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1. Inleiding
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1. Inleiding
1.1. Context

Verhoging van de instroom en bijkomende middelen nodig om de PVB-wachtlijst te
beheersen

Einde 2021 telde Vlaanderen 27.266 budgethouders van een PVB, een duidelijke toename i.v.g. met de

beginjaren van PVF (+13% t.o.v. 2018). Er zijn echter nog steeds 15.952 vragen (15.918 unieke personen)

geregistreerd in de prioriteitengroepen (2021). Volgens simulaties van het VAPH zal de vraag naar

ondersteuning in de toekomst echter nog sterk stijgen

➢ In de automatische toekenningen – personen die onmiddellijk nood hebben aan een budget

hebben, en niet de gewone aanvraagprocedure doorlopen – stromen elk zo’n 2.000 mensen terwijl

de uitstroom 850 mensen bedraagt => jaarlijkse meerkost voor automatische toekenningen t.b.v. 56

miljoen euro (2021).

➢ Daarbovenop komen er elk jaar circa 1.000 mensen bij in prioriteitengroep 1 (PG1) = + 45 miljoen

euro per jaar (recurrent). Vooral prioriteitengroepen 2 en zeker 3 (PG2 en PG3) is er vandaag slechts

een beperk perspectief voor wachtenden:

➢ VAPH schatte bij begin van de legislatuur dat er 548 miljoen euro extra nodig is om de wachtlijst in

één beweging weg te werken.

Factoren die de vraag naar ondersteuning
doen toenemen

• Toenemende vergrijzing, ook in de 

doelgroep van personen met een 

beperking; 

• Evolutie in de medische technologie; 

• Evolutie van het ruime familieverband 

naar het kerngezin; 

• Erkenning van nieuwe vormen van 

handicap en een betere diagnosestelling 

(bv. autisme);

• De beschikbare diversiteit aan 

ondersteuningsaanbod; 

• De groeiende wens van mensen met een 

beperking om in hun vertrouwde 

omgeving te blijven. 

PG (vragen) 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 Wachttijd (eind 2021)

PG1 1.257 1.829 1.802 328 1 jaar (tgo. 2j 10m in 2020)

PG2 1.616 2.826 3.777 5.034 6 jaar 

PG3 12.190 11.487 11.044 10.595 >23j tegen 2024 – zonder ingrepen
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1. Inleiding
1.1. Context

De Vlaamse regering tracht de wachtlijsten te beheersen door …:

1. Extra budgettaire middelen in PVB te investeren:

▪ Nieuwe Vlaamse regering voorzag initieel uitbreiding van 270 miljoen euro voor o.a. PVB. Dat was echter nog niet voldoende om de aangroei van

wachtenden stoppen.

▪ VIA-6: 100 miljoen euro extra (bovenop 270 miljoen euro): 20 miljoen daarvan gaat naar uitbreiding capaciteit RTH.

Extra middelen t.g.v. 
zorginvesteringsplan 
(milj. Euro’s)

2020 2021 2022 2023 2024

Initieel voorzien bij begin 
legislatuur

40 85 130 190 270

VIA 6 (vooral personeel) 100 100 100 100

Vooruitgeschoven 
(Zorginvesteringsplan)

40 270 270 270 270

Automatische 
toekenningen

23 45 67

Totaal nieuw 40 370 393 415 437

▪ Zorginvesteringsplan (2021): versneld inzetten vanuit het voorziene

uitbreidingsbeleid (tegen 2024 +167 miljoen euro meer middelen dan initieel

voorzien) met het oog op:

o Garanderen van automatische toekenningen (1.583 automatische

toekenningen in 2021);

o Iedere cliënt in PG1 met een vraag van 2020 of eerder, krijgt een PVB in 2021

(de wachttijd is daardoor circa 1 jaar geworden).

o Voor PG2 wil het plan perspectief bieden, onderzoeken van alternatieve pistes

door bv. door deelbudgetten/overgangsbudgetten te voorzien;

o PG3: set-up van een bevraging naar reële noden, alternatieven via RTH (zomer

2022)

➢ 4.026 PVB ter beschikking gesteld in 2021 als resultaat
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1. Inleiding
1.1. Context

De Vlaamse regering tracht de wachtlijsten te beheersen door …:

2. Werking van PVB efficiënter te maken en te verbeteren:

Mozaïekbesluit 4 (en 5) beoogde een aantal efficiëntiewinsten:

o herziening van budgetcategorieën die nauwer aansluiten bij de zorgvraag,

o besparingen op de organisatiegebonden kosten van de 254 vergunde

zorgaanbieders (van 21,18% naar 16,18%) en besparing op de

beheerskosten bij cashbesteding (van 11,94% naar 10,35 %)

o nieuwe toeleidingprocedure

o heroriëntering BOB-middelen;
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Onderzoeksvragen

Onderzoeksvraag 1 - Objectiveren van de toekomstige noden aan een persoonsvolgende budgetten, verder bouwend op de bestaande projecties van het VAPH. In het 
verlengde ervan, een model uitwerken dat het VAPH toelaat op de toekomstige groei betrouwbaar in te schatten 

Onderzoeksvraag 2 - Verbetervoorstellen formuleren inzake de organisatie en werking van PVB, met de bedoeling om personen met de meest prioritaire (deel)vragen eerst 
een PVB ter beschikking te stellen

Onderzoeksvraag 3 - In kaart brengen van de huidige middelenstromen binnen PVB met oog voor de kostendrijvers van PVB voor andere overheidsinstanties

Onderzoeksvraag 4 - De discrepantie m.b.t. de waarde van PVB in cash vs. een PVB in voucher te objectiveren.

Onderzoeksvraag 5 - Een oordeel formuleren over de mate waarin een individueel budget vandaag de noodzakelijke zorg en ondersteuning verzekert en een analyse van de 
doelmatigheid van de uitgaven die in dit kader gebeuren. 

Onderzoeksvraag 6 - Onderzoeken van de impact indien enkel handicapspecifieke zorg en ondersteuning met een persoonsvolgend budget gefinancierd zou worden? Impact 
op andere entiteiten actief op het vlak van zorg en ondersteuning?)

Onderzoeksvraag 7 - De impact analyseren van een scenario waarin PVB verminderd zou worden met 5% of 15% m.b.t. de kwaliteit van individuele zorg en ondersteuning en 
de impact op de zorgaanbieders

Het is cruciaal om, naast uitbreidingsbeleid, binnen de bestaande middelen zo efficiënt mogelijk om te springen met de middelen die vervolgens

geherinvesteerd kunnen worden voor persoonsvolgende budgetten. Deze opdracht bekijkt verschillende aspecten van het systeem van

persoonsvolgende financiering om te analyseren of het systeem efficiënter kan en financieel duurzamer.

1. Inleiding
1.2. Doelstelling
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2. Methodologie
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Verkennende interviews (10) – einde juni

▪ Voornamelijk met sleutelactoren binnen VAPH en kabinet

▪ Gedetailleerder inzicht verwerven in de context, problemen,

uitdagingen en mogelijke verbeteringen m.b.t. het beleid inzake

personen met een handicap met een focus op het

persoonsvolgend budget (PVB);

▪ Verzamelen van input voor de analyse van de VAPH-

werkprocessen (in aanvulling van een grondige

documentenanalyse).

2. Methodologie
2.1. Verkennende interviews en desk research

VAPH interne documenten

▪ Jaarverslagen VAPH en meerjarenanalyse

▪ Realisaties afgelopen legislaturen

▪ Interne nota’s en conceptnota’s, (bijsturingen toeleidingsprocedure,

bestedingscontroles, conceptnota PVF, integratie NS & MaNo, analyse

alternatieven PG 2,…)

▪ Budgettaire documenten/projecties (besteding volgens

overeenkomsttype, cijfers wachtlijst, financiele verslagen)

Relevante studies

▪ Odisee (PVF, DOP/DMW)

▪ Ku Leuven (PVF en armoede: de gevolgen van PVF voor personen in

armoede; besteding van budgethouders in de laagste categorie PVB)

▪ Studies Steunpunt WVG (Onderzoek naar de plaats en de werking

van RTH-diensten binnen de eerste lijn; Zorg & ondersteuning in

Scandinav landen als referentie voor geïntegreerde zorg en

ondersteuning voor personen met een handicap in Vlaanderen)

▪ ….

Andere bronnen

▪ Parlementaire vragen

▪ Website VAPH en relevantie overheidsinstanties / agentschappen.
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2. Methodologie
2.2. Diepte-Interviews met directe en indirecte stakeholders PVB

Diepte-interviews met PVB-actoren: februari-april 2022

▪ Doelgroep: een selectie van PVB-betrokkenen die elk betrokken zijn in

één of meerdere aspect van de PVB-werking (van ondersteuning tot

besteding)

▪ Doelstellingen van de interviews: Versterken en voeden van de analyse

van de werking van PVB;

o Input verzamelen met betrekking tot het formuleren van

verbetervoorstellen voor de werking van PVB;

o Input verzamelen m.b.t. de reële (budgettaire) noden en

uitdagingen voor gebruikers, m.b.t. kwaliteit van zorg;

▪ 27 diepte-interviews met stakeholders (naast de 10 verkennende

interviews).

▪ Enkele belangrijke punten:

o Verschillende toeleidingsactoren (DOP en DMW) gingen niet op

onze uitnodiging en verwezen daarbij naar de parallelle oefening

m.b.t. herziening van de toeleidingsfase;

o Interviews met vergunde zorgaanbieders leverden nuttige

kwalitatieve informatie op, maar slechts beperkte kwantitatieve

informatie, bv. met hun kostenstructuur;

o Beperkte kwantitatieve informatie beschikbaar m.b.t.

middelenstromen naar andere domeinen

Bijstandsorganisaties

(2)

Gebruikersverenigingen

(5)

Consulentenwerking

(1)

Diensten

Ondersteuningsplan (2)

Diensten Maatschappelijk

werk (1)

Multidisciplinair team 

(2)

Vergunde zorgaanbieders

(9)

Verwante overheidsinstituties

(2)

Sociaal ondernemerschap (3)

Bereik diepte-interviews met PVF-stakeholders
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3. Onderzoeksvraag 1 
Objectiveren van de toekomstige noden aan een persoonsvolgende budgetten, verder bouwend op de 
bestaande projecties van het VAPH. 
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Projectie Resultaat projectie Veronderstellingen

Automatische toekenningsgroepen
Jaarlijks gemiddeld € 73.996.221

In totaal 370.000.000
Gemiddelde jaarlijkse groei van de vaph-gebruikers van 3%.

Budget vrij door stopzettingen (door overlijden, en door 
overstap van trap 2 naar trap 1)

35 miljoen euro per jaar
In totaal 175.000.000

Uitbreidingsbeleid om de automatische toekenningen te
kunnen realiseren

Jaarlijks gemiddeld 39.080.530 
euro

In totaal ongeveer 200 miljoen
euro

Kost van oplossen van wachtlijst van 1 januari 2019 €570.000.000 • Kostprijs van goedgekeurde aanvragen

Aangroei van de wachtlijst
€110 miljoen per jaar.

In totaal €550.000.000 - overlap
In totaal € 548.000.000

• Inschatting van het gemiddeld aantal toekomstige vragen per maand
• Inschatting van gemiddeld bedrag per vraag per prioriteitengroep
• Hier wordt jaarlijks € 12.482.502 in mindering gebracht, omdat er een

overlap is tussen de terbeschikkingstellingen in de automatische
toekenningsgroepen en de wachtenden

Budget voor oplossen huidige wachtlijst en aangroei van 
wachtlijst

1.118.000.000 *Groei van 3% per jaar

Bijkomende vragen in 2019 in de PG’en € 100.200.000
• Inschatting van kostprijs van lopende vragen (na prioritering voor

toewijzing)
Terbeschikkingstellingen in de PG’en in 2019 € -23.500.000
Benodigde middelen voor de wachtlijst PVB in de 
komende legislatuur

€1.194.700.000

3.1. Vertrekpunt: huidige meerjarenraming door VAPH

3. Onderzoeksvraag 1: Objectivering m.b.t. toekomstige noden aan een persoonsvolgende budget 

Deze tabel bevat de projecties van het VAPH die de toekomstige noden aan persoonsvolgende budgetten inschatten, en de bijhorende budgetten.

• Het VAPH gaat uit van een groei van de wachtlijst met minimum 3% per jaar

• VAPH schat in dat er 1,118 miljard euro nodig is om de huidige wachtlijst en aangroei te ondervangen.
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3.2. Vergelijking groeivoet met andere relevante trends

3. Onderzoeksvraag 1: Objectivering m.b.t. toekomstige noden aan een persoonsvolgende budget 

De groeivoet (3%) uit de VAPH-projecties wordt naast de drie andere,
vergelijkbare trends gelegd ter objectivering:

1. Groei van het aantal rechthebbenden op een inkomensvervangende

Tegemoetkoming (IVT) (federale toelage)

2. Groei van de bevolkingsevolutie (op basis van de Commissie voor de Vergrijzing)

3. Evolutie van het aantal werknemers, zelfstandigen en werklozen in invaliditeit tussen

2008 en 2020 in België
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3.2. Vergelijking groeivoet met andere relevante trends

Vergelijking I : Projecties van rechthebbenden op IVT (bron: DG Personen met een handicap - 2020)

• Groei van het aantal rechthebbenden op een IVT

• 2002 - 2006: gemiddelde groei van 2,1 % per jaar.
• 2007 - 2011 : gemiddelde groei van 5,5 % per jaar. De economische recessie van 2008 kan hier een rol in gespeeld hebben.
• 2012 - 2017: gemiddeld groeipercentage van 1,6% per jaar.
• 2018 - 2020: gemiddeld groeipercentage van 3,3 % per jaar (Aanpassing wetgeving in 2019 (vrijstelling inkomsten partner) kan hier rol bij hebben

gespeeld)

• Oorzaak: Meerdere factoren kunnen bijdragen aan aantal rechthebbenden op een IVT heen volgens DG:

• Demografische effecten gelieerd aan de babyboom (toename van aantal personen in leeftijdscategorie die in aanmerking komt voor een IVT)
• Wijzigingen in de wetgeving
• Economische context - in recessies is het moeilijker voor personen met een handicap een inkomen te verwerven op de arbeidsmarkt.

Conclusie: Gemiddelde groei van 2,8%

tussen 2002 en 2017 (voor verandering

wetgeving) en 2,9% tot 2020. Ook bij IVT

groeit het aantal rechthebbenden op een

IVT sneller dan de bevolking.

3. Onderzoeksvraag 1: Objectivering m.b.t. toekomstige noden aan een persoonsvolgende budget 
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3.2. Vergelijking groeivoet met andere relevante trends

Vergelijking 2: Bevolkingsevolutie (bron: Verslag Studiecommissie voor de vergrijzing - 2021)

• De bevolkingsgroei heeft een grote invloed op de toename van rechthebbenden op PVB.

Bron: Studiecommissie voor de vergrijzing, Jaarlijks verslag, juli 2021

Conclusie: Gemiddelde groei wordt voorspeld om te groeien met jaarlijks 0,36% tussen 2020 en 2026.

3. Onderzoeksvraag 1: Objectivering m.b.t. toekomstige noden aan een persoonsvolgende budget 
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3.2. Vergelijking groeivoet met andere relevante trends

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

totaal 250.70 264.66 278.07 289.81 304.45 320.82 343.92 370.40 390.76 404.65 426.60 439.57 467.88

Zelfstandigen 18.552 19.459 20.136 20.315 20.911 21.415 22.353 23.437 24.472 24.749 25.862 25.892 27.507

Werknemers en werklozen 232.15 245.20 257.93 269.49 283.54 299.40 321.57 346.97 366.29 379.90 400.74 423.95 440.37

groei 3,8% 5,6% 5,2% 4,2% 5,1% 5,4% 7,2% 7,7% 5,5% 3,6% 5,4% 3,0% 6,4%
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Bron: Figuur Idea Consult (2022) – data RIZIV

Vergelijking 3: Evolutie van invaliditeit

(aantal werknemers, zelfstandigen en werklozen in invaliditeit tussen 2008 en 2020 in België)

Vergelijking met evolutie van aantal
invaliden in België

• De bevolkingsgroei alleen zegt niet
genoeg over de evolutie van het aantal
personen met een beperking. De evolutie
van het aantal invaliden in België, is 
mogelijk ook een interessante
vergelijkingsfactor.

• Invaliden zijn personen (werkzaam op de 
arbeidsmarkt) die meer dan een jaar
arbeidsongeschikt zijn.

Let wel: mogelijke verschuivingseffecten van 
werkloosheid naar invaliditeit kunnen de 
invaliditeitscijfers beïnvloeden

• De jaarlijkse groei is minimaal 3,6% (in 
2017), maar is enkele jaren ook boven de 
7%. De gemiddelde jaarlijkse groei is 
5,2%.

3. Onderzoeksvraag 1: Objectivering m.b.t. toekomstige noden aan een persoonsvolgende budget 
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3.3. Conclusies m.b.t. vooropgestelde groeivoet en budgettaire noden

3. Onderzoeksvraag 1

▪ De vooropgestelde groeivoet uit de projecties van het VAPH lijkt hoger te liggen dan de gemiddelde groei van de bevolking, maar ligt eerder in lijn met de

evolutie die we zien bij andere relevante indicatoren (bv. IVT-rechthebbenden) en ligt lager dan de invaliditeitsgroei. De huidige gehanteerde methodiek

om een inschatting te maken van de toekomstige groei (in de meerjarenplanning) is o.i. een adequate manier van werken en berekening.

▪ De beheersbaarheid van de budgettaire kosten inzake PVB moet echter vooral bewerkstelligd worden door selectiviteit en keuzes m.b.t. de toegang tot

PVB. Uit verschillende interviews blijkt evidentie dat strategisch gedrag door PMH de wachtlijsten en budgettaire noden beïnvloeden.

1. Oplopende wachtrijen door te weinig focus op ‘huidige zorgnood’. Omdat PMH weten dat de wachtlijst lang is, vragen veel mensen nu al

ondersteuning aan, ook al hebben ze deze mogelijk pas binnen 10 jaar of 20 jaar pas nodig. Interviewees geven aan dat PMH om die reden ook

soms meer zorg en budget aanvragen dan misschien nodig (strategisch gedrag).

2. Complexe herzieningen: Nu moet men een nieuwe aanvraag doen telkens men wat meer zorg nodig heeft. De zorgvraag verandert echter met

de tijd (dynamisch gegeven): de PMH wordt ouder, de mantelzorgers worden telkens ouder,... Elke 5 jaar een herziening vragen is echter erg

complex en tijdrovend. Als gevolg vraagt men vandaag reeds zorg die men verwacht nodig te hebben binnen 20 jaar. MPH hebben het gevoel er

niet vanuit te kunnen gaan dat er ‘zorg op maat’ is, dus dat er de garantie is dat van zodra men echt dringend meer zorg nodig heeft, het budget

er ook is.

Gemiddelde groei 
bevolkingsevolutie

Gemiddelde groei aantal IVT-
rechthebbenden

VAPH-groeivoet Gemiddelde toekomstige groei invaliden

0,36% per jaar Circa 3% per jaar Min. 3% per jaar 5,2% per jaar
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4. Onderzoeksvraag 2 
Verbetervoorstellen formuleren inzake de organisatie en werking van PVB, met de bedoeling om 

personen met de meest prioritaire (deel)vragen eerst een PVB ter beschikking te stellen
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4.1. Werking en organisatie van PVB 

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

In dit onderdeel wordt de werking en organisatie van PVB geanalyseerd en wordt elke stap van het proces kort omschreven. Daarbij stellen we bij elke

stap binnen het proces verbeterpunten voor. Deze nemen ook reeds geïdentificeerde verbetervoorstellen uit het verleden mee, indien deze relevant

werden bevonden. Op het einde van het hoofdstuk worden ook enkele transversale verbeterpunten voorgesteld, die gelden voor de algemene werking

en organisatie.

De ondersteuningvormen van het VAPH voor personen met een handicap bestaan bestaat uit twee “trappen”: 

• Een ‘laagdrempelige’ Trap 1: bestaande uit het zorgbudget (300 EUR per maand) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) 

> Trap 1 beoogt om op een snelle manier zonder wachtlijst of procedures ondersteuning bieden aan mensen met een beperkte 

ondersteuningsvraag.

• Trap 2 – waaronder de MFC’s, de PAB’s en de Persoonsvolgende Budgetten (PVB) onder ressorteren > PVB biedt grotere financiële 

ondersteuning aan mensen met een grote ondersteuningsvraag, maar is ook aan meer procedures en regels gebonden. 

• In geval van Trap 2 – PVB identificeren we de volgende (deel)stappen (zie volgende slide). We zoomen in op elk van deze 

(deel)stappen met een analyse van de huidige situatie vandaag (eventuele problemen, knelpunten) en het geïdentificeerde 

verbeterpotentieel.
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Besteding

Terbeschikkingstelling budget

Wachttijd 

Toewijzing budgetcategorie van prioriteitengroep

Beoordeling aanvraag

Objectivering

Beoordeling ondersteuningsplan (OP)

Indienen ondersteuningsplan (OP)

Proces van vraagverheldering

4.1. Werking en organisatie van PVB 

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

In volgende slides worden per stap in de procedure onze bevindingen op basis van de
verkennende en strategische interviews per stap in het proces weergegeven. Er werden
in totaal 37 interviews uitgevoerd met sleutelactoren, binnen en een buiten het VAPH.
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4.2. Proces van vraagverheldering

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Proces van vraagverheldering

Persoon met (vermoeden van) een handicap stelt ‘vraag naar
ondersteuning’, met oog voor activiteiten die hij/zij wil
ondernemen op vlak van wonen, werken, vrije tijd, etc. Er wordt
nagegaan wat de sterktes en zwaktes van de persoon zijn en
welke hulpmiddelen deze persoon al gebruikt.

Analyse van de huidige situatie

1. Vraagverhelderingsproces is belangrijke stap in de transitie
van aanbod-gestuurde naar vraag-gestuurde zorg voor PMH.
Hier wordt gekeken naar de volledige situatie van de PMH en
naar de huidige en toekomstige noden. Het proces van
vraagverheldering leidt vandaag vaak volgens verschillende
bevraagde stakeholders te snel naar het opstellen van een
OP: investering van tijd en middelen, soms beperkte
additionele waarde.

2. Meervragen zijn talrijk en complex om deze te stellen. Als
gevolg hiervan sturen bijstandsorganisaties aan om ‘zoveel
mogelijk te vragen’ in het begin (strategisch gedrag). Dit
stimuleert overbevragen.

Verbetervoorstellen

• In 2018/2019 werd aan Odisee de opdracht gegeven om een tool
(website) te creëren voor de vraagverheldering
(http://www.mijnondersteuningsplan.be/). Interviewees geven een
nood aan om de beschikbare informatie centraal te verzamelen, nog
beter te vertalen op maat van PMH, en aan te bieden op een centraal
punt op de VAPH-website, met een aanspreekpunt (bv. via een
chatbot of op een interactieve manier).

• Introductie van een inclusieve oriëntatiefase (IOF) waarin reeds in
een vroege fase wordt gekeken naar andere ondersteuningsvormen
(bv. reguliere hulpverlening, RTH) alvorens een PVB aan te vragen na
te gaan.
• Bijkomend kan deze IOF ook aangeboden worden aan de

mensen in PG 2 en PG 3, waarbij het perspectief op een PVB
binnen een redelijke termijn momenteel niet kan geboden.

• Belangrijke randvoorwaarde: voldoende aanbod en
uitbreidingsmiddelen binnen reguliere hulpverlening en RTH.

http://www.mijnondersteuningsplan.be/
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4.3. Indienen van ondersteuningsplan

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Indienen van ondersteuningsplan

1. Vraag verdeling
Mogelijkheid om vraag op te splitsen in hoofd- en deelvraag.
2. Opstellen van een ondersteuningsplan
• Circa 23% van de OP’s worden ingediend met hulp van een

DOP (circa 23%) of een DMW (63%)
• Indieningen OP met andere hulp, bv. gebruiksvereniging

(9,1%) of zonder hulp (4,6%)
3. Indienen
Ondersteuningsplan PVB wordt digitaal ingediend op MijnVAPH.
Automatische goedkeuring DOP en DMW OPs door VAPH.

Analyse van de huidige situatie

1. Een PMH kan ook zonder DMW of DOP een OP opstellen. In de praktijk blijkt de procedure echter te complex om zonder deze instanties af te
handelen (cf. hogere doorlooptijd). Een aantal interviewees stellen dat een OP minder relevant is voor PMH waarvan het duidelijk is dat ze
wellicht 7/7 een voorziening nodig hebben.

2. De doorlooptijd wordt nog steeds als lang ervaren zonder duidelijke tijdslijn: de gemiddelde doorlooptijd tussen het indienen en het goedkeuren
van ondersteuningsplannen PVB bij het VAPH is 7 tot 10 dagen (met behulp van DOP/DMW) of 26 dagen zonder hulp (cijfer 2021).

3. Het ondersteuningsplan (OP) bevat geregeld informatie die achterhaald is op het moment wanneer het budget ter beschikking gesteld wordt en
de informatie effectief nodig is. Daardoor gedragen indieners van een OP zich strategisch (maximale vraag, zekerheid inbouwen voor toekomstige
noden).

4. DMW en DOP kennen een verschillende werking en hanteren in de praktijk toch een verschillende visie op OP (volgens een aantal interviewees).
Deze perceptie uit de interviewscontrasteert evenwel met beleidsstudies m.b.t. de aanpak van DMW en DOP (geen noemenswaardig verschil in
outcome).

Verbetervoorstellen
Verschillende stakeholders geven aan dat het OP best achteraan in de
process flow (opnieuw of slechts enkel daar) een plaats krijgt. OP is met
name niet meer up-to-date door de wachttijd.

Een OP zou een bestedingsplan (plan opgemaakt door budgethouder met focus welk

budget nodig is om de nodige zorg en ondersteuning te voorzien) moeten zijn, waarbij
gekeken wordt naar de huidige noden en welke kosten hieraan vandaag vast
hangen. Dit zou kunnen opgesteld worden na de wachtlijst, waar een PMH
terecht komt met een eerder globale vraag.
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4.4. Beoordeling OP

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Beoordeling OP

1. Controle op volledigheid ondersteuningsplan
VAPH controleert op de volledigheid en gaat daarbij ook de zorg- en ondersteuningsvraag na.

2. Beoordeling proces van vraagverheldering
Er wordt enkel een inhoudelijke controle gehouden door VAPH bij ondersteuningsplannen
opgesteld zonder DOP of DMW. Mogelijk vraagt VAPH aan PMH om aanpassingen te maken

Analyse van de huidige situatie

1. Door de automatische goedkeuring door VAPH (sinds 2018) wordt tijd gewonnen maar kan ook
elke PMH een OP indienen, waar dat niet altijd nuttig is (tijdrovend, financiële kost van
behandeling). Geïnterviewde zorgverstrekkers geven aan dat dit vooral voor personen met een
zware handicap het geval is. 90% van de ondersteuningsplannen worden goedgekeurd zonder
correctie door VAPH (controle op leeftijdsvoorwaarden, inconsistenties in gevraagde zorg en
ondersteuning …).

2. Doorlooptermijn tussen indiening OP t/m goedkeuring van OP bij PVB is sterk gedaald: van
54,4 dagen in 2016 naar 9,7 dagen in 2021

3. Er is de mogelijkheid van het indienen van een hoofd- en deelvraag, maar deze lijken nog
steeds voornamelijk samen behandeld te worden.

Verbetervoorstellen

Stakeholders vanuit verschillende
hoeken stellen vast dat een OP voor
bepaalde groepen van PMH geen
toegevoegde waarde met zich
meedragen. Ze vragen dat specifieke
doelgroepen – bv. zij met grote
waarschijnlijkheid dat ze 7/7 op
voorzieningen beroep zullen doen -
geen OP hoeven op te stellen.
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4.5. Objectivering (1/2)

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Objectivering

Analyse van de huidige situatie

1. In 2021 werden voor circa 3.000 dossiers een multidisciplinair verslag ingediend. De objectivering door een MDT gebeurt zo onafhankelijk en
objectief mogelijk o.b.v. zorgzwaarte-instrument. Het ‘chinese wall’-principe wordt nagestreefd, maar er is anekdotische evidentie dat dezelfde
actoren zowel betrokken kunnen zijn bij de opmaak van een ondersteuningsplan als in de objectiveringsfase. Volgens meerdere stakeholders
blijft een zekere subjectiviteit spelen in de objectivering van het OP (gelijkaardige cases leiden soms tot andere uitkomsten; prioritisering naar
boven).

2. Het multidisciplinair verslag bestaat uit 3 modules (module “objectivering handicap”, “objectivering ondersteuningsnood” en “objectivering
dringendheid”). De vraag rijst bij stakeholders is of alle modules nodig zijn voor alle PMH. Afhankelijk van vraag PMH kunnen mogelijk enkele
modules worden overgeslagen.

3. Het MDT wordt per dossier betaald, maar de vergoeding hiervoor komt in complexere gevallen niet overeen met het aantal uren dat op een
dossier wordt gewerkt, aldus MDT’s. Anderzijds lijkt er ook een zekere systeemkost binnen MDT’s aanwezig te zijn.

A. Objectivering van de handicap
B. Objectivering van de 

ondersteuningsnood
C. Checklist prioritering

D. Vaststelling 
ondersteuningsbehoeft

en in kader van IMB
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4.5. Objectivering (2/2)

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Objectivering

Verbetervoorstellen

• Een aantal optimalisaties in deze stap zijn reeds recent doorgevoerd:

• Evaluatie zorgzwaarte-instrument (ZZI) in 2020: gebruik rekenregels stoppen, meer verfijnde B/P-waarden, ZZI bijsturen om het korter,
duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken.

• In 2020 werden de budgetcategorieën verruimd van 12 naar 24, om te zorgen voor minder onderbesteding en om zo budgetten vrij te
maken voor PVB-wachtenden (gerealiseerd).

• Objectivering van de handicap werd vernieuwd in het voorjaar 2022 om o.a. dubbel opgevraagde informatie te vermijden (gerealiseerd).

• Vanaf het voorjaar 2022 zijn nieuwe kwaliteitscriteria voor MDT’s ingevoegd, teneinde de kwaliteit van MDT-verslagen te verhogen en de
doorlooptijd van deze stap in te korten (uitgesteld).

• Er werd een voorstel ingediend om de kloof te creëren tussen de maximale inzet van RTH en de budgethoogte van de laagste PVB
budgetcategorie om de doelgroep PVB te verkleinen, terwijl de RTH-middelen substantieel verhogen (wachtend op beleidsbeslissing – cesuur).
Verschillende stakeholders staan kritisch tegenover dit voorstel.

A. Objectivering van de handicap
B. Objectivering van de 

ondersteuningsnood
C. Checklist prioritering

D. Vaststelling 
ondersteuningsbehoeft

en in kader van IMB
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4.6. Beoordeling aanvraag

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Beoordeling OP

Analyse van de huidige situatie

1. In 2021 werd de erkenning van de handicap beoordeeld in 505 dossiers, een beduidende
stijging i.v.g. met voorgaande Jaren (circa 110-130 dossiers).

2. Lange doorlooptijd in het verleden voor “erkenning handicap”. Er werd tijd gewonnen
binnen de toeleiding door het samenvoegen van de commissies naar de VTC, maar ook
hier blijft er een zekere subjectiviteit. Vandaag bedraagt de gemiddelde doorlooptermijn
“erkenning handicap” = 79 dagen (2,5 maanden), “dringendheid van de vraag” = 67
dagen (2021).

3. Verschillende voorbeelden m.b.t. noodsituatie: personen die eigenlijk een noodsituatie
hebben komen bijvoorbeeld in prioriteitengroep 2 terecht.

Verbetervoorstellen

• Recent werd reeds een aantal optimalisaties
m.b.t. deze stap doorgevoerd:
o De PEC en de RPC werden in 2020

geïntegreerd in de VTC. Zo oordeelt één
enkele commissie over de erkenning
van de handicap alsook over de
toekenning van een prioriteitengroep.

o In 2020 werd de werkgroep
‘prioriteringscriteria’ opgericht op basis
van 3 essentiële factoren die de
dringendheid van de situatie bepalen.
De prioriteitencriteria werd
vereenvoudigd en het formaat van de
prioritering werd in 2021 vernieuwd
zodat deze consistent is aan de nieuwe
prioriteringscriteria.

• Introductie van een geïntegreerde
noodprocedure voor een tijdelijke PVB ter
integratie van de procedure
maatschappelijke noodzaak en noodsituatie
(voorstel hangende).

Bijzondere 
bijstandscommissie (BBC) 

bij IB

Heroverwegingscommi
ssie (HOC) –
(vrijblijvend)

Beoordeling handicap: 
Provinciale evaluatie-

commissie (PEC)

Beoordeling 
prioritering: Regionale 
Prioriteiten-commissie 

(RPC)

Sinds 2020 geïntegreerd in de VTC
Vlaamse Toeleidingscommissie
(VTC) beslist over de erkenning 
van de handicap, aanwezigheid 
van maatschappelijke noodzaak 
en prioriteitengroep.
• Definitie handicap;
• Criteria maatschappelijke 

noodzaak;
• Criteria voor prioritering: 

eventueel opgesplitst in 
hoofd- en deelvraag.

https://www.vaph.be/voorwaarden/handicap
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/aanvragen/mano
https://www.vaph.be/persoonlijke-budgetten/pvb/aanvragen/beoordeling
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4.7. Toewijzing budgetcategorie en prioriteitengroep

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC)

Na de beoordeling van de aanvraag krijgt PMH een 
brief met:

• Erkenning als persoon met handicap
• Budgetcategorie op basis van de vraag uit het 

OP PVB en het ZZI.
• Zorgzwaarte: B-waarde (hoeveel begeleiding) 

en P-waarde (hoeveel permanentie van 
anderen)

• Prioriteitengroep:  1 meest dringend tot 3 
minst dringend en prioriteringsdatum

Analyse van de huidige situatie

• In 14% van de dossiers werd de erkenning
handicap geweigerd (2021).

• 18% van de vragen werd toegewezen aan PG3;
54% aan PG2; 23% aan PG1 en 5% werd
beoordeeld als een maatschappelijk
noodsituatie (2021).

Verbetervoorstellen

• Taal van de communicatie bij de toewijzingsbeslissing moet helderder en minder
formeel. Het VAPH werkt hier momenteel aan (wachtend op beleidsbeslissing).

• De VTC kan omgeschakeld worden van een provinciale naar een Vlaamse werking
(voorstel van VAPH - wachtend op beleidsbeslissing).

• De VTC zou efficiënter kunnen werken door alleen discussiedossiers te bespreken
binnen de commissie, stellen stakeholders. Op die manier worden achterstanden
vermeden.

• De toewijzing van een PVB wordt best voorbehouden aan een groep met hogere
ondersteuningsnood (‘cesuur’). Lagere prioriteitsgroepen (voornamelijk PG3)
zouden vroeger geheroriënteerd worden naar de reguliere hulpverlening of RTH;
deze minderkost wordt door VAPH zelf geschat op 140 miljoen euro. Interviewees
in het veld staan echter kritisch tgo. dit voorstel.

• (Tijdelijke) deelbudgetten (bv. = of <50% van toegewezen PVB) kunnen de ergste
noden invullen voor wachten in de lagere prioriteitsgroepen (PG2 en PG3). Het
proefproject dat lopende is moet grondig geëvalueerd worden en kan, indien
positief, uitgebreid worden.

• Er werd een aangepaste procedure geïntroduceerd voor personen met een NAH /
quadriplegie: onmiddellijke opname bij een vergunde zorgaanbieder (automatisch
PG1).

• Voor PMH met interneringsstatuut werd een vorm van rechtstreekse financiering
uitgerold.
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4.8. Wachttijd (1/2)

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Wachttijd
3 opties

1. Automatische toekenning: deze groep volgt niet de normale procedure en krijgt onmiddellijk een budget toegewezen (in principe geen 

wachttijd).

2. Standaardprocedure: wachtlijst tot terbeschikkingstelling PVB;

3. Aangepaste procedure voor personen met een NAH/geïnterneerden: onmiddellijke opname bij een (geregistreerde) vergunde zorgaanbieder, 

gefinancierd via de formule van directe financiering, in afwachting van de PVB-toekenning.

Analyse van de huidige situatie

1. Inspanningen die vervat zijn in het Vlaams Zorginvesteringsplan om de meest precaire zorgnoden in te vullen (prioriteitengroep 1) werpen hun
vruchten af. De wachtlijst voor PG1 bedraagt vandaag (einde 2021) ongeveer een jaar.

2. Er is vandaag, ondanks het uitbreidingsbeleid, weinig perspectief voor personen in prioriteitengroep 2 en 3: wachttijd in 2024 voor
prioriteitengroep 2 zou ongeveer 7 jaar en 8 maand bedragen; voor prioriteitengroep 3 zou dit neerkomen op 23 jaar (verwachte wachttijd van de
langst wachtende aan het einde van de legislatuur). De te verwachten wachttijd voor de mensen die bv. in 2022 in PG 2 of PG 3 terechtkomen zal
bij gelijkblijvend beleid een veelvoud bedragen.

3. PVB-wachtenden in prioriteitengroepen maken veelal in afwachting gebruik van andere ondersteuningsvormen. Slechts 23,5% krijgt geen andere
ondersteuning in trap 1 of trap 2; 31,8% krijgt maandelijks een zorgbudget; 25% maakt al gebruik van RTH; bijna 30% van de mensen in de PG’s
hebben reeds een PVB, maar staan op de wachtlijst voor een verhoging. Desondanks zijn er nog onvoldoende oplossingen voorhanden voor
personen met een minder zware zorgbehoefte in het PVF om hen tijdelijk te ondersteuning in afwachting van de terbeschikkingstelling van hun
budget.
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4.8. Wachttijd (2/2)

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Verbetervoorstellen

1. Recente optimalisaties met betrekking tot deze stap: 

▪ Het Zorginvesteringsplan voorzag in een bevraging van 1.800 personen uit prioriteitengroep 3, een erg divers samengestelde groep, door 

VAPH om hun noden voor kortere termijn na te gaan. Tegen zomer 2022 worden de eerste aanbevelingen verwacht.

▪ Voor PMH met interneringsstatuut werd een vorm van rechtstreekse financiering uitgerold. 

2. Aanbieden van een inclusieve oriëntatiefase (IOF) aan mensen waarbij perspectief om PVB te krijgen op korte termijn ontbreekt, zoeken naar 

alternatieve oplossingen.

3. Het systeem moet sneller perspectief bieden voor mensen in prioriteitengroep 2 door de dringendste reële noden van deze groep te in te

vullen. Overbruggingsbudgetten of deelbudgetten (% van PVB) kunnen daarbij een deel van de oplossing zijn (bv. KVG schuift forfaitair budget

van 15.000 EUR naar voren). Vanuit oogpunt extra middelen, is dit wel een uitstel van een (recurrente) kost, geen verlaging van de recurrente

kost, al verwachten sommige interviewees dat sommige PMH met een dergelijke overbruggingsbudget of deelbudget reeds zullen toekomen

(besparing).

4. Sommige interviewees vragen ook dat PVB-houders met een beperkte meervraag niet meer weerhouden worden.



Vlaamse Overheid – Vlaams Agentschap voor Personen met een HandicapDeloitte 2022 30

4.9. Terbeschikkingstelling budget

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Terbeschikkingstelling budget

1. Keuze van zorg en ondersteuning
• Dagondersteuning
• Woonondersteuning
• Individuele psychosociale begeleiding
• Individuele praktische hulp
• Globale individuele ondersteuning
• Oproepbare permanentie ….

2. Keuze van aanbieders
• Met hulp van bijstandsorganisatie;
• Zelfstandig zoeken via wegwijzer VAPH
• Intensieve behandeling (collectief / ism

consulentenwerking)

3. Overeenkomsten sluiten met:
• VZA 
• Individuele begeleider
• Interimkantoor
• Dienstenchequebedrijf
• Vervoer voor PMH
• Vrijwilligersorganisatie
• …

Analyse van de huidige situatie

1. De wachttijd kan lang oplopen (zeker in PG2 en PG3). Tussen de indiening van een
aanvraag en de terbeschikkingstelling van een budget, kunnen de zorgnoden reeds
gewijzigd zijn. Dit vertroebelt het zicht op de reële vraag naar een PVB-budget.

2. Gevoel vanuit zorginstellingen dat de bijstandsorganisaties aansturen op overconsumptie
van budget.

Verbetervoorstel

De budgethoogte heeft een actualisering nodig op het moment van terbeschikkingstelling
door ZZI af te nemen op de vermoedelijke datum van terbeschikkingstelling. Idealiter wordt
dan pas het OP PVB opgesteld, stellen sommige stakeholders.
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4.10. Bestedingen (1/2) 

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Bestedingen

Analyse van de huidige situatie

1. De meeste budgethouders besteden hun PVB in vouchers bij vergunde zorgaanbieders (72%; -4,5% t.o.v. 2020). Slechts 10% besteed enkel PVB in cash. De
combinatie voucher-cash-besteding groeit in gebruik, zeker bij nieuwe budgethouders.

2. Mogelijkheden binnen het vouchersysteem lijken niet altijd duidelijk voor PMH, bv.. idee dat alles bij éénzelfde zorgaanbieder moet besteed worden. Voor
PMH met zware handicap lijkt het cash-systeem minder geschikt. Het voucher-systeem is gebruiksvriendelijker maar maakt PMH ook afhankelijker van
voorziening (aanvoelen van minder keuzevrijheid).

3. Discrepantie in de financiële waarde van een zorgpunt cash vs. vouchersysteem wordt als discriminatoir aangevoeld (zie ook verder). De meerderheid van de
bevraagde stakeholders is voorstander om de waarde van een zorgpunt in cash gelijk te trekken.

4. Sommige voorzieningen ondervinden betalingsproblemen bij het cash-systeem. Het is soms moeilijk om bepaalde bedragen te recupereren. Bovendien
dreigen ze een stuk inkomen te missen wanneer de PMH de kostenstaat niet goed indient.

5. Elk budget van een cliënt is in principe persoonsgebonden, maar in collectieve voorzieningen worden budgetten standaard ‘gepoold’ en krijgen sommigen
met een laag budget meer zorg dan die met een hoger budget. Door deze solidariteit is een vaste prijs bepalen moeilijk.

1. Voucher
besteed bij een vergunde 
zorgaanbieder (individuele 
begeleiding, 
dagondersteuning, 
woonondersteuning); VAPH 
vergoedt vergunde 
zorgaanbieder 
/bijstandsorganisatie.

2. Cash
PMH staat zelf in voor betaling 
van een zorgaanbieder of 
ander 
ondersteuningspersonen zelf. 
Hiervoor dient een aparte 
bankrekening geopend te 
worden.

3. Combinatie voucher en cash

Een PMH kan opteren om een 
deel in voucher te besteden aan 
een VAPH-zorgaanbieder en een 
deel aan organisaties die 
ondersteuning bieden.

4. Vrij besteedbaar deel

Een deel van het PVB kan vrij 
besteed worden zonder 
verantwoording. Dit bedrag 
kan opgevraagd worden.
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4.10. Bestedingen (2/2) 

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

Verbetervoorstellen

• Het Vlaamse regeerakkoord voorzag in een stapsgewijze vermindering van organisatiegebonden kosten bij de vergunde zorgaanbieders. Zo
werd (on)rechtstreeks aangewend werd om budgettaire ruimte vrij te maken voor PVB voor mensen op de wachtlijst. De marge om nog verder
op organisatiegebonden kosten te besparen lijkt beperkt, geven zorgaanbieders aan (zowel kleine als grote). Besparing op de
organisatiegebonden kosten werden vooral door nieuwe en kleine organisaties heel erg gevoeld. Het bleek moeilijk om m.b.t. dit punt
kwantitatieve cijfers te verzamelen bij de vergunde zorgaanbieders.

• Meer transparantie door o.a. informatiecampagnes tussen het voucher- en cash-systeem, vooral wat betreft de besteding van de voucher
tussen verschillende zorgaanbieders. Hierbij wordt verder gebouwd op de reeds uitgevoerde steekproeven door AVF in 2020 en 2021.

• Besteding van PVB zou mogelijk nog beter kunnen afgebakend worden om in maximale mate handicapspecifieke ondersteuning te financieren.
Stakeholders in het werkveld uiten hieromtrent echter ook kritische bedenkingen en stellen dat dit onderscheid heel moeilijk af te bakenen is.
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4.11. Transversale boodschappen

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

• De shift naar persoonsvolgende financiering heeft PMH grotere verantwoordelijkheid gegeven. De verschillende correctiefases hebben een deel

van de PMH’s doen afhaken (passief opstellen), waarschuwt het werkveld.

• Er treden (risico’s op) discrepanties op tussen PMH die de transitie meemaakten en PMH met eenzelfde handicap die na de transitie pas zijn

ingetreden in het systeem, in het voordeel van de laatste groep. Dit leidt tot meervragen vanuit de eerste groep en zet druk op het systeem.

• PMH zonder netwerk en/of met verstandelijke handicap lijken beter af in het oude systeem. Hier is vaak een link met te lage woon/leefkosten

waardoor de juiste hulp zoeken extra belastend is (administratief / financieel / mentaal).

• Voor jongeren die overgaan naar een PVB wordt soms de sterkte van het sociaal netwerk overschat. Daardoor bestaat het risico dat hun

budgetten soms te laag worden ingeschaald.

Transitie naar PVF

Verbetervoorstellen

• Er is meer begeleiding en informatievoorziening noodzakelijk in het PVF-systeem, zowel voor PMH als voor de zorgvoorzieningen om de transitie

naar PVF niet enkel in de theorie/administratie maar ook in de praktijk volledig door te brengen. Dit staat niet gelijk aan meer regels of

administratie.

• Speciale aandacht voor personen zonder netwerk en/of met verstandelijke handicap.
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4.11. Transversale boodschappen

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

• De afstemming tussen het VAPH en de werkgroepen kan nog versterkt worden om de betrokkenheid van stakeholders in het werkveld te

versterken. Indicaties dat signalen van stakeholders inzake mogelijke belemmeringen niet altijd tijdig opgepikt worden.

• Communicatie naar personen met een handicap is, ondanks inspanningen, niet altijd helder (moeilijk taalgebruik, jargon). Ten gevolge daarvan

worden voorzieningen gevraagd om verduidelijking na elke communicatie. Zonder heldere communicatie kunnen PMH zich onvoldoende actief

opstellen, wat de onderliggende drijfveer was van PVF.

• Verwarring tussen de zorgkosten en de woon/leefkost, zowel bij de PMH als bij de zorginstellingen.

• De PVB-budgetten lijken in de ogen van PMH aanzienlijk; zorginstellingen ondervinden soms moeilijkheden om de gemaakte kosten te justifiëren

t.a.v. de PMH.

Informatiedoorstroming & transparantie 

Verbetervoorstellen

• Informatie moet nog meer op het niveau van de PMH voorzien worden. Organisaties zoals Wablief en gebruikersverenigingen kunnen hierin

bijstaan.

• Alle informatie qua voorzieningen, MDTs, opties voor PMH op éénzelfde forum met duidelijk criteria/filters en doorverwijzingen. Momenteel is

de informatie, hoewel beschikbaar, nog steeds vrij versnipperd (VAPH website, vraagwijzer, mijn ondersteuningsplan, etc.).

• Mogelijk kunnen op termijn “programmeerbare budgetten” – op basis van blockchaintechnologie –cash –en voucherbestedingen efficiënter en

administratief minder complex worden.
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4.11. Transversale boodschappen

4. Onderzoeksvraag 2: Werking en organisatie van PVB

• Nog te weinig communicatie volgens gebruikers tussen de verschillende instituties die PMH aanbelangen. Dit leidt tot dubbele bevragingen. Bv.

erkenning van de handicap is verschillend bij integratie-inkomen en PVB, checklist prioritering moet bij verschillende verleningsinstanties nagaan

welke hulpmiddelen PMH krijgt, etc. IT/inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is bv. nog steeds federaal, en zo hebben PMH recht op

verschillende zaken in verschillende instellingen. PMH hebben als gevolg verschillende dossiers bij verschillende instanties.

• PMH hebben nood aan gedegen, juridische expertise en interpretatie van regels en procedure. Er zijn relatief weinig advocaten/juristen die zich

hier in specialiseren en hen kunnen bijstaan. Het gebeurt dat er dossiers voor het vredegerecht komen, met juridische raadgevers die ook niet veel

domeinexpertise hebben.

• IVT systeem is moeilijk te combineren met werk; PMH zijn bang om IVT te verliezen bij aanvang van werk. Er is meer begeleiding nodig voor PMH

om ook de transitie naar werk te vergemakkelijken.

• Grotere rol voor Cel Gelijke Kansen in het ondersteunen van personen met een handicap?

Samenhang met andere beleidsdomeinen

Verbetervoorstellen

• VAPH kan nog meer bruggen leggen met andere levensdomeinen van PMH (openbaar vervoer, thuishulp, gezinszorg, werk, etc.) zodat er minder

nood is om meteen naar een PVB over te gaan. Men moet daarbij wel in ogenschouw houden dat algemene thuiszorg soms suboptimaal kan zijn in

vergelijking met handicapsspecifieke zorg, m.b.t. werkorganisatie bv.

• Eén globaal systeem waar het dossier PMH kan bijgehouden worden en waar verschillenden instanties kunnen aanvullen om zo de communicatie

tussen diensten te versterken en de administratieve last voor PMH en PVB-actoren te verlichten.
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5. Onderzoeksvraag 3 
In kaart brengen van de huidige middelenstromen binnen PVB met oog voor de kostendrijvers van 

PVB voor andere overheidsinstanties
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• Einde 2021 telt VAPH 27.266 PVB-budgethouders, een sterke stijging t.o.v. 2020, als gevolg van de inspanningen die gebeurden i.k.v. het Zorginvesteringsplan.

Minder wachtenden in PG1; PG2 kent een sterke toename van wachtenden.

• PVB-wachtenden in prioriteitengroepen, kunnen in afwachting gebruik maken van andere ondersteuningsvormen. 23,5% krijgt geen andere ondersteuning in

trap 1 of trap 2; 31,8% krijgt maandelijks een zorgbudget; 25% maakt gebruik van RTH; bijna 30% van de mensen in de PG’s hebben reeds een PVB, maar

vragen een verhoging.

• De meeste budgethouders besteden hun PVB in vouchers bij vergunde zorgaanbieders (72%; -4,5% t.o.v. 2020). Slechts 10% besteed enkel PVB in cash. De

combinatie voucher-cash-besteding groeit in gebruik.

• Covid-situatie dwong budgethouders tot meer flexibiliteit in besteding; meer cashovereenkomsten in de thuisomgeving. Nieuwe budgethouders kiezen ook

sneller voor cash of een combinatie cash-voucher kiezen.

5.1. Kerncijfers 

5. Onderzoeksvraag 3: Middelenstroom binnen PVB

Uitgaven PVB-gerelateerde uitgaven
(in miljoen euro)

2020 2021

PVB-Cashbesteding 120,404 136,845

Totaal zorg via organisaties: 
• Vergunde zorgaanbieders PVB – Voucher en MFC
• RTH en ondersteuning
• Andere

1.489,897 
1.413,222

85,392
0,282

1.566,198
1.478,513

87,121
0,563

Ondersteunende organisaties 19,859 21,853

Intermediaire organisaties 1,387 1,444

Besteding PVB … 2021

Enkel voucherbesteding 72,17%

Enkel cashbesteding 12,38%

Combinatie voucher & cash
(bij vergunde of niet-vergunde 
zorgaanbieder)

14,03%

Terbeschikkingstelling, geen 
overeenkomst

1,42%
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Overzicht totale bestedingen in cash uitgegeven per type overeenkomst in 2019.

Arbeidsovereenkomst
36,43%

Familielid 13,03%Hulpverlener 10,27%

Uitzendbureau 8,92%

Zorgaanbieder 8,62%

Dienstencheque 7,15%

Vrijwilligers 6,73%

Erkend niet-VAPH 4,44%

Totale uitgaven per type overeenkomst

Arbeidsovereenkomst

Familielid

Hulpverlener

Uitzendbureau

Zorgaanbieder

Dienstencheque

Vrijwilligers

Erkend niet-VAPH

Vervoerder

Bijstandsorganisatie

Buitenland

Rechtspersoon 15

Groene Zorg

Erkend niet-VAPH15

Lidmaatschap

Organisator Wijkwerk

Werkgelegenheidsagentschap

Startpakket

Consulenten

Vervoerder 2020

5.2. Bestedingen in cash volgens overeenkomsttype in 2019

5. Onderzoeksvraag 3: Middelenstroom binnen PVB

Soorten cashovereenkomst 2020
(% cliënten)

2021
(% cliënten)

Cashbesteding bij vergunde 
zorgaanbieder

6,0% 6,6%

Arbeidsovereenkomst 11,4% 9,3%

Dienstencheque 16,6% 17,0%

Erkend WVG (niet door VAPH)
bv. gezinszorg

9,6% 10,7%

Familielid 4,8% 4,8%

Hulpverlener 21,0% 23,0%

Uitzendbureau 5,1% 4,3%

Vervoer 7,9% 9,4%

Vrijwilliger 15,6% 12,1%

Groene zorg 0,6% 0,7%

WG-agentschap/wijkwerk 0,8% 0,6%

Ouderinitiatief 0,3% 0,3%

Buitenland 0,1% 0,1%

Overige 0,2% 0,3%

Aantal cliënten per type cashovereenkomst
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5.3. Inzichten

5. Onderzoeksvraag 3: Middelenstroom binnen PVB

• Openbaar vervoer: momenteel wordt een PVB vaak ten dele gebruikt om vervoer te betalen, via bedrijven, vrijwilligers,… Aangepast openbaar

vervoer blijft immers erg beperkt toegankelijk voor PMH.

• Er is een algemene stijging van het aantal geregistreerde cashovereenkomsten. Sinds 2018 doen deze steeds meer beroep op zelfstandigen en

deeleconomieplatformen.

• Er zouden nog meer raakvlakken kunnen zijn met de zorgverzekering. Nu krijgt men soms geen zorgverzekering maar wel een PVB. Er zouden nog

andere ‘basis’ maatregelen gestimuleerd kunnen worden zodat mensen niet per se een PVB nodig hebben.

• Er is ook een stijging van het aantal overeenkomsten die door het Departement WVG erkend zijn, maar niet door het VAPH. Vooral overeenkomsten

met een dienst voor gezinszorg. Het aantal overeenkomsten met individuele begeleiders blijft ongeveer stabiel; overeenkomsten met

vrijwilligersorganisaties zelfs lichtjes dalend.
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6. Onderzoeksvraag 4
De discrepantie m.b.t. de waarde van PVB in cash vs. een PVB in voucher te objectiveren.
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Vaststelling:

• Personen die hun budget in cash spenderen, die zelf medewerkers kunnen aanwerven, of zorgaanbieders (ouderinitiatieven of andere vergunde

zorgaanbieders) die een cashovereenkomst sluiten met de cliënt, stellen vast dat de middelen die ze op basis van de punten van het persoonsgebonden

budget ontvangen, niet mee evolueren met de anciënniteit van de medewerkers die ze in loondienst hebben. Dat is wel het geval voor voorzieningen die

werken met een voucher.

• Concreet was een voucherpunt in 2020 117,14 euro “meer waard” dan een cash-zorgpunt. Dit verschil wordt jaarlijks ook groter, gedreven door de meerkost

van de inzet van een personeelspunt bij voucher (t.o.v. de omzetsleutel naar cash) en een hoger percentage aan organisatiegebonden kosten bij vergunde

zorgaanbieders t.o.v. de beheerskost bij een PVB in cash. Door het verschil voelen cash-besteders zich benadeeld, ook al delen ze dezelfde zorgnoden als

voucher-besteders.

Bron: Parlementair document, antwoord op schriftelijke vraag, 2021

Jaar Voucher
-punten

Omslag punt=> EUR: totale 
personeelskost (incl. variabele 
prestaties)

Omzetting voucher 
in cash

2018 861.516 815,214 miljoen euro => 723,458 miljoen 
euro

2019 893.948 858,190 miljoen euro => 765,675 miljoen 
euro

2020 908.515 889,436 miljoen euro => 783,013 miljoen 
euro

Jaar Gemiddelde totale 
kost per punt 
(voucher)

Omslag: punt naar 
cash

2018 946,32 EUR 839,75

2019 960,00 856,51

2020 979,00 861,86

OF

6.1. Cijfers m.b.t. de discrepantie tussen waarde voucherpunt vs. cash-zorgpunt

6. Onderzoeksvraag 4: Discrepantie m.b.t. de waarde van PVB in cash vs. een PVB in voucher 
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Financiering in cash Financiering in vouchers

• Voor PVB in cash ligt de VAPH-subsidie voor de loonkosten lager.
De flexibele inzet van het budget kan echter meer uren assistentie
opleveren (meer bestedingsvrijheid voor budgethouders). Cash-
besteders hebben de mogelijkheid om het budget op andere
manieren te besteden zoals bv. overeenkomsten met assistenten,
betalen van zelfstandigen, aankoop dienstencheques,
vrijwilligersvergoedingen, gezinszorg (waarbij hij enkel de eigen
bijdrage betaalt), ….

• Niet-vergunde zorgaanbieders en zijn niet gebonden aan cao 319
“Gehandicaptenzorg, Jongerenwelzijn en Welzijnswerk” m.b.t.
variabele prestaties, barema gekoppeld aan functie,
anciënniteit,…

• Bij de opstart van de PVF werd bij het vaststellen van de
omslagsleutel van punten naar euro’s in de achterliggende
berekeningen en in functie van de indexering ook een zeker
aandeel anciënniteit ingebouwd. Op die manier werd indirect ook
rekening gehouden met de anciënniteit.

• Aandeel organisatiebonden kosten vergunde zorgaanbieder
(overheadkost, indirecte kost) ligt hoger dan aandeel beheerskost
bij PVB-cashbesteders.

• Vergunde zorgaanbieders zijn gebonden aan cao 319
“Gehandicaptenzorg, Jongerenwelzijn en Welzijnswerk” m.b.t.
variabele prestaties, barema gekoppeld aan functie,
anciënniteit,…

6.2. Cash vs. voucher: verschillende uitgangspunten en karakteristieken

6. Onderzoeksvraag 4: Discrepantie m.b.t. de waarde van PVB in cash vs. een PVB in voucher 
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6. Onderzoeksvraag 4: Discrepantie m.b.t. de waarde van PVB in cash vs. een PVB in voucher 

Huidige kostenstructuur van de verschillende zorgaanbieders die het VAPH subsidieert (2022)

Vergelijking met woonzorgcentrum

• Gemiddelde verdeling van personeel van willekeurig 5 WZC's in Vlaanderen

Jaar Aandeel zorgpersoneel Aandeel administratie en directie Aandeel logistiek

2008 76,50% 8,70% 14,80%

2017 78,05% 8,20% 13,75%

2022 78,96% 7,99% 13,05%

Soort voorziening Aandeel zorgpersoneel Aandeel administratie en directie Aandeel logistiek

Woonzorgcentrum 70,2%  3,4% 26,5% 

Bron: https://www.departementwvg.be/zorginspectie-inspectieverslagen-en-openbaarheid

Conclusie: Aandeel zorgpersoneel bij zorgaanbieders voor PMH hoger (79%) dan bij WZC (70,2%) en aandeel zorgpersoneel ook reeds gestegen

over de jaren bij zorgaanbieders voor PMH: van 76,5% in 2008 naar 79% in 2022

• Opmerking: administratieve last moeilijk te vergelijken tussen vergunde zorgaanbieders en WZC's

• Opmerking II: mogelijk worden sommige functies tussen administratie en logistiek anders begrepen

6.3. Kostenstructuur vergunde zorgaanbieders
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Optie 1: Anciënniteitsgerelateerde financiering voorzien

binnen de cashbesteding

Optie 2: Loonkostendekkendsysteem, met 

vergoeding van de reële anciënniteit, 

doorbreken bij vergunde zorgaanbieders

binnen vouchersysteem.

• Voordelen:

o Aanvoelen van discriminatie bij cashbesteders
weggewerkt => meer gebruik van PVB in cash

o Positieve impact op statuut van de PAB’s (retentie
en instroom), vooral van oudere PAB’s; 55-
plussers die al langer in de sector werken zouden
makkelijker kunnen overschakelen naar PAB
(omdat ze hun anciënniteit kunnen meenemen)

• Nadelen:

o Significante budgettaire & administratieve
impact. De budgettaire middelen zijn vandaag
reeds ontoereikend om de wachtlijsten in te
dijken. Extra middelen voor de ‘rechttrekking’
betekent mogelijk minder geld om wachtenden
een PVB toe te kennen.

• Voordelen:

o Budgettaire efficiëntiewinsten kunnen
opnieuw in PVB geherinvesteerd
worden, bv. om de wachtlijsten aan te
pakken.

o Geen verdere voordelen.

• Nadelen:

o Inbreken op sociaal overleg en CAO n°319
zorgt wellicht voor sociale onrust;

o Negatieve impact op retentie en instroom
van personeel in de sector;

o Financiële rekeningen van zorgaanbieders
verder onder druk;

6.4. Mogelijke opties om de waarde van een zorgpunt in beide systemen op elkaar af te stemmen

6. Onderzoeksvraag 4: Discrepantie m.b.t. de waarde van PVB in cash vs. een PVB in voucher 

Status quo: behoud van het 

huidige systeem

• Voordelen:

o Eventueel uitbreidingsbeleid
kan gericht zijn op PVB-
wachtenden;

o Geen discriminatie tussen
beide systemen in
kwaliteit/uren zorg

• Nadelen:

o Gevoel van benadeling ten
nadele van cashbesteders blijft
intact (vooral m.b.t.
cashbesteding door
persoonlijke assistenten).
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Is het onderscheid in financiering tussen cash en voucher gebaseerd op objectieve gronden en bereikt het onderscheid het beoogde doel? Zijn de
overheadkosten die hierin vervat zijn te verantwoorden?

• De huidige discrepantie vindt haar grond bij de start van PVF, toen geopteerd werd om de bestedingsvrijheid voor budgethouders te vergroten en
tegelijk de tewerkstellingsvoorwaarden bij vergunde zorgaanbieders niet te ondermijnen.

• Cash –en vouchersysteem vertrekken vandaag vanuit verschillende uitgangspunten en hebben eigen kenmerken. Ondanks het verschil in de waarde van
een zorgpunt tussen beiden, kunnen cashbesteders vandaag niet op minder zorg (minder uren zorg) beroepen doen i.v.g. met voucherbesteders.
Mogelijk zelfs meer. Ze beschikken bovendien over een ruimere bestedingsvrijheid.

• Geen rekening houdende met de budgettaire context, is een meerderheid aan bevraagde stakeholders voorstander van een gelijktrekking (naar
omhoog) van de financiële waarde van zorgpunten tussen beide systemen. Indien die piste bewandeld wordt, is een stapsgewijze afstemming de
meeste realistische optie, gelet op de schaarse budgettaire middelen. Deze ent zich dan best op de aantrekkelijkheid van het beroep van assistent. Een
volledige gelijktrekking naar beneden, m.a.w. ten nadele van de vergunde zorgaanbieders, houdt vele risico’s in: financiële rekeningen van de
zorgaanbieders (al dan niet op termijn) onder druk (als zorgaanbieders zelf moeten instaan voor indexering en anciënniteitsvergoeding),
aantrekkelijkheid van het beroep verder onder druk tegen een achtergrond van arbeidskrapte, tekorten en openstaande vacatures.

• Het is op basis van de verzamelde informatie moeilijk om een goed zicht te krijgen wat de impact zou zijn van een gedeeltelijke
indexering/anciënniteitsdekking op de financiële situatie van vergunde zorgaanbieders. Zelf geven zij aan, zeker de kleine vergunde zorgaanbieders, dat
de besparing op de vergoeding voor hun organisatiegebonden kosten reeds ingrijpend was.

6. Onderzoeksvraag 4: Discrepantie m.b.t. de waarde van PVB in cash vs. een PVB in voucher 
6.5. Conclusie
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7. Onderzoeksvraag 5
Een onderbouwd oordeel formuleren over de mate waarin een individueel budget vandaag de 

noodzakelijke zorg en ondersteuning verzekert en een analyse van de doelmatigheid van de uitgaven 

die in dit kader gebeuren. 
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Analyse van de huidige situatie

• Daling van organisatorische kosten is voor vele voorzieningen erg moeilijk. Oudere voorzieningen versus nieuwere: recente organisaties hebben

geen reserves. De grotere zorginstellingen hebben tijd gehad om zekere reserves op te bouwen en overhead.

• Door PVF lijkt er teveel afgestemd te worden op de grote vraag-categorieën waardoor niche-voorzieningen en expertise dreigen verloren te gaan.

• PVF-systeem zorgt voor onzekerheden bij voorzieningen om rond te komen omdat het moeilijker in te schatten is welke budgetten cliënten zullen

krijgen. Dit leidt ertoe dat voorzieningen soms eerst vragen naar budget en op basis daarvan de nood berekenen. Ook daling van budgettaire

zekerheid: voorzieningen moeten puzzelen en inschatten wat de budgetten van hun (nieuwe) cliënten zijn, want dit weten ze niet op voorhand.

Vergunde zorgaanbieders / voorzieningen

7.1. Mate waarin een individueel budget vandaag de noodzakelijke zorg en ondersteuning verzekert

7. Onderzoeksvraag 5: Zekerheid van een individueel budget
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Analyse van de huidige situatie

• PVB is meestal hoog genoeg, dixit de meeste interviewees, wanneer men één krijgt, maar de federale

tegemoetkomingen i.f.v. de betaling van woon- en leefkosten wordt als te laag aangevoeld. Dit laatste

ligt in lijn met de resultaten van de Odisee-survey.

• Interviews geven aan dat invoering PVB voor sommige personen het armoederisico heeft verhoogd.

Vroeger werd de toegang tot een voorziening gesubsidieerd, en werd er rekening gehouden met het

vermogen om al dan niet de dagprijs te kunnen betalen. Het VAPH kwam hierbij financieel tussen. Zo

was er vroeger een verdoken ‘OCMW’ functie bij het VAPH, die nu weg is.

• De inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratie-tegemoetkoming samen benaderen vaak

de armoedegrens. Velen kunnen woon-en leefkosten niet betalen, in of uit een voorziening.

• Rapport Steunpunt WVG ‘De gevolgen van de omschakeling naar woon- en leefkosten’ (2021) toont dat:

• Het VAPH voorziet niet langer een gewaarborgd inkomen voor bewoners in een collectieve opvang

• Zeker personen die moeten rondkomen met een inkomensvervangende en/of

integratietegemoetkoming hebben het moeilijk (Vermeulen & Hermans, 2012).

• De prijzen die zorgaanbieders vragen voor woon- en leefkosten zijn gebaseerd op de werkelijke kost,

maar deze zijn voor velen te duur.

Hoogte bedrag PVB

7.1. Mate waarin een individueel budget vandaag de noodzakelijke zorg en ondersteuning verzekert (1/2)

7. Onderzoeksvraag 5: Zekerheid van een individueel budget

Spreiding van ter beschikking gestelde PVB over de 
verschillende budgetcategorieën, 2021
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Verbetervoorstellen

• Wettelijk kader verduidelijken: wat hoort al dan niet tot reguliere zorg, kosten transparanter meegeven op de website,..

• Zekerheid bieden aan voorzieningen door globale verwachtingen binnen het PVB-systeem weer te geven voor de komende jaren zo kunnen ook

de noden in kaart gebracht worden en staat het niche-voorzieningen toe te overleven.

• Kleinschalige zorgprojecten faciliteren, zeker diegenen die op solidariteit werken, stellen dat de wetgeving niet echt voor hen is gemaakt.

Innovatie wordt volgens hen ontmoedigd. Ouderprojecten bvb. kunnen een (klein) deel van de oplossing zijn. Het aantal cliënten dat

ondersteund wordt via ouderproject was in 2020 echter beperkt tot 45 van de 25.399 budgethouders, een kleine groep dus.

Twee aanbevelingen werden gedaan in rapport Steunpunt

1. Afschaffen van de 28%-regel bij de Integratietegemoetkoming op federaal niveau
2. Ontwikkeling van een Vlaams kader in samenwerking met de lokale besturen en de VVSG die de financiële tussenkomst van het OCMW in geval

van betaalbaarheidsproblemen regelt.

Huurtussenkomst – voor een private woning kan men de huursubsidies inkantelbaar maken via de SVK’s. Maar als iedereen hierop beroep doet

zullen de budgetten veruit ontoereikend zijn

Hoogte bedrag PVB

7.1. Mate waarin een individueel budget vandaag de noodzakelijke zorg en ondersteuning verzekert (2/2)

7. Onderzoeksvraag 5: Zekerheid van een individueel budget
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8. Onderzoeksvraag 6
Onderzoeken van de impact indien enkel handicapspecifieke zorg en ondersteuning met een 

persoonsvolgend budget gefinancierd zou worden



Vlaamse Overheid – Vlaams Agentschap voor Personen met een HandicapDeloitte 2022 51

Analyse van de huidige situatie

1. Gezinszorg
• Ouderen met zorgnoden kunnen beroep doen op de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

• Een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg is een door de Vlaamse overheid erkende thuiszorgvoorziening die met
eerstelijnszorgverleners zowel persoonsverzorging, psychosociale, pedagogische, administratieve en huishoudelijke ondersteuning als
schoonmaakhulp, karweihulp en professionele oppashulp kan bieden aan zorgbehoevende personen (en hun mantelzorgers) die thuis verblijven.
De zorg richt zich tot alle personen bij wie blijkt, dat hun draagkracht of deze van hun omgeving onvoldoende is.

• De bijdrage die je als cliënt betaalt, wordt bepaald door het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en de intensiteit en de duur van de zorg

2. OCMW
• Diensten logistieke hulp : naast de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg beschikken sommige OCMW over afzonderlijke diensten

voor logistieke hulp. Diensten logistieke hulp helpen bij het schoonmaken van jouw huis (poetsen, stof afnemen, stofzuigen, ...) en bieden ook
hulp bij kleine karweien in en rond het huis (kleine reparaties, schilderen of behangen, ...). Zij rekenen daarvoor een prijs per uur aan.

• Andere: Boodschappendienst, Maaltijden aan huis, Dagverzorgingscentrum, Nachtzorg, Diensten voor oppashulp

3. Dienstencheques
Met behulp van dienstencheques kan je iemand inschakelen om te helpen in het huishouden, bij het strijken of voor de boodschappen.

8.1. Vaststellingen 

8. Onderzoeksvraag 6: Huidige mogelijkheden voor niet-handicapspecifieke zorg
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8.2. Impact indien enkel handicapspecifieke zorg en ondersteuning met PVB gefinancierd zou worden 

8. Onderzoeksvraag 6: Huidige mogelijkheden voor niet-handicapspecifieke zorg

Reguliere zorg heeft verschillende voordelen

• Er wordt veel gebruik gemaakt van reguliere zorg (thuiszorg, dienstencheques,…): sommigen komen niet toe met PVB en willen dus zo

goedkoop mogelijk omgaan met budgetten.

• Het houdt rekening houdt met het inkomen en gezinssamenstelling van de cliënt.

• Men betaalt om het te gebruiken – hoe meer je gebruikt hoe meer je betaalt. Dit zou overbevraging en overconsumptie kunnen

tegengaan.

• Bij hogere nood kan men redelijk snel meer zorg inschakelen - op die manier is extra zorg flexibeler dan bij een herziening van het PVB.

Reguliere zorg heeft echter ook verschillende nadelen

• Zorginstellingen vrezen voor nog grotere complexiteit:

• moeilijk om na te gaan wat handicap-specifiek is en wat niet en voor nog meer versnippering. Als een PMH bvb 3 mensen heeft

opeens ipv 1 ( een verpleger een opvoeder, een begeleider,…) is het voor de PMH ook veel ingewikkelder.

• Ook de bruto-kost aanrekenen is voor instellingen erg complex

• Reguliere diensten zijn nu ook niet uitgerust voor ondersteunen PMH: diensten zijn 9 to 5 (van dienstencheques en thuiszorg), terwijl PMH

vaak 24u/24u ondersteuning nodig hebben.
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9. Onderzoeksvraag 7
De impact analyseren van een scenario waarin PVB verminderd zou worden met 5% of 15% m.b.t. de 

kwaliteit van individuele zorg en ondersteuning en de impact op de zorgaanbieders
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Scenario impact

Impact van scenario waarin PVB verminderd zou worden met 5% of 15% m.b.t. de kwaliteit van individuele zorg en ondersteuning

• De informatie met betrekking tot de gepaste hoogte van PVB-budgetten wijst in verschillende richtingen. Verschillende stakeholders geven aan

dat budgetten ruim worden ingeschat - het perspectief van lange wachtlijsten en de complexe herzieningen/meervragen leidt tot strategisch

gedrag en overbevraging - maar er is anderzijds ook indicatie dat andere budgetten eerder laag zijn. Een algemene verlaging lijkt dus weinig

gericht. Er is nood aan een meer objectieve en kritische inschatting van de zorgzwaarte, waarbij het budget voor sommige lager zal worden

ingeschat maar voor sommige hoger. Een algemene verlaging dreigt PMH die momenteel een ‘nipt budget’ hebben te straffen.

• Indien het budget verminderd wordt, zal dit mogelijks voor jongere PMH momenteel een beperktere invloed hebben, maar zal op (middel)lange

termijn, wanneer hun zorgnood stijgt, sneller nood zijn aan (dringende) herziening.

Impact van scenario waarin PVB verminderd zou worden met 5% of 15% m.b.t. de zorgaanbieders.

• Momenteel worden in veel instellingen (zeker met vouchers) budgetten gepoold: PMH die een te laag budget hebben gekregen krijgen

verhoudingsgewijs ‘teveel’ zorg, en PMH met een te hoog budget krijgen ‘te weinig’ zorg. Een vermindering met 5% of 15% zal ertoe leiden dat

zorginstellingen minder speelruimte hebben om deze budgetten te poolen en te spreiden naargelang de noden van hun cliënten.

• Ook instellingen die met cash werken ‘poolen’ vaak de budgetten – en laten soms ook PMH toe die geen budget hebben, en werken met de

beschikbare budgetten. Ook deze instellingen zouden hierbij het financieel moeilijk krijgen. Deze instellingen (bvb. ouderinitiatieven) doen

vandaag reeds beroep op liefdadigheidsgiften om financieel rond te komen.

9.1. Impact van een scenario waarin PVB verminderd zou worden met 5% of 15%

9. Onderzoeksvraag 7: Impactscenario van een vermindering van PVB op de kwaliteit van de 
individuele zorg en ondersteuning
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9.2. Kosten beheersen bij PVB – buitenlandse voorbeelden 

9. Onderzoeksvraag 7: Impactscenario van een vermindering van PVB op de kwaliteit van de 
individuele zorg en ondersteuning

• In Nederland moeten de budgethouders de kosten doorsturen naar de Sociale verzekeringsbank, die de budgetten beheert
en de uitbetalingen doet nadat de declaraties zijn goedgekeurd. Op die manier kan men controle uitoefenen op de
budgetbesteding alvorens deze daadwerkelijk besteed wordt.

• De introductie van ‘prepayment cards’ door Engelse lokale overheden is een andere illustratie van hoe overheden de
betaalbaarheid van de persoonlijke budgetten onder controle trachten te houden. Sommige lokale overheden kiezen ervoor
om te werken met een prepayment card waarop de overheid op regelmatige tijdstippen geld overschrijft. Enkel het bedrag
dat op de kaart staat kan in dat geval worden gespendeerd. De lokale overheid behoudt bovendien het overzicht over de
uitgaven met deze kaart.

• In Duitsland en Nederland geldt geen uitgaveplafond voor de zorg in het algemeen en persoonlijke budgetten in het
bijzonder. Er mogen geen wachtlijsten zijn in Nederland, zowel voor ‘zorg in natura’ als voor een persoonlijk budget.

• Ook in Duitsland en Engeland bestaan er geen wachtlijsten zoals gekend in Vlaanderen. Wanneer mensen een aangetoonde
zorg- en ondersteuningsnood hebben, dient de nodige zorg te worden verleend. Het is als gevolg van deze onbegrensde
uitgaven voor zorg dat er drempels worden ingebouwd bij de toegang tot zorg, zoals een inkomens- en vermogensdrempel.
Deze drempels bemoeilijken de mogelijkheden om aanspraak te maken op het recht op een persoonlijk budget.

PMH doet niet
zelf de betalingen

Geen maximum-
uitgaven, maar 

instroom
beperken

Bron:  Het persoonsvolgend financieringssysteem in de sector voor personen met een handicap. Landenstudie: Nederland, Engeland en Duitsland (Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2017)
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9.3. Kosten beheersen bij PVB – uitbreiden gebruik van remgeld als mogelijk alternatief? 

9. Onderzoeksvraag 7: Impactscenario van een vermindering van PVB op de kwaliteit van de 
individuele zorg en ondersteuning

Remgeld
kan

inkomens-
afhankelijk

Het is niet 
‘alles of 

niets’

Open end 
financiering

• Zorg kan ingekocht worden aan een bepaalde prijs (remgeld), dat afhangt van o.a. het

inkomen van de persoon

• Middelen kunnen gaan naar personen die er een hogere nood aan hebben

• Iedereen zou toegelaten worden om zorg in te kopen, en slechts het remgeld te betalen

• Zo zouden er geen wachtlijsten meer zijn, want iedereen heeft hier onmiddellijk toegang

toe

• Er zou kunnen gewerkt worden zonder grens aan het budget – maar remgeld zou bvb 

duurder kunnen worden vanaf een bepaald bedrag, of vanaf een bepaald inkomen. Op die 

manier beschikt iedereen over een ‘basis-bedrag’ tegen een relatief laag remgeldtarief
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9.4. Kosten beheersen bij PVB

9. Onderzoeksvraag 7: Impactscenario van een vermindering van PVB op de kwaliteit van de 
individuele zorg en ondersteuning

Verbetervoorstellen

• Overbevraging aanpakken:

• Kortere wachtlijsten zullen zorgen voor een meer realistische budgetvraag die meer gericht is op de huidige noden

• Herzieningen moeten veel gemakkelijker kunnen gebeuren, zonder de administratieve rompslomp. Idealiter is er een continu evoluerend

budget doorheen de tijd, dat mee evolueert met de PMH en makkelijk aanpasbaar is. Een budget dat meer op maat is zou kunnen dalen

wanneer nog veel gesteund kan worden op de verschillende concentrische cirkels, maar snel moeten volgen wanneer deze steun wegvalt.

• Zelfstandigheid belonen

• PVF poogt het netwerk meer te activeren maar lijkt momenteel nog steeds eerder passief.

• Het PVF moedigt PMH niet aan om zelfstandig te zijn, want dan wordt men afgestraft (kleiner budget). Bijvoorbeeld PMH buiten een

residentie, die dus deels zelfstandig zijn, worden gepenaliseerd, want deze krijgen vaak een veel kleiner budget of moet men langer

wachten op een budget. Dit geldt bv. voor PMH in een ouderinitiatief. Er is als gevolg weinig incentive voor PMH om hun talenten in te

zetten –want dan beperkt dit hun budget.

• Werken aanmoedigen: het zou moeten aangemoedigd worden dat mensen met een handicap gaan werken, maar er zijn veel hindernissen

om op het werk te geraken (begeleiding, vervoer,… ). Het stimuleren van sociaal ondernemerschap binnen (vergunde) voorzieningen zou

hieraan kunnen bijdragen.

• Een inclusief ondersteuningstraject kan een deel van de oplossing zijn. Vaak zijn mensen reeds geholpen met het oplossen van kleine noden. Hier

moet sterker op worden ingezet vooraleer gekeken wordt naar een OP.
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10. Conclusies en aanbevelingen
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Budgettaire noden, wachtlijsten en middelenstromen

• VAPH schatte bij begin van de legislatuur dat er 548 miljoen euro extra nodig is om de wachtlijst in één beweging weg te werken, bovenop de budgettaire

uitgaven voor PVB-houders die vandaag al een budget hebben. Dit zou op recurrente basis enorme budgettaire opstappen vergen. De groeivoet die het VAPH bij

het begin van deze legislatuur inschatte m.b.t. de aangroei (min. 3% per jaar) wordt als realistisch beoordeeld en lijkt in lijn met vergelijkbare trends. De

ingeschatte uitgaven van het VAPH verschillen in zeer beperkte mate met deze van de revisor. De door het VAPH gehanteerde methodiek om een inschatting te

maken van de toekomstige groei (cf. meerjarenplanning) is o.i. adequaat en maakt gebruik van informatie m.b.t. de relevante beïnvloedende factoren.

• Het Vlaamse Zorginvesteringsplan (2011) heeft het aantal terbeschikkingstellingen verviervoudigd in 2021, met een duidelijk positieve impact op de

automatische toekenningen en PG1 (wachttijd gedaald naar circa 1 jaar). Deze inspanning zal echter moeten volgehouden worden, om de wachttijd niet

opnieuw te doen oplopen. Voor prioriteitengroepen 2 en 3 blijft het perspectief beperkt en de middelen onvoldoende.

• Strategisch gedrag door PMH beïnvloedt ten dele de wachtlijsten en budgettaire noden. Het PVF-systeem heeft een aanzuigeffect. Wachtlijsten lopen verder op,

door de groei in aanvragen in combinatie met de beperkte uitstroom van de budgetten. Dit omdat de budgetten vaak levenslang zijn en door de

leeftijdsverdeling van de PVB-houders. Ook omdat PMH weten dat de wachtlijst lang is, vragen veel mensen nu al ondersteuning aan, ook al hebben ze deze

mogelijk pas binnen 10 jaar of 20 jaar pas nodig. Om die reden vragen PMH mogelijk ook soms meer zorg en budget aan dan misschien nodig. De herzieningen

van bestaande PVB-budgetten worden als te complex ervaren. De noden van PMH veranderen doorheen de tijd. Elke 5 jaar een herziening vragen vinden ze

complex en tijdrovend. Als gevolg vraagt men vandaag reeds zorg die men verwacht nodig te hebben binnen 20 jaar. MPH hebben het gevoel er niet vanuit te

kunnen gaan dat er ‘zorg op maat’ is, dus dat er de garantie is dat van zodra men echt dringend meer zorg nodig heeft, het budget er ook is.

• Door beperkingen m.b.t. budgettaire middelen, moet de beheersbaarheid van de budgettaire kosten inzake PVB in de komende jaren dus ook bewerkstelligd

worden door het inbouwen van selectiviteit en keuzes m.b.t. de toegang tot PVB. Alle actoren in het PVF-systeem dienen zich daar bewust van te zijn. Dit kan

bv. door het inbouwen van een cesuur in het systeem, (tijdelijke) deelbudgetten, beter oriënteren en informeren over andere ondersteuningsvormen… In DUI,

ENG en NL geldt geen uitgaveplafond voor de zorg in het algemeen en persoonlijke budgetten in het bijzonder. Wanneer mensen een aangetoonde zorg- en

ondersteuningsnood hebben, dient de nodige zorg te worden verleend. Het is als gevolg van deze onbegrensde uitgaven voor zorg dat er drempels worden

ingebouwd bij de toegang tot zorg, zoals een inkomens- en vermogensdrempel. Remgeld of een inkomensafhankelijke component inbouwen in het huidige PVB-

systeem kan mogelijk een rem zetten op de ‘overbevraging’ en budgettaire ruimte creëren.

• Slechts 10% besteed enkel PVB in cash. De combinatie voucher-cash-besteding kent wel een stijgende trend, zeker bij nieuwe budgethouders. Er is nog meer

informatie en communicatie nodig m.b.t. de inzet van cash-middelen, zodat het aandeel cashbesteders nog kan toenemen.

10.1. Conclusies en aanbevelingen (1/2)

10. Conclusies en aanbevelingen
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Efficiëntere werking en processen van PVB (1/2)

• Het toeleidings –en aanvraagproces van een PVB, vaak mensen met een kwetsbare achtergrond, blijft voor PMH zonder ondersteuning of richtingwijzers
complex. Het VAPH deed in het recente verleden reeds verschillende inspanningen om informatie centraal aan te bieden en te communiceren op maat
van cliënten. Deze focus dient aangehouden te worden en versterkt (bv. chatbot-ondersteuning).

• De introductie van een inclusieve oriëntatiefase (IOF) waarin reeds in een vroege fase wordt gekeken naar andere ondersteuningsvormen (bv. reguliere
hulpverlening, RTH) alvorens een PVB aan te vragen, kan het PVF-systeem ontlasten. Een grotere bewustwording bij de actoren, bv. DMW en DOP’s, die
betrokken zijn in de vraagverheldering en het opmaken van een ondersteuningsplan is daarbij nodig. Bijkomend kan deze IOF ook aangeboden worden aan
de mensen in PG 2 en PG 3, waarbij het perspectief op een PVB binnen een redelijke termijn momenteel niet kan geboden. De Vlaamse overheid dient dan
wel voor voldoende aanbod en uitbreidingsmiddelen te zorgen binnen de reguliere hulpverlening en RTH. De huidige uitbreidingsmiddelen volstaan
wellicht niet. De piste waarbij een cesuur getrokken worden m.b.t. toegang tot het PVB moet verder onderzocht worden en kan voor een betere
selectiviteit zorgen in het systeem (kloof maximale inzet van RTH en de budgethoogte van de laagste PVB budgetcategorie). Verschillende stakeholders in
het veld staan echter kritisch tegenover dit voorstel.

• Het ondersteuningsplan (OP) dat PMH bij het begin van de aanvragen opmaken (meestal met ondersteuning), bevat geregeld informatie die achterhaald is
op het moment wanneer het budget ter beschikking gesteld wordt – door de lange wachttijd - en de informatie effectief nodig is. Daardoor gedragen
indieners van een OP zich strategisch (maximale vraag, zekerheid inbouwen voor toekomstige noden). Het OP dient achteraan in de procedure nog eens
tegen het licht van de actuele noden gehouden worden (opnieuw of slechts enkel daar). Een aantal stakeholders stellen ook voor om de stap-”opmaak OP”
voor sommige type van cliënten vrij te stellen (minder toegevoegde waarde voor PMH die door de zorgproblematiek/netwerk met grote waarschijnlijkheid
7/7 op voorzieningen beroep zullen doen), al druist dit in tegen de filosofie van persoonsvolgende financiering.

• Bij de objectivering door een MDT wordt een ‘chinese wall’-principe (tussen ondersteuning OP en objectivering door MDT) nagestreefd. Er is evenwel
anekdotische evidentie dat in de praktijk dezelfde actoren zowel betrokken kunnen zijn bij de opmaak van een ondersteuningsplan als in de
objectiveringsfase. Een zekere mate van subjectiviteit blijft spelen in de objectivering van het OP (gelijkaardige cases leiden soms tot andere uitkomsten).

• Een groot aantal aanvragen in het system betreft meeraanvragen van reeds PVB-houders. Om de doorlooptijd te versnellen en de prioritaire noden
voorang te verlenen, zou het een optie zijn om beperkte meervragen niet meer weerhouden kunnen worden. Verschillende stakeholders in het veld staan
echter kritisch tegenover dit voorstel.

10.1. Conclusies en aanbevelingen (1/2)

10. Conclusies en aanbevelingen
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Efficiëntere werking en processen van PVB (2/2)

• De doorlooptijd in de objectiveringsfase is nog steeds lang. Vandaag bedraagt de gemiddelde doorlooptermijn “erkenning handicap” = 79 dagen (2,5
maanden) en voor de beoordeling van “dringendheid van de vraag” = 67 dagen (2021). Positief is dat reeds tijd gewonnen binnen de toeleiding door het
samenvoegen van de commissies naar de VTC.

• Er is een voorstel hangende met betrekking tot de introductie van een geïntegreerde noodprocedure voor een tijdelijke PVB ter integratie van de
procedure maatschappelijke noodzaak en noodsituatie, wat een verdere vereenvoudiging in het systeem zou betekeken.

• Het systeem moet sneller perspectief bieden voor mensen in prioriteitengroep 2 door de dringendste reële noden van deze groep in te vullen.
Overbruggingsbudgetten of deelbudgetten (% van PVB) zijn daarbij een deel van de oplossing. Het lopende proefproject kan, mits een positieve evaluatie,
navolging krijgen. Wie een deelbudget in PG2 krijgt, moet snel duidelijk krijgen of de andere helft ook toegekend zal worden. Hierin snel duidelijkheid
brengen kan vermijden dat de wachtlijsten opnieuw aandikt door meeraanvragen (of herprioriteringen).

• Bij de besteding, is elk budget van een cliënt in principe persoonsgebonden, maar in collectieve voorzieningen worden budgetten standaard ‘gepoold’ en
krijgen sommigen met een laag budget meer zorg dan die met een hoger budget. Door deze solidariteit is een vaste prijs bepalen moeilijk. PMH missen
soms transparantie vanuit de vergunde zorgaanbieders inzake de kostprijs van de zorg die ze genieten.

10.1. Conclusies en aanbevelingen (1/2)

10. Conclusies en aanbevelingen
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Discrepantie tussen waarde van zorgpunt in cash. vs in voucher

• Personen die hun budget in cash spenderen, die zelf medewerkers kunnen aanwerven, of zorgaanbieders (ouderinitiatieven of andere vergunde
zorgaanbieders) die een cashovereenkomst sluiten met de cliënt, stellen vast dat de middelen die ze op basis van de punten van het persoonsgebonden
budget ontvangen, niet mee evolueren met de anciënniteit van de medewerkers die ze in loondienst hebben. Dat is wel het geval voor voorzieningen die
werken met een voucher. Deze discrepantie in de financiële waarde van een zorgpunt cash vs. vouchersysteem wordt door actoren in het veld als
discriminatoir aangevoeld. De meerderheid van de bevraagde stakeholders is dan ook voorstander om de waarde van een zorgpunt in cash gelijk te trekken.

• De huidige discrepantie vindt haar grond bij de start van PVF, toen geopteerd werd om de bestedingsvrijheid voor budgethouders te vergroten en tegelijk de
tewerkstellingsvoorwaarden bij vergunde zorgaanbieders niet te ondermijnen.

• Naar ons oordeel vertrekt het cash –en vouchersysteem vandaag vanuit verschillende uitgangspunten en hebben ze eigen kenmerken. Ondanks het verschil
in de waarde van een zorgpunt tussen beiden, is het voor ons doorslaggevend dat cashbesteders vandaag niet op minder zorg (minder uren zorg) beroep
doen t.o.v. met voucherbesteders. Er werd verschillende keren aangegeven dat cashbesteders zelfs meer uren zorg kunnen “inkopen”, met een ruimere
bestedingsvrijheid.

• Het inbouwen van anciënniteitsgerelateerde financiering in het cashsysteem (voor de “insiders” van het model) zal extra budgettaire middelen vergen die
niet kunnen gaan naar PVB-wachtenden (“outsiders”). De budgettaire prioriteit moet o.i. eerst gaan naar het ledigen van de noden van PVB-wachtenden. In
het geval van een piste van een gelijktrekking naar boven, is een stapsgewijze afstemming de meeste realistische optie, gelet op de schaarse budgettaire
middelen. Een gelijktrekking naar beneden, m.a.w. ten nadele van de vergunde zorgaanbieders, houdt meerdere risico’s in: financiële rekeningen van de
zorgaanbieders (nu, dan toch op termijn) onder druk . Zorgaanbieders zullen immers zelf moeten instaan voor indexeringen en anciënniteitsvergoeding. Dit
staat bovendien ook haaks op andere beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering inzake de aantrekkelijkheid van een beroep in de zorgsector (achtergrond
van arbeidskrapte, tekorten en openstaande vacatures, degelijke verloning en arbeidsvoorwaarden).

• Het is op basis van de verzamelde informatie moeilijk om een goed zicht te krijgen wat de impact zou zijn van een gedeeltelijke
indexering/anciënniteitsdekking op de financiële situatie van vergunde zorgaanbieders. Zelf geven zij aan, zeker de kleine vergunde zorgaanbieders, dat de
besparing op de vergoeding voor hun organisatiegebonden kosten reeds ingrijpend was. Het Vlaamse regeerakkoord voorzag in een stapsgewijze
vermindering van organisatiegebonden kosten bij de vergunde zorgaanbieders. Dit werd (on)rechtstreeks aangewend om budgettaire ruimte vrij te maken
voor een PVB voor mensen op de wachtlijst. De zorgaanbieders geven aan dat de marge om nog verder op organisatiegebonden kosten te besparen volgens
hen nog beperkt is, zeker voor de kleinere/nieuwere zorgaanbieder.
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Mate waarin een PVB vandaag de noodzakelijke zorg en ondersteuning verzekert

• De omvang van het PVB is meestal hoog genoeg, geven interviewees aan. Sommige interviewees geven zelfs aan dat ze zelfs ruim ingeschat zijn. De federale
tegemoetkomingen i.f.v. de betaling van woon- en leefkosten worden echter als te laag aangevoeld. De inkomensvervangende tegemoetkoming en de
integratie-tegemoetkoming samen benaderen vaak de armoedegrens. Velen kunnen woon-en leefkosten niet betalen, in of uit een voorziening. Dit laatste
ligt in lijn met de resultaten van de Odisee-survey en rapporten van Steunpunt WVG.

• Wie een persoonsvolgend budget krijgt, is tevreden over de keuzevrijheid die hij/zij daardoor geniet. De keuzevrijheid is echter niet bij elke type van
zorgbehoevende even groot. Deze vaststelling ligt ook in lijn met bevragingen van PMH hierover in het recente verleden (Odisee). Recente cijfers tonen dat
een toenemend aantal mensen voor cashbesteding kiest of cash een plaats geeft in de zorgmix. Het VAPH kan echter nog meer een stimulansbeleid voeren
om PVB in cash te promoten (positieve budgettaire effecten, meer bestedingsvrijheid).

• Interviews geven aan dat invoering PVB voor sommige personen het armoederisico heeft verhoogd. Vroeger werd de toegang tot een
voorziening gesubsidieerd, en werd er rekening gehouden met het vermogen om al dan niet de dagprijs te kunnen betalen. Het VAPH kwam hierbij
financieel tussen. Zo was er vroeger een verdoken ‘OCMW’ functie bij het VAPH, die nu weg is.

• Mogelijkheden binnen het vouchersysteem lijken niet altijd duidelijk voor PMH. Er leeft soms de idee dat alles bij éénzelfde zorgaanbieder moet besteed
worden. Het voucher-systeem wordt als gebruiksvriendelijker ervaren (minder administratie), maar maakt PMH ook afhankelijker van voorziening
(aanvoelen van minder keuzevrijheid). Elk budget van een cliënt is in principe persoonsgebonden, maar in collectieve voorzieningen worden budgetten
standaard ‘gepoold’ en krijgen sommigen met een laag budget meer zorg dan die met een hoger budget. Door deze solidariteit is een vaste prijs bepalen
moeilijk. PMH missen soms transparantie vanuit de vergunde zorgaanbieders inzake de kostprijs van de zorg die ze genieten.

• Voor PMH met zware handicap lijkt het cash-systeem minder geschikt. Zij hebben dus in dit systeem minder keuzevrijheid.

• Zorgaanbieders geven aan dat door PVF er teveel afgestemd te worden op de grote vraag-categorieën waardoor niche-voorzieningen en expertise dreigen
verloren te gaan.

• PVF-systeem zorgt ervoor dat voorzieningen moeilijk flexibel kunnen zijn, omdat zij er minder zicht op hebben wanneer PMH die op de wachtlijst staan hun
budget krijgen. Op die manier is het moeilijk om in te schatten welke zorg en welke capaciteit er in de toekomst nodig is, omdat het moeilijk in te schatten is
welke toekomstige cliënten een budget zullen krijgen. Ze ondervinden dus een daling in de budgettaire zekerheid.
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Onderzoeken van de impact indien enkel handicapspecifieke zorg en ondersteuning met een persoonsvolgend budget gefinancierd zou worden

• Een piste om PVB selectiever te maken, is om de bestedingen binnen PVB te beperken tot louter handicapspecifieke zorg.
• Er wordt vandaag al veel gebruik gemaakt van reguliere zorg (thuiszorg, gezinszorg, dienstencheques….). Reguliere zorg houdt ook rekening met het inkomen

en gezinssamenstelling van de cliënt. Men betaalt om het te gebruiken – hoe meer je gebruikt hoe meer je betaalt. Dit zou overbevraging en overconsumptie
kunnen tegengaan. Bij hogere nood kan men redelijk snel meer zorg inschakelen - op die manier is extra zorg flexibeler dan bij een herziening van het PVB.

• Het blijkt echter in de praktijk moeilijk om na te gaan en af te lijnen wat handicapspecifieke zorg is. Zorgaanbieders waarschuwen ook voor meer
complexiteit en versnippering wanneer dit onderscheid moet gemaakt worden (bv. bruto-kostaanrekening). Reguliere diensten zijn nu ook niet uitgerust
voor het ondersteunen van een grote groep PMH: diensten zijn 9 to 5 (van dienstencheques en thuiszorg), terwijl PMH vaak 24u/24u ondersteuning nodig
hebben.

Impact van een reductiescenario van PVB met -5 tot -15% op de kwaliteit van individuele zorg en ondersteuning

• De informatie met betrekking tot de gepaste hoogte van PVB-budgetten wijst in verschillende richtingen. Verschillende stakeholders geven aan dat
budgetten groot genoeg zijn. Er is vooral onzekerheid over het kunnen betalen van woon-en leefkosten bij PMH. Een algemene verlaging van het PVB lijkt
dus weinig gericht, hoewel het effect van -5%-verlaging vermoedelijk beperkt zal zijn. Om het systeem beheersbaar te zijn, blijft een objectieve en kritische
inschatting van de zorgzwaarte van groot belang.

• Interessant met betrekking tot deze onderzoeksvraag is de evaluatie van het proefproject inzake deelbudgetten voor wachtenden uit PG2. Een dergelijke
evaluatie kan meer inzicht geven in welke mate de prioritaire zorgnoden ondervangen konden worden met een tijdelijk deelbudget van 50% van het
gevraagde bedrag.

• Impact van scenario waarin PVB verminderd zou worden met 5% of 15% m.b.t. de zorgaanbieders. Momenteel worden in veel instellingen (zeker met
vouchers) budgetten gepoold: PMH die een te laag budget hebben gekregen krijgen verhoudingsgewijs ‘teveel’ zorg, en PMH met een te hoog budget krijgen
‘te weinig’ zorg. Een vermindering met 5% of 15% zal ertoe leiden dat zorginstellingen minder speelruimte hebben om deze budgetten te poolen en te
spreiden naargelang de noden van hun cliënten. Ook instellingen die met cash werken ‘poolen’ vaak de budgetten – en laten soms ook PMH toe die geen
budget hebben, en werken met de beschikbare budgetten.
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11. Bijlages
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Bijlages m.b.t. de gbruikte methodologie
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Geïnterviewde personen voor de studie

Bijlage 1: Verkennende interviews

Persoon Entiteit Datum

1 M. Sevenhant en S. Van Bastelaere VAPH – VBH coördinatie 3/11

2 E. Wuyts, N. Vanvalckenborgh, A. Van Der Borght, 
D. Titeca, J. Polleunis

VAPH - ATH 9/11

3 M. Sevenhant, J. Brackx VAPH - Cijfers 17/11

4 J. Theunis, S. Muyldermans VAPH – AVF 17/11

5 J. Trybou UGent 18/11

6 D. Vanderstighelen, K. Declercq VAPH - ADB 19/11

7 K. Hermans Ku Leuven 2/12

8 M. Willems Kabinet-Beke 2/12

9 J. Van Puyenbroeck Odisee 14/12

10 K. Asselman Kabinet-Beke 16/12
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n Organisatie Categorie

1 Dienst Ondersteuningsplan Provincie Antwerpen DOP

2 Dienst Ondersteuningsplan Brussel en Vlaams-Brabant DOP

3 Christelijke mutualiteit  West-Vlaanderen DMW

4 Antwerps Revalidatiecentrum MDT

5 Verwijzersplatform MDT

6 Centrum Ambulante Diensten Vergunde zorgaanbieder

7 Ganspoel Vergunde zorgaanbieder

8 Begeleid Wonen Pajottenland VZW Vergunde zorgaanbieder

9 De Sperwer Vergunde zorgaanbieder

10 De Triangel Vergunde zorgaanbieder

11 Pegode VZW Vergunde zorgaanbieder

12 Absoluut VZW Bijstandsorganisatie

13 Onafhankelijk leven VZW Bijstandsorganisatie

14 FOGIV Gebruikersvereniging

15 Vereniging voor Personen met een Handicap (VFG) / DITO VZW Gebruikersvereniging

16 Katholieke Vereniging Gehandicapten vzw Gebruikersvereniging

17 Vlaams Patiëntenplatform Gebruikersvereniging

18 PC Multiversum – Onada Consulentenwerking

19 Opgroeien Verwante overheidsinstantie

20 Departement WVG Verwante overheidsinstantie

21 Vlaams Patiëntenplatform Gebruikersvereniging

22 Gipso vzw Sociaal ondernemerschap

23 Villavip Sociaal ondernemerschap

24 Platform Ouder Projecten Sociaal ondernemerschap

25 Alderande Wonen Vergunde zorgaanbieder

26 De Kerselaar vzw Vergunde zorgaanbieder

27 Blijdorp Vergunde zorgaanbieder

Bijlage 2: Diepte-interviews met directe en indirecte stakeholders PVB
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Bijlages: Bestedingen in cash volgens
overeenkomsttype
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Type overeenkomst Kosten (in EUR) % van de totale
kosten

Arbeidsovereenkomst
Overeenkomsten waarbij een overeenkomst in direct loonverband wordt afgesloten met een assistent. 

31,291,134.88 36.43%

Familielid
Takenovereenkomsten met familieleden tot de 2e graad.

11,190,171.48 13.03%

Hulpverlener
Overeenkomsten met zelfstandige hulp- of dienstverleners.

8,818,887.48 10.27%

Uitzendbureau
Overeenkomsten met een interimkantoren, waarbij het kantoor de assistent of begeleider tewerkstelt.

7,661,346.64 8.92%

Zorgaanbieder
Overeenkomsten met door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

7,401,074.21 8.62%

Dienstencheque
Overeenkomsten met dienstenchequebedrijven.

6,137,809.28 7.15%

Vrijwilligers
Overeenkomsten met vrijwilligersorgansiaties (een vrijwilliger moet aangesloten zijn bij zo'n organisatie om 
als vrijwilliger te kunnen werken voor een budgethouder).

5,783,842.75 6.73%

Bestedingen in cash volgens overeenkomsttype in 2019 (1/3)

Bijlage 3: Huidige middelenstroom
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Type overeenkomst Kosten (in EUR) % van de totale
kosten

Erkend Niet VAPH
Door de Vlaamse Overheid, maar niet door het VAPH erkende diensten (bijvoorbeeld de thuiszorgdiensten).

3,811,262.54 4.44%

Vervoerder
Overeenkomsten in het kader van vervoer (variërend van gespcialiseerd vervoer tot gewone taxidiensten).

1,225,825.35 1.43%

Bijstandszorg
Overeenkomsten in het kader van hoogdrempelige individuele bijstand met een bijstandsorganisatie.

1,007,754.18 1.17%

Buitenland
Overeenkomsten met in het buitenland gevestigde zorgaanbieders (hoofdzakelijk Nederland).

557,770.82 0.65%

Rechtspersoon
Overeenkomsten met bij het VAPH geregistreerde ouderinitiatieven.

319,319.64 0.37%

Groene zorg
Overeenkomsten met bij het VAPH geregistreerde groenezorginitiatieven.

242,983.96 0.28%

Erkend Niet VAPH
Overeenkomst met een organisatie of dienst die erkend of vergund is door een andere overheidsdienst van 
het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het verlenen van zorg en ondersteuning en die 
zorg en ondersteuning organiseert voor maximum vijftien personen met een handicap. De zorg en 
ondersteuning wordt geboden buiten de capaciteit waarvoor de organisatie of dienst is erkend of vergund. 
Kortweg: overeenkomsten met woonzorgcentra. 

185,685.65 0.22%

Bestedingen in cash volgens overeenkomsttype in 2019 (2/3)

Bijlage 3: Huidige middelenstroom
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Type overeenkomst Kosten (in EUR) % van de totale
kosten

Lidmaatschap
Overeenkomsten ikv lidmaatschap met een bijstandsorganisatie.

107,924.80 0.13%

Organisator wijkwerk
Overeenkomsten met wijkwerkagentschappen.

88,805.70 0.10%

Werkgelegenheidsagentschappen
Overeenkomsten met werkgelegenheidsagentschappen.

45,472.67 0.05%

Startpakket
Overeenkomsten ikv startpakket met een bijstandsorganisatie.

9,258.24 0.01%

Consulenten
Overeenkomsten met consulentenwerkingen. Het gaat hierbij om moeilijk te bemiddelen dossiers. 

1,106.25 0.00%

Vervoerder 2020
Overeenkomsten ikv vervoer. De "2020" duidt op een wijziging in de registratie waarbij een verplicht veld werd 
toegevoegd.

47.00 0.00%

Bestedingen in cash volgens overeenkomsttype in 2019 (3/3)

Bijlage 3: Huidige middelenstroom


