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Workshop kwetsbaarheid 

In deze workshop werd de focus gelegd op kwetsbaarheden en persoonsvolgende financiering. 
Aangezien kwetsbaarheid vele vormen kan aannemen, werd er voor gekozen om het thema te 
beperken tot personen met een handicap in armoede en personen met een handicap die een 
beschermingsstatuut hebben. Deze workshop, waaraan 99 personen deelnamen, werd in goede 
banen geleid door Koen Hermans (doctor in de sociale wetenschappen en bij LUCAS 
verantwoordelijk voor de uitbouw van het onderzoeksdomein welzijn, armoede en sociale 
uitsluiting) en Christine Van Loon (advocaat - bewindvoerder). Het is belangrijk om aan te stippen 
dat het VAPH geen bevoegdheid heeft over het inkomen van personen met een handicap, dit is een 
federale bevoegdheid. In deze workshop hebben we geprobeerd om de positieve punten en 
aandachtspunten van de impact van de persoonsvolgende financiering, en dan vooral de regels in 
verband met de budgetbesteding, op personen met handicap in armoede of beschermde personen 
met een handicap te detecteren. 

  

Positieve punten Knelpunten 

Bevorderen van zelfregie 
Bevorderen van sociaal ondernemen 
Mentaliteitswijziging in de positieve zin 
Grotere flexibiliteit om budget in te zetten 

Kwetsbare groepen hebben andere prioriteiten dan 
zorg  
Kwetsbare groepen vinden de weg niet 
Er is geen rekening gehouden met lage inkomens 
Het solidariteitsprincipe valt weg 
Het (cash) budget wordt gebruikt als aanvulling op 
het inkomen 
Sommige bewindvoerders zijn enkel geïnteresseerd 
in het financiële plaatje 
PmH heeft vaak geen bewindvoerder 
Bewindvoerder heeft onvoldoende kennis 
Schorsingstermijn voortraject vaak onderbroken 
Meer eenduidige communicatie nodig 
Nood aan gratis bijstand 
Administratie is te complex 
Nood aan controle zorgkwaliteit 
Noodzaak om regelmatig budget te re-evalueren 
Te weinig samenwerking tussen diensten 
Woon- en leefkosten leggen armoede bloot 

 

Uit de bespreking blijkt duidelijk dat het systeem van de persoonsvolgende financiering wel 
degelijk invloed heeft op de situatie van kwetsbare personen met een handicap. Het VAPH heeft in 
het verleden al ingezet op vorming van bewindvoerders en zal dit in de toekomst zeker blijven 
doen. Met onze federale collega’s werd en wordt geregeld overleg gepleegd over de 
inkomensvervangende tegemoetkoming. Het VAPH juicht de ambitie om alle vervangingsinkomens 
minstens op het Europees armoedeniveau te brengen dan ook alleen maar toe. De omschakeling 
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naar woon- en leefkosten wordt vanuit het VAPH van nabij gevolgd. Zo werd er een meldpunt 
ingericht waar personen kunnen aangeven dat er volgens hen ergens iets fout loopt. Meer 
informatie hierover vindt u op https://www.vaph.be/formulieren/wilt-u-iets-melden. 

 

https://www.vaph.be/formulieren/wilt-u-iets-melden

