
Het systeem van de persoonsvolgende 

financiering en de doelstellingen uit 

perspectief 2020 in vogelvlucht



Persoonsvolgende financiering

Van aanbod- naar vraaggestuurd

VROEGER

• “tickets” volgens zorgaanbod 
• Begeleid wonen

• Beschermd wonen

• Tehuis voor werkenden

• Tehuis voor niet-werkenden

• nursingtehuis

• …

• binnen elk “ticket” gelijke 

financiering

• AANBODGESTUURD

NU

• budget op maat, afhankelijk van 

• Zorgvraag

• Zorgzwaarte

• zwaardere zorg = meer middelen

• VRAAGGESTUURD



PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
Aanleiding

VN-verdrag Internationale trend Wachtlijsten



• Zorggarantie voor personen met een handicap met de grootste 

ondersteuningsnood 

• Geïnformeerde gebruikers (regie in eigen handen) en vraag gestuurde zorg en 

ondersteuning in een inclusieve samenleving

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
Perspectiefplan 2020

Drie pijlers voor een nieuw ondersteuningslandschap

vermaatschappelijking van de zorg

persoonsvolgende financiering (PVF)

bijkomende budgettaire middelen



Persoonsvolgende financiering
Gedeelde zorg en ondersteuning

1. Zelfzorg

2. Eigen gezin

3. Vrienden, vrijwilligers en 
ouders

4. Reguliere diensten

5.  Professionele diensten voor 
personen met een handicap (o.a. 
VAPH)



PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
De mogelijkheden

Forfaitair vast bedrag

Geen bewijslast

Ondersteuningsplan PVB

Budgetcategorieën

Bewijslast
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Gespecialiseerde hulp, 

beperkt in omvang en intensiteitR
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proces van 

vraagverheldering en 

ondersteuningsplannen



• Voor mensen met een grotere ondersteuningsnood dan wat kan in trap 1

• Verschillende budgetcategorieën: persoonsvolgend & op maat

• Inzetbaar als cash, voucher of een combinatie

• Besteding moet verantwoord worden

• Toewijzing en uitbetaling door VAPH

• Aanvraagprocedure doorlopen

PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)
Trap 2

Basisondersteuningsbudget (BOB)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Persoonsvolgend budget

(PVB)



PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)
Hoe inzetten: cash/voucher?

8

Persoon woont samen met 

anderen in een huis waar zij 

zelf voorzien in eigen zorg en 

ondersteuning

Persoon verblijft vijf dagen 

per week bij VAPH-

zorgaanbieder (met voucher) 

en betaalt in het weekend 

thuiszorg en poetshulp (cash)

VOORBEELD COMBINATIE

Persoon woont thuis en 

betaalt een individuele 

begeleider en vrijwilliger 

voor dagactiviteiten 

VOORBEELD CASH

Vrije keuze, combinatie mogelijk

Wijziging mogelijk

Besteding te verantwoorden

Persoon maakt gebruik van 

bijstandsorganisatie 

Persoon verblijft voltijds bij 

een VAPH-zorgaanbieder

VOORBEELD VOUCHER



• Jaarlijks budget: 1,4 miljard euro

• voorziene uitbreiding budgettaire middelen deze regeerperiode: + 330 miljoen euro

• Daarmee kunnen ongeveer

• 24.000 meerderjarigen gebruik maken van een persoonsvolgend budget

• 12.000 minderjarigen gebruik maken van het persoonlijke-assistentiebudget of van 

een multifunctioneel centrum of een combinatie daarvan

• 23.400 minder- en meerderjarigen gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp

• 46.622 minder- en meerderjarigen een tegemoetkoming krijgen voor hulpmiddelen 

en aanpassingen

OVER HET VAPH
Enkele cijfers 



Autonomie en kwaliteit van leven voor 

de persoon met een handicap
Missie van het VAPH:


