF-traject / ontvangen ambulante 

mobiele begeleiding 

Het onderzoek in 3 fases 



FASE 3 

 

• Expertenpanel met: 

• Experten op vlak van persoonsvolgende financiering (PVF)  

• Experten op vlak van armoede 

 

• Aftoetsen resultaten onderzoek en formuleren van concrete actiepunten 

 

Het onderzoek in 3 fases 



• Drempels vooral bij start traject  

 

• Hulp ‘in het moment’ ⬄ wachttijden (rechstreeks toegankelijke hulp (RTH), Dienst 

Ondersteuningsplan (DOP)) 

• Zorgcontinuïteit: wie behoudt overzicht voor de poort? 

• Fysieke en mentale bereikbaarheid toeleiders 

• Toeleidingsprocedure is lang, confronterend en kostelijk 

 

• Rol van bewindvoering 

 

• Budget besteden geeft stress 

 

 

 

Professionals aan het woord 



• Handicap vaak niet duidelijk 

 

• Andere thema’s prioritair 

 

• Thema handicap moeilijk bespreekbaar 

 

• Soms geen recht op hulp 

 

• Moeilijk om evoluties binnen handicapspecifieke hulp te kunnen volgen 

Ervaringen professionals van laagdrempelige diensten 



• Besteding van budget geeft stress en onzekerheid 

• Herziening is een last 

• Negatieve beeldvorming Dienst OndersteuningsPlan (DOP) 

• Weinig steun en informatie bij eigen netwerk 

• Eenzaamheid 

• Beperkte kennis rechten en hulpverlening 

• Bewindvoerders slecht bereikbaar 

• Heel tevreden met ambulante mobiele hulp 

 

Ervaringen van personen in armoede met een budget 



• Mondig zijn 

 

• Een eigen woning of een sociale woning 

 

• Een bewindvoerder die persoon met handicap en PVF-system kent 

 

• Nabije professionele ondersteuning 

 

• Een sterk sociaal netwerk 

 

Beschermende factoren 



 

• Dit onderzoek is geen vergelijking tussen oude en nieuwe systeem. 

 

• Algemene drempels en knelpunten: 

• Aanvraagprocedure zorgt voor stress, onzekerheid, wachten en veel administratie 

• Sociaal netwerk is bepalende factor bij aanvraagprocdure 

• Splitsing van kosten maakt inkomensongelijkheid en armoede zichtbaar 

 

• Specifieke drempels voor personen in armoede: 

• Minder goed geïnformeerd 

• Minder het subjectief gevoel dat ze rechten hebben 

• PVF is geen prioriteit, overleven primeert 

• Sociaal netwerk is minder krachtig 

• Professionele begeleider kan het verschil maken 

 

Conclusie 



1. Verbeter levensstandaard door tegemoetkomingen te verhogen en in te zetten op 
betaalbaar wonen 

 

1. Behoeftegestuurde financiering: zorggarantie voor iedereen 

 

1. Maak van strijd tegen niet-gebruik prioriteit: 

1. Complexiteit van de procedure inperken 

2. Begrijpelijke informatie op maat van doelgroep 

3. Proactief en outreachend werken  

4. Trajectbegeleiding voor de toegangspoort 

5. Versterk samenwerking en afstemming met eerstelijn en laagdrempelige diensten 

 

1. Sterker informeren en reguleren van de bewindvoering 

4 actiepunten 



BEWINDVOERING EN 
PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING 

Christine Van Loon 

4 juli 2019 



• Vergelijking met het oude systeem 1 

• De nieuwe beschermingsstatus 2 

• De taak van bewindvoerders in PVF 3 

Bewindvoering en PVF 



Vergelijking met 
het oude 
systeem 



Wet van 17 maart 2013: een nieuwe 
beschermingsstatus die strookt met de 
menselijke waardigheid 

• Volledig 
handelingsbekwaam 
– Voor zijn persoon 

 

 

 

NA 

• Gedetailleerd aanduiden 
waarvoor een persoon als 
handelingsonbekwaam 
wordt aanzien 

 

VOOR 

• Volledig 
handelingsonbekwaam 

– Voor zijn goederen 

 

 

 
• Blijft bekwaam voor alle 

zaken waarvoor hij niet 
onbekwaam werd 
verklaard 

 

 

 



De nieuwe 
beschermingsstatus 

  



Exclusieve bevoegdheid van de vrederechter 

• Laagdrempelig en persoonsbetrokken 

• Oplossingsgerichte beslissingen 
– In functie van de behoeften en mogelijkheden 

• Betrekt het netwerk 

• Moet welzijn en levensomstandigheden verbeteren 

• Moet beantwoorden aan: 
– Noodzaak 

– Subsidiariteit 

– Proportionaliteit 



Beschermingsmaatregelen: goederen en vermogen 

• Vrederechter moet specifiëren welke handelingen NIET door 
de beschermde persoon kunnen worden gedaan en onder 
welke voorwaarden vertegenwoordiging nodig is 

– Eigendom 

– Notariële zaken 

– Zakelijke handelingen 

– Andere 



Beschermingsmaatregelen: persoon 

• Vrederechter moet specifiëren welke handelingen NIET door 
de beschermde persoon kunnen worden gedaan en onder 
welke voorwaarden vertegenwoordiging nodig is 

– Verblijfplaats 

– Huwelijk en kinderen 

– Eigen persoon (inclusief medische zaken) 

– Vorderingsrechten aangaande rechterlijke bescherming 



Beschermingsmaatregelen: hoogst persoonlijke 
maatregelen 

• Komen in principe NIET in aanmerking voor bijstand of 
vertegenwoordiging 

– Grote overlap met maatregelen m.b.t. de persoon 
• Verwarring! 

– Vorderingen i.v.m. vaststelling ouderschap 

– Adoptie 

– Sterilisatie, abortus, … 

– Politieke rechten uitoefenen 



De taak van 
bewindvoerders 

  



Taak van bewindvoerders 

• Sterk betrokken bij leven en welzijn van de beschermde persoon 

• Communicatie: 
– Met de beschermde persoon 

• Vertrouwensband 

– Familie 
• Belangrijke bron van informatie, maar soms problematisch (ruzie) 

– Vertrouwenspersoon 
• Nauwe samenwerking 

– Hulpverlening 
• Samenwerking en zelfde doelen; duidelijke taakverdeling 

• Multidisciplinaire samenwerking 

• Goede, maar werkbare bereikbaarheid 



De taak van 
bewindvoerders  
in de persoonsvolgende 
financiering 



Bewindvoering & PVF 

• Nieuwe begrippen, nieuw systeem 

• Nieuwe verantwoordelijkheden 

• Vertrouwdheid met zorgaanbieders, DMW’s en DOP’s 
– Weinig transparantie van de zorgaanbieders 

• Werken met voucher vs. cash 

• Geen vergoeding voor de bewindvoerder voor taken m.b.t. de 
persoon 
– Kwaliteit? 



BEDANKT! 
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Kwetsbaarheden en persoonsvolgende financiering:  
discussie 

Wat zijn de  
positieve punten  

van persoonsvolgende 
financiering? 

Wat zijn de  
aandachtspunten  

van persoonsvolgende 
financiering? 

Als we kijken naar personen met een handicap die in armoede leven ... 

Denk hierbij ook specifiek aan de rol van de bewindvoerder. 
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Kwetsbaarheden en persoonsvolgende financiering 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aanvraagprocedure / voortraject 

2. Besteding van het budget 
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Kwetsbaarheden en persoonsvolgende financiering: discussie 

• 5 groepen bekijken de positieve elementen en aandachtspunten 
op het vlak van aanvraagprocedures / voortraject. 

• 5 groepen bekijken de positieve elementen en aandachtspunten 
op het vlak van besteding van het budget. 

Zie titel van 
het blad op 
jouw tafel 
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25 minuten 

Als we kijken naar personen met een handicap die in armoede leven ... 

• Wat zijn de positieve punten van persoonsvolgende financiering? 

• Wat zijn de aandachtspunten van persoonsvolgende financiering? 
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Terugkoppeling discussie 

Wat zijn de belangrijkste positieve punten en aandachtspunten? 
max. 1’ 

per groep 
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Tot slot 
Personen in armoede  

Met welke stelling ga je het meest akkoord? 
 

 

• Personen met een handicap in armoede mogen geen cash-
budget krijgen, enkel een persoonsvolgend budget in voucher. 

• Personen met een handicap in armoede moeten verplicht 
begeleiding krijgen bij het beheer van hun persoonsvolgend 
budget. 

• De besteding van het budget van personen met een handicap 
in armoede moet – net als bij alle andere budgethouders – 
worden opgevolgd en indien nodig moeten begeleidende 
maatregelen worden opgelegd. 
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Tot slot 
De bewindvoerder 

Met welke stelling ga je het meest akkoord? 
 
 

• Een bewindvoerder moet alle stappen van het proces van het 
persoonsvolgend budget (van de aanvraag tot en met de 
besteding) van heel nabij meemaken en de beschermde 
persoon doorheen het hele proces ondersteunen. 

• Een bewindvoerder moet vooral heel nauw betrokken zijn bij 
de vraagverheldering en mee bepalen welke zorg en 
ondersteuning het meest geschikt is. 

• Een bewindvoerder moet vooral op basis van financiële 
overwegingen beslissingen nemen over de besteding van het 
budget. 
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Neem je smartphone of tablet. 

Surf naar www.slido.com. 

Voor de code # KWETSBAAR in.  

 

 

 

Beantwoord de vragen als ze worden opgestart. 

http://www.slido.com/
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Slotbeschouwing 
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Bedankt! 


