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Vergunning en subsidiëring digitaal platform met zorgaanbod 
 

Het digitaal platform met zorgaanbod moet aan personen met een handicap - die hun 
ondersteuning en zorg nu zelf kunnen organiseren - één plaats bieden waar een brede waaier aan 
zorg- en ondersteuningsmogelijkheden overzichtelijk en toegankelijk te vinden is. Zo moet er niet 
enkel het aanbod van de vergunde zorgaanbieders op te vinden zijn, maar ook dat van de niet 
vergunde aanbieders van diensten zoals vrijwilligersorganisaties, gezinszorg of poetshulp, … . Ook 
kandidaat individuele assistenten moeten zich kunnen registreren. Daarnaast moet de persoon met 
een handicap zijn vraag digitaal kenbaar kunnen maken aan zorgaanbieders via het digitaal 
platform.  

 
Om ervoor te zorgen dat de persoon met een handicap die op zoek is naar gepaste zorg en 
ondersteuning dit vlot kan vinden, wordt er een digitaal platform uitgebouwd. Het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gaat samen met een nog te vergunnen 
externe organisatie een digitaal platform met zorgaanbod uitbouwen. Het beheren van het digitaal 
platform met zorgaanbod zal onafhankelijk van het VAPH gebeuren door die nog te vergunnen 
externe organisatie.  Dankzij de samenwerking tussen de verschillende actoren krijgt de persoon 
met een handicap een ruimer zicht op de ondersteuningsmogelijkheden bij alle initiatiefnemers. Zo 
kan zorgvraag en zorgaanbod elkaar makkelijker vinden. Dit past in de uitrol van de 
persoonsvolgende financiering door te vertrekken van de vraag en keuzemogelijkheid van de 
personen met een handicap. 
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 regelt de vergunning en subsidiëring van 
een organisatie die een digitaal platform met zorgaanbod voor personen met een handicap ter 
beschikking stelt en beheert. 
 

Vergunning 
 
De aanvraag moet ingediend worden bij het VAPH via het aanvraagformulier. Aanvragen kunnen 
ingediend worden tot en met 28 februari 2019. In de aanvraag moet de organisatie aantonen dat 
ze voldoet aan volgende voorwaarden, zoals vermeld in het besluit van 25 januari 2019: 

 de organisatie platform zorgaanbod is opgericht als een privaatrechtelijke vereniging met 
rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is de leden een vermogensvoordeel te 
bezorgen; 

 de Raad van Bestuur bestaat uit: 
o twee vertegenwoordigers van de bijstandsorganisaties; 
o een vertegenwoordiger van elke werkgeversorganisatie; 
o vier vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen; 
o een onafhankelijke voorzitter die voorgedragen wordt door de gebruikersverenigingen 
o twee vertegenwoordigers van initiatieven uit het niet-vergunde zorgaanbod; 

 de Algemene Vergadering bestaat uit de evenredige vertegenwoordiging van 
vertegenwoordigers van de: 

o bijstandsorganisaties; 
o werkgeversorganisaties; 
o initiatieven uit het niet-vergunde zorgaanbod; 
o gebruikersverenigingen; 

 in de statuten is opgenomen dat de organisatie platform zorgaanbod: 
o de zorgvrager en zijn omgeving in contact brengt met de zorgaanbieders en de kennis 

van het zorgaanbod bij de zorgvrager vergroot; 
o de zorgaanbieders de mogelijkheid biedt de specificaties van hun aanbod via het 

digitaal platform zorgaanbod bekend te maken aan zorgvragers; 
 de organisatie ontwikkelt en hanteert in consensus een deontologische code waarin de 

volgende elementen bepaald zijn: 
o de wijze waarop de organisatie beoordeelt of aanbieders van zorg en ondersteuning, 

inclusief persoonlijke assistenten, beantwoorden aan de vereisten, vermeld in artikel 
9,§4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de 
algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, 
behandeling en begeleiding van personen met een handicap; 

o de wijze waarop de organisatie platform zorgaanbod beoordeelt of de zorgvragen 
beantwoorden aan de algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden. 

De vergunning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. 
 
  
Subsidiëring 
 
De jaarlijkse subsidie aan de vergunde organisatie platform zorgaanbod bedraagt 100.000 €. Van 
de subsidie moet 75% aangewend worden voor personeelskosten.  
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Als bijlage vindt u een afschrift van het goedgekeurde besluit van de Vlaamse Regering houdende 
de vergunning en subsidiëring van een organisatie die een digitaal platform met zorgaanbod voor 
personen met een handicap ter beschikking stelt en beheert. 
  
 
 

 

 
 
 
 
James Van Casteren 
Administrateur-generaal 

 

 
 
Deze infonota werd bijkomend verstuurd aan: 
- aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-diensten) 
- diensten ondersteuningsplan (DOP) 
- gebruikersorganisaties 
- groenezorginitiatieven 
- multidisciplinaire teams (MDT) 
- multifunctionele centra (MFC) 
- observatie- / diagnose- en behandelingsunits (ODB) 
- organisaties voor vrijetijdszorg 
- ouderinitiatieven 
- revalidatiecentra (REVA) 
- forensische VAPH-units 
- vergunde zorgaanbieders (VZA) 

 

  


