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Inleiding

● Beleidsnota

● Kleine groep die groeit

● Project Kleinschalige                                                                                                                                                                             
Initiatieven
● Webenquête

● Startnota

Dank voor de medewerking aan webenquête! 
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We onderzoeken en stimuleren 

vernieuwende initiatieven in de zorg 

en ondersteuning voor personen met 

een handicap, zoals o.m. particuliere 

woon- en 

dagondersteuningsinitiatieven 

waarbij middelen voor zorg en 

ondersteuning in solidariteit worden 

ingezet, ouderinitiatieven, groene 

zorginitiatieven, …



Structuur van de presentatie

● Verwelkoming

● Inleiding: project, bevraging en VAPH-gegevens

● Juridische structuur

● Wie zijn de cliënten? Welke ondersteuning bieden de initiatieven?

● Hoe zijn de initiatieven ontstaan en hoe autonoom werken zij?

+ Wisselwerking organisatievorm en VAPH-regelgeving

● Ondersteuning bij de opstart

● Infrastructuur + inclusie

● Kwaliteit en betaalbaarheid
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Welke initiatieven werden bevraagd ?

● Kleinschalige initiatieven 

● die collectieve woon- en/of dagondersteuning organiseren of concrete stappen 

daartoe ondernemen

● met het oog op inclusie 

● inspelend op mogelijkheden tot zorgvernieuwing door persoonsvolgende 

financiering.
○ aantallen: geen harde grens

○ zelfstandig functioneren
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JURIDISCHE STRUCTUUR
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Type organisatie

● Grote diversiteit 

● Combinaties

● Buiten groene zorg: 

○ 40% VZA

○ 19% samenwerkend met VZA

○ 26% zuiver geregistreerd 

ouderinitiatief 
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Groene zorg

         VZA

Ouderinitiatief

initiatief met 
personeel 
VZA

Pleeg-
zorgAndere



Juridische organisatievorm

● Driekwart: vzw

● Andere organisatievormen vooral bij groenezorginitiatieven
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Juridische structuur

● Had u liever een commercieel initiatief opgericht met een andere juridische 

structuur?

● Patrimonium in een andere juridische structuur: 33%
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Ja: 
2% Neen: 64%

Geen 
mening: 34%



CLIËNTEN EN 
ONDERSTEUNING
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Cliënten

Aantal cliënten met een handicap 

Helemaal/Eerder niet akkoord
Helemaal/Eerder niet akkoord

22% 
Eerder/Helemaal akkoord

35%
22% 
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0

9,9%

1 - 5

23,4%

6 - 10

29,7%

11 - 20

21,6%

21 - 30

7,2%

meer 
dan 30

8,1%



Cliënten

Aantal cliënten met een vermoeden van handicap

Nauwelijks cliënten zonder handicap, daarbinnen meest voorkomend:

● Nood aan ondersteuning omwille van een psychiatrische problematiek of nood aan 

psychologische ondersteuning

● Minderjarigen met nood aan ondersteuning omwille van een kwetsbare context

maal/Eerder niet akkoord
0

79,3%
Helemaal/Eerder niet akkoord

22% 
Eerder/Helemaal akkoord

35%
22% 
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0

79,3%

1 - 5

17,1%

6 - 10

0%

11 - 20

1,8%

21 - 30

0,9%

meer 
dan 30

0,9%



Cliëntprofiel

● Voornamelijk jongvolwassenen en volwassenen; jonge kinderen enkel bij groene zorg

● Voornamelijk personen met een verstandelijke handicap, in het bijzonder personen 

met een licht tot matig verstandelijke handicap, soms in combinatie met ASS

● Vrij veel ondersteuning voor personen zonder PVB of PAB, duidelijk ruimer dan de 

groene zorg (zie ook volgende dia)

● Met PVB:
● Groene zorg: meestal tussen 1 en 5 budgethouders

● Ouderinitiatieven: meestal tussen de 1 en 5 budgethouders

● Kleine VZA: redelijk egaal verspreid over alle categorieën

● Meestal 1 tot 5 personen op de wachtlijst

● Meestal 1 tot 5 personen met een zorgbudget

● Vrij grote betrokkenheid van netwerk
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Aantal cliënten

Aantal cliënten met een PVB of PAB

Aantal cliënten zonder PVB of PAB

Helemaal/Eerder niet akkoord
0

79,3%
Helemaal/Eerder niet akkoord

22% 
Eerder/Helemaal akkoord

35%
22% 
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0

7,4%

1 - 5

51,6%

6 - 10

21,1%

11 - 20

9,5%

21 - 30

10,5%

meer 
dan 30

0%

0

20%

21 - 30

4,2%

11 - 20

8,4%

1 - 5

48,4%

6 - 10

18,9%

meer 
dan 30

0%



Soort ondersteuning
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Soort ondersteuning - zonder groene zorg
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Organisatie van de ondersteuning

● Vrijwilligers: Twee derde van de initiatieven doet beroep op vrijwilligers voor 

collectieve dag- en/of woonondersteuning

● Reguliere diensten: groenezorginitiatieven maken er nauwelijks gebruik; 62% van de 

andere soorten initiatieven maken hier wel gebruik van.

● Op 3 na maken alle initiatieven gebruik van VAPH-middelen of middelen van andere 

overheden

● 80% doet ook beroep op niet-VAPH-middelen (eigen middelen organisatie, fondsen, 

eigen middelen cliënt, … )
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ONTSTAAN, AUTONOMIE EN 
STANDPUNTEN ROND 

ELEMENTEN IN REGELGEVING
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Ontstaan en autonomie

Belangrijkste initiatiefnemers:

1. Personen met een handicap en netwerk

2. Zorgprofessionals
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81%: 
autonoom 
beslissen



Aantal stellingen

De voorwaarde bij ouderinitiatieven dat ouders en familie voor minstens de helft deel 

moeten uitmaken van het beheer, moet behouden blijven 

De vergunningsvoorwaarden moeten versoepeld worden, zodat ook commerciële spelers 

(zoals een nv of bv) vergunde zorgaanbieder kunnen worden
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Helemaal/Eerder 
niet akkoord

22% 

Geen mening 
43%

Eerder/Helemaal 
akkoord

35%

Helemaal/Eerder 
niet akkoord

54% 

Geen mening 
24%

Eerder/Helemaal 
akkoord

22%



Aantal stellingen

Collectieve dag- of woonondersteuning zou moeten aangeboden kunnen worden door 

meer aanbieders dan vandaag (nu enkel mogelijk voor VZA, geregistreerde 

ouderinitiatieven, geregistreerde groene zorginitiatieven, erkend door WVG)

Momenteel kunnen enkel vergunde zorgaanbieders de registratie van overeenkomsten en 

kosten overnemen van budgethouders. Andere initiatieven zouden dit ook moeten 

kunnen
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Helemaal/Eerder 
niet akkoord

39% 

Geen mening 
23%

Eerder/Helemaal 
akkoord

38%

Helemaal/Eerder 
niet akkoord

27% 

Geen mening 
23%

Eerder/Helemaal 
akkoord

50%



Aantal stellingen

Wij zijn als initiatief te sterk gebonden door regelgeving

-> 54% helemaal/eerder akkoord

-> meeste regeldruk ervaren bij VZA, minste bij groene zorg

21



ONDERSTEUNING
BIJ OPSTART
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Nood bij ondersteuning aan …

Op welke domeinen hebben opstartende initiatieven nood aan ondersteuning?

Helemaal/Eerder niet koord
0

79,3%
Helemaal/Eerder niet akkoord

22% 
Eerder/Helemaal akkoord

35%
22% 
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Aantrekken 
van budget-

houders

74%

Hulp-
middelen

47%

VIPA en 
wonen 

52%

Financiering
systeem

68%

Vergunnen 
en erkennen

59%

Huisvesting

46%

Aantrekken 
van 

personeel

34%

Vennoot-
schapsvorm

35%

Vormen van 
een groep

38%



Veel adviesbronnen

● 57% van de initiatieven geeft aan dat er gemiddeld nood is aan ondersteuning. Bij de 

ouderinitiatieven is er globaal iets meer nood aan ondersteuning dan bij andere 

initiatieven.

● Startende ouderprojecten gaan te rade bij meer groepen personen of soorten 

organisaties:
● Meeste beroep op VAPH (62%)

● Nieuwe VZA: koepelorganisaties

● Ouderprojecten: GIPSO > jurist > VZA waarmee samengewerkt wordt

● Waar nog ondersteuning bij nodig? Uitwerken kwaliteitsbeleid, …
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INFRASTRUCTUUR
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Infrastructuur
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Verbouwingen nodig 
omwille van handicap: 

78%

weinig beroep op VIPA

83% beroep op eigen financiering

Gebruik hulpmiddelen 
die niet worden 

terugbetaald door de 
overheid

64% weet het niet

23%: ja



INCLUSIE
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Keuzemogelijkheden wooninitiatieven
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Helemaal of eerder 

NIET van toepassing

Een huisdier houden in het initiatief. 50,0%

Samen te wonen met hun partner. 43,7%

Zelf kiezen op welke uren zij familie/vrienden 

uitnodigen zonder voorafgaande toestemming. 32,2%

Zelf kiezen wanneer zij opstaan. 21,9%

Onverwachts of onaangekondigd op bezoek 19,4%

Zelf kiezen wanneer zij gaan slapen. 12,5%

Zelf kiezen welke dagactiviteit zij doen. 3,1%

Zelf inbreng aanleveren over wat zij willen eten. 0,0%

Zelf kiezen welke vrijetijdsactiviteiten zij doen. 0,0%



Breed gamma aan activiteiten en uitstappen (wooninitiatieven)

● Bijna alle initiatieven: veel tot zeer veel uitstappen

● Iets meer op natuur en cultuur gericht dan op sport

● Meerdaagse reizen 61%

● Minder dan de helft neemt deel aan reguliere vrijetijdsorganisaties.
○ Het is niet mogelijk omwille van de ondersteuningsnoden: 41,7%

○ Personen ondersteund door ons initiatief verkiezen om deel te nemen aan activiteiten gericht op 

personen met een handicap: 30,6%

● Huishoudelijke activiteiten
○ Meestal onder toezicht of samen met een begeleider uit.

○ Vooral het poetsen van de kamer wordt overgenomen: 36%
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Soort woning en ligging (wooninitiatieven)

● 72% omschrijft de woning als: 
○ een apart gebouw, groter dan een gemiddelde gezinswoning, niet op het domein van een 

organisatie

● Andere locatie voor dagbesteding: 72%

Vlot bereikbaar: 81%

Gebruik: 50%

● Gelegen in dorp-of stadscentrum: 84%
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Openbaar 
vervoer



Dagbestedingsinitiatieven

● 20%: niet/nauwelijks bereikbaar met openbaar vervoer

● 48% van de dagbestedingsinitiatieven ligt niet in het dorps- of 

stadscentrum.
○ 3/4de hiervan: groene zorg
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Ligging



KWALITEIT EN 
DUURZAAMHEID
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Kwaliteit

● Vaak huishoudelijk reglement (lager bij groene zorg: 46%)
● Bijna altijd opzeg- en ontslagregeling

● In driekwart van gevallen: andere elementen uit kwaliteitsbesluit (voor VZA)

● Vertegenwoordiging van bewoners in bestuur: 39%
● Bij geregistreerde ouderinitiatieven 68% volledig in handen van personen ondersteund in initiatief

● 80% betrokkenheid van personen met een handicap, of netwerk bij uitwerken visie van het project 

● 79% betrokkenheid van bestuur, personeel en cliënten via overleg

● Financiële leefbaarheid: meeste bezorgdheid bij groene zorg
● De financiële leefbaarheid en onverwachte gebeurtenissen baren respectievelijk een vijfde en een 

derde van alle initiatieven zorgen. Dit is nog meer het geval bij groenezorginitiatieven (respectievelijk 

44% en 52%).

● Belang van inzet vrijwilligers om het financieel rond te krijgen: Een duidelijke meerderheid (57%) geeft 

aan dat zonder de inzet van vrijwilligers de basisondersteuning in het initiatief in het gedrang komt.

● Bijna 30% van initiatieven verwacht inzet van het gehele PVB (eerder uitzonderlijk bij groene zorg)
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BETAALBAARHEID
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Betaalbaarheid - belangrijk item voor de cliënten

● Meestal onderscheid tussen zorg- en ondersteuningskosten en andere kosten, zoals 

woon- en leefkosten

● Weinig verschil tussen budgethouders en niet-budgethouders:
● Bij een derde: aanzienlijke korting voor niet-budgethouders

● Bij een derde: ongeveer gelijk

● Bij 20%: te wisselend om uitspraken te doen

● Bij wooninitiatieven: 52% betaalt budgethouders minder dan 34 euro/dag aan woon- 

en leefkosten
● Opmerkelijk: 40% goedkopere prijszetting dan de eigen bijdrage van enkele jaren terug

● Beperkte groep van personen met betalingsmoeilijkheden (beperkt bij groene zorg, 

nauwelijks bij ouderinitiatieven)

● Bij twee derde: prijs vastgelegd in samenspraak met gebruikers
● Bij 44% onderhandelingsmarge

● Solidariteit bij budgetinzet: ouderinitiatieven > andere initiatieven > groene zorg 35



OPEN VRAGEN
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Kritische succesfactoren
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Opbouw en 
delen 
knowhow

Engagement

Financiële middelen 

Lokale 
inbedding

Familiale 
gezelligheid

Huisvesting

Budgetten Bekendheid

Visie



Slotbemerkingen

● Belangrijkste bekommernis: financiering
○ vertrekkende budgethouder

○ personen zonder budget

● Verschillende aspecten bij dezelfde persoon

● Signalen
○ budget opgebruikt door VZA

● Ondersteuning 

● Te regelluw ?

● Toeleiding cliënten

● RTH mogelijk maken voor niet- VZA 
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VRAGEN BIJ DE RESULTATEN 
VAN DE WEBBEVRAGING?
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BLIJF OP DE HOOGTE

● Website: wegwijsinformatie, documenten en formulieren, veelgestelde vragen …
● www.vaph.be

● Maandelijkse digitale VAPH-nieuwsbrief: updates over de VAPH-dienstverlening
● www.vaph.be/actueel/nieuwsbrief

● Driemaandelijks tijdschrift Sterk: sterke verhalen van mensen met een handicap
● www.vaph.be/actueel/magazines
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CONTACTEER ONS

VAPH

Zenithgebouw

Koning Albert II-laan 37

1030 BRUSSEL

www.vaph.be/contacteer-ons

02 249 30 00
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