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Voorwoord 
 

We willen bij de afronding van dit onderzoek verschillende mensen danken. Vooreerst de 

opdrachtgever, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, die onze 

onderzoeksgroep de kans en het vertrouwen gaf om dit onderzoek uit te voeren. We zijn er 

ons van bewust dat dit onderzoek, dat kadert in de bredere wetenschappelijke opvolging van 

het PGB-experiment, van groot belang is voor de toekomstige beleidsvoering van het VAPH 

op vlak van persoonsgebonden financieringsvormen. We hebben onze wetenschappelijke 

deskundigheid dan ook ten volle ingebracht om deze opdracht te volbrengen.  

 

We werkten in dit onderzoek nauw samen met de collega’s van de Onderzoeksgroep Welzijn 

en Verzorgingsstaat van de Universiteit Antwerpen (Hans Gevers, Carolien Van Landeghem 

en Prof. Dr. Jef Breda). We willen hen danken omdat zij onze expertise wilden betrekken in 

het wetenschappelijk onderzoek betreffende het PGB-experiment en ons zo de kans gaven om 

mee gestalte te geven aan het voortraject. De mensen van de ICT-dienst van de Universiteit 

Antwerpen werkten de webapplicatie voor het invoeren van het ondersteuningsplan uit.   

 

In de schoot van het VAPH werd een expertencomité samengesteld dat als opdracht kreeg om 

de contouren van het PGB-experiment vast te leggen en het verloop op te volgen. We danken 

graag alle leden van het expertencomité voor de niet altijd even makkelijke, maar zeer intense 

en belangrijke discussies naar aanleiding van de vormgeving van het voortraject.  

 

Tevens wensen we alle vraagverduidelijkers en budgethouders die deelgenomen hebben aan 

het PGB-experiment te danken. De vraagverduidelijkers waren van zeer nabij betrokken en 

hebben met hun kritisch-constructieve commentaren zeker en vast een bijdrage geleverd aan 

de in dit onderzoek ontwikkelde instrumenten. Zij speelden ook een belangrijke rol bij de 

dataverzameling met het invullen van de logboeken en het elektronisch verwerken van de 

ondersteuningsplannen. We zijn verheugd dat vele budgethouders hun ervaringen met de 

vraagverduidelijking hebben willen delen met ons door middel van de vragenlijst.  

 

Dank ten slotte aan de onderzoeksmedewerker die dit project feitelijk uitgevoerd heeft. 

Kristien Hermans verzorgde de concrete data-verzameling en –analyse voor dit project en 

stond mee in voor de onderzoeksrapportering.  

 

Voor de deelnemers aan het PGB-experiment en voor alle personen met een handicap hopen 

we met dit onderzoek een bijdrage geleverd te hebben aan de uitbouw van een kwaliteitsvol 

voortraject in Vlaanderen. We hopen dat de aanbevelingen die uit dit onderzoek voortvloeien 

de verdere beleidsvoering op vlak van persoonsgebonden financiering, en meer bepaald rond 

de plaats van de vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning daarin, kunnen ondersteunen 

en optimaliseren.  

 

Prof. Dr. Bea Maes, januari 2010 
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Hoofdstuk 1: Probleemstelling en onderzoeksopzet 
 

1.1. Situering  

 

In 2008 werd door Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven 

Vanackere, in navolging van een resolutie in het Vlaamse Parlement, beslist om een deel van 

de middelen van het uitbreidingsbeleid te besteden aan een experiment Persoonsgebonden 

Budget (PGB). In dit experiment krijgen 200 personen met een handicap een 

persoonsgebonden budget in overeenstemming met hun individuele ondersteuningsnoden. Ze 

kunnen dat budget gebruiken voor het financieren van de ondersteuning die zij nodig hebben 

om een kwaliteitsvol leven te leiden. Met het budget kan zowel persoonlijke assistentie 

vergoed worden, als ondersteuningsaanbod ingekocht worden bij organisaties, zowel binnen 

als buiten het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  

 

In de schoot van het VAPH werd een expertencomité samengesteld dat als opdracht kreeg om 

de contouren van het PGB-experiment vast te leggen en het verloop op te volgen. De 

Onderzoeksgroep Welzijn en Verzorgingsstaat van de Universiteit Antwerpen (Prof. Dr. J. 

Breda) kreeg de opdracht om het experiment wetenschappelijk te begeleiden en te 

onderzoeken. De wetenschappelijke begeleiding en evaluatie van het voortraject werd 

uitbesteed aan het Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek (Prof. Dr. Bea Maes).  

 

In het PGB-experiment werd van bij het begin veel belang gehecht aan het doorlopen van een 

voortraject. In het voortraject worden personen met een handicap ondersteund bij het 

verwerven van een budget en bij het opstellen van een ondersteuningsplan. De blauwdruk van 

het voortraject werd in nauwe samenspraak met het expertencomité uitgewerkt.  

 

In het experiment werden drie aspecten onderscheiden in het voortraject:  

 

1. Vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning 

Vraagverduidelijking omvat het verkennen en het verhelderen van de wensen en de 

daaruit afgeleide ondersteuningsnoden van de persoon met een handicap en zijn directe 

omgeving op de verschillende levensdomeinen.  

Aansluitend bij de vraagverduidelijking wordt een zo concreet mogelijk, helder en 

haalbaar ondersteuningsplan opgesteld dat beantwoordt aan de eerder omschreven wensen 

en ondersteuningsnoden van de persoon. In het plan geeft de persoon aan op welke 

domeinen hij een bepaald soort van ondersteuning nodig heeft of wenst en specificeert hij 

de wenselijke modaliteiten van die ondersteuning. 

 

2. Inschaling 

Onder inschaling verstaan we in het PGB-experiment het op een geobjectiveerde en 

gestandaardiseerde wijze inschalen van de benodigde begeleidingsintensiteit en de nood 

aan permanentie van de budgethouder. Dit gebeurt door middel van een door het VAPH 

ontwikkeld en ter beschikking gesteld inschalingsinstrument. 

 

3. Toewijzing van het budget 

Op basis van de inschalingsresultaten wordt door een VAPH-commissie bepaald hoe 

groot het budget is dat iemand krijgt toegewezen.  
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In dit deelrapport wordt enkel ingegaan op de fase van de vraagverduidelijking incl. het 

opmaken van een ondersteuningsplan.  

 

In overleg met het expertencomité werd bepaald dat de vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning in het kader van het PGB-experiment konden gebeuren door: 

1. door het VAPH erkende thuisbegeleidingsdiensten of diensten begeleid wonen 

2. door het VAPH erkende multidisciplinaire teams 

3. gebruikersverenigingen of budgethoudersverenigingen 

 

De hoger beschreven diensten moesten daarenboven aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- bereid zijn om de fasen van vraagverduidelijking, het opmaken van een 

ondersteuningsplan en trajectbegeleiding ten aanzien van budgethouders op zich te 

nemen;  

- bereid zijn één vaste spilfiguur in te zetten voor de budgethouder in de verschillende 

genoemde fasen;  

- bereid zijn continuïteit te garanderen in de begeleiding van de budgethouder, minstens 

gedurende de periode van het PGB-experiment; 

- bereid zijn om in de verschillende fasen de vanuit het experiment ter beschikking 

gestelde formats toe te passen;  

- bereid zijn om in de verschillende fasen de vanuit het experiment aangegeven 

inhoudelijke en procesmatige kwaliteitscriteria te volgen;  

- bereid zijn de personeelsleden die vrijgemaakt worden voor de uitvoering van de 

genoemde fasen onafhankelijk en autonoom te laten werken, dit betekent vooreerst dat 

er geen enkele sturing is naar om het even welke vorm van aanbod vanuit de eigen 

organisatie, ten tweede dat de vraagverduidelijker/trajectbegeleider geen andere 

hulpverlenende rol ten aanzien van de budgethouder op zich neemt, en ten derde dat 

de vraagverduidelijker/trajectbegeleider ook geen deel uitmaakt van het MDT dat de 

objectieve inschaling voor het PGB uitvoert;  

- bereid zijn om alle budgethouders die zich aandienen te begeleiden, ongeacht leeftijd, 

aard van de handicap, religieuze of ethnische achtergrond, etc., of minstens gericht 

door te verwijzen naar een andere organisatie die de cliënt kan begeleiden;  

- bereid zijn te participeren aan de vormingsmomenten die vanuit het VAPH 

aangeboden worden aan de organisaties die instaan voor de fasen van 

vraagverduidelijking, opmaken van een ondersteuningsplan en trajectbegeleiding in 

het kader van het PGB-experiment; 

- bereid zijn te participeren aan onderzoeksactiviteiten in het kader van het PGB-

experiment, dit betekent onder meer het ter beschikking stellen van verzamelde 

informatie, uiteraard rekening houdend met de privacy-wetgeving. 

 

Elke budgethouder ontving van het VAPH een voucher ter waarde van 540 € voor het proces 

van vraagverduidelijking en het opmaken van een ondersteuningsplan. De organisatie die de 

budgethouder ondersteunde bij de vraagverduidelijking en de ondersteuningsplanning, kon de 

betreffende voucher inwisselen bij het VAPH voor een financiële vergoeding.  

 

De fase van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning in het kader van het PGB-

experiment liep van september 2008 tot april 2009. 
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1.2. Onderzoeksdoelen en -methoden 

 

1.2.1. Ontwikkelingsfase 

 

De doelstellingen in de ontwikkelingsfase waren:  

- het maken van een leidraad voor de vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning 

in het kader van het PGB-experiment  

- het ontwikkelen van een format voor het ondersteuningsplan  

- het uitwerken van inhoudelijke en procesvoorwaarden voor vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning. 

 

De methode die we hanteerden om bovenstaande doelstellingen te bereiken, was in de eerste 

plaats een literatuurstudie. De leidraad en het format werden ontwikkeld op basis van 

literatuur over  

- persoonsgerichte planning en ondersteuning 

- vraagverduidelijking 

- trajectbegeleiding 

- kwaliteit van leven 

- keuzes maken  

- … 

Een literatuurlijst is op het einde van hoofdstuk 2 terug te vinden. 
 

Een eerste versie van de leidraad en het format van ondersteuningsplan werden vervolgens 

voorgelegd aan de groep van diensten die zich geëngageerd hadden om vraagverduidelijking 

en ondersteuningsplanning aan te bieden aan budgethouders in het PGB-experiment. We 

organiseerden daartoe op 23 september 2008 een informatiemoment. De deelnemers konden 

zowel ter plaatse als nadien opmerkingen en suggesties formuleren bij de leidraad en het 

format. Ze werden nadien verwerkt in een definitieve versie waarmee de diensten aan de slag 

konden.  
 

1.2.2. Evaluatiefase 

 

Bij de evaluatie van de fase van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning in het PGB-

experiment, onderscheiden we drie onderdelen.  

 

Beschrijving en evaluatie van de fase van vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning vanuit het perspectief van de vraagverduidelijker 

 

Meer concreet wilden we een antwoord op de volgende vragen: 

- Welke diensten zijn betrokken bij de vraagverduidelijking en de ondersteunings-

planning? 

- Hoe verloopt het proces van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning: aantal en 

duur van contactmomenten, locatie, betrokkenen, …? 

- Welke hulpverleners doen aan vraagverduidelijking en welke werkwijzen en methoden 

hanteren zij?  

- Hoe hebben de diensten die aan vraagverduidelijking doen dat proces ervaren? Welke 

problemen hebben zij ervaren?  

 



 

 

 

4 

 
 

We vroegen aan alle hulpverleners die de vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning op 

zich namen om per contactmoment tussen de budgethouder en de vraagverduidelijker een 

logboek in te vullen. Er werd een vast format aangeboden via een webapplicatie, waarmee de 

vraagverduidelijker per contactmoment kon aangeven 

- hoelang het contactmoment duurde 

- waar het contactmoment plaatsvond 

- wie bij het contactmoment aanwezig was 

- welke methodiek(en) bij het contactmoment gehanteerd werden 

- welke knelpunten ervaren werden.  

 

Daarnaast hebben we een evaluatiegesprek georganiseerd met de vraagverduidelijkers. Dit 

gesprek is doorgegaan op 27 april 2009. De bedoeling was: 

- na te gaan hoe de vraagverduidelijkers het hele proces ervaren hebben 

- te inventariseren welke suggesties zij hebben voor optimalisering van de leidraad resp. 

het format van het ondersteuningsplan 

- aanbevelingen te formuleren om de kwaliteit van het proces van de 

vraagverduidelijking in de toekomst te garanderen/bewaken.  

 

Evaluatie van de fase van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning vanuit het 

perspectief van de budgethouder  

 

Meer concreet wilden we een antwoord op de volgende vragen: 

- Wat houdt het proces van vraagverduidelijking in voor de budgethouder? 

- Welke betekenis heeft de vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning voor de 

budgethouder? Worden de beoogde doelstellingen gerealiseerd?  

- Op welke wijze heeft de budgethouder de toepassing van de principes van 

vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning ervaren?  

- Zijn de budgethouders tevreden over het verloop van de vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning?  

- Wensen de budgethouders in het verdere verloop van het experiment een beroep te 

doen op trajectbegeleiding?  
 

Om op deze vragen een antwoord te krijgen, hebben we een schriftelijke vragenlijst laten 

invullen door alle budgethouders die deelnamen aan het experiment. Op deze manier gaven 

we hen de kans hun ervaringen met deze fase van het experiment door te geven. In de vorm 

van een interview zouden we wellicht meer informatie hebben kunnen verkrijgen, maar door 

een strakke tijdsplanning hebben we geopteerd voor een vragenlijst. Begin april 2009 

schreven we alle deelnemers aan het experiment aan om de vragenlijst in te vullen.  

 

Inhoudelijke analyse van de ondersteuningsplannen  

 

Voor alle deelnemers aan het PGB-experiment was een ondersteuningsplan beschikbaar na de 

fase van vraagverduidelijking. Deze plannen dienden opgemaakt te worden volgens een vast 

format (zie verder) en werden via een webapplicatie elektronisch doorgegeven aan de 

onderzoekers.  

 

Een inhoudelijke analyse van de ondersteuningsplannen liet ons toe een beeld te krijgen van  

- de domeinen waarop de budgethouders ondersteuning wensen en nodig hebben 

- de aard van de ondersteuning die zij wensen en nodig hebben op elk van de 

levensdomeinen 
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- op wie zij een beroep wensen te doen om deze ondersteuning te bieden  

- in welke intensiteit en frequentie zij een beroep willen doen op bepaalde 

ondersteuningsbronnen. 

 

1.3. Doelgroep  

 

Voor een uitgebreide omschrijving van de steekproeftrekking en van de uiteindelijke 

doelgroep van het PGB-experiment verwijzen we naar het tussentijds rapport van de eerste 

bevraging van de experimentele en controlegroep van het PGB-experiment (Gevers, Breda & 

Van Landeghem, 2009). 

 

Bij de steekproeftrekking werden twee regio’s afgebakend, met name Groot Antwerpen en 

Halle-Vilvoorde. Tevens beoogde men een 50-50 verdeling naar aard van de handicap 

(verstandelijke beperkingen en niet verstandelijke beperkingen) en de oorspronkelijke 

wachtlijst waarop de personen met een handicap geregistreerd waren (Centrale Registratie 

Zorg en de wachtlijst van het Persoonlijke assistentie Budget). Het betreft steeds volwassen 

personen vanaf 18 jaar.  

 

In dit onderzoek richtten we ons enkel op de experimentele groep. Deze omvat 171 personen 

met een handicap. Iets meer dan de helft van deze groep heeft een enkelvoudige of 

meervoudige motorische of sensorische handicap (53.2%), de overigen een enkelvoudige of 

meervoudige verstandelijke handicap (46.8%). De groep is ongeveer gelijk verdeeld over de 

verschillende wachtlijsten: 53.2% werd geselecteerd op de CRZ-wachtlijst, 43.9% van de 

PAB-wachtlijst en 2.9% van de groep stond op beide wachtlijsten.  
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Hoofdstuk 2: Ontwikkelingsfase  
 

In dit hoofdstuk wordt de leidraad voorgesteld die ontwikkeld werd voor de diensten die de 

vraagverduidelijking en de ondersteuningsplanning op zich namen. We bespreken voor de 

vraagverduidelijking en de ondersteuningsplanning de volgende onderdelen: 

- de definitie 

- de taken: wat gerealiseerd moet worden 

- de werkingsmiddelen: mogelijke hulpmiddelen om de taken te kunnen uitvoeren 

- de kwaliteitsindicatoren: die enerzijds verwijzen naar de resultaten van de taken die 

moeten uitgevoerd worden (resultaatsgerichte indicatoren) en anderzijds aangeven op 

welke wijze de taken best uitgevoerd worden (procesgerichte indicatoren) 
 

2.1. Taken en principes bij de vraagverduidelijking 

 

2.1.1. Definitie 

 

Het verkennen en verhelderen van de wensen en de daaruit afgeleide ondersteuningsnoden 

van de persoon en zijn directe omgeving op de verschillende levensdomeinen. 

 

2.1.2.Taken in de fase van de vraagverduidelijking 

 

 In kaart brengen van de wensen en keuzes van de persoon op belangrijke 

levensdomeinen 

 Wat zijn de dromen, wensen en toekomstverwachtingen van de persoon?  

 Wat boezemt hem
1
 angst in, wat zou zijn grootste nachtmerrie zijn? 

 Wat vindt de persoon belangrijk op verschillende levensdomeinen? Hoe ziet hij zijn 

woonsituatie, zijn werk en/of dagbesteding, zijn vrije tijd?  

 Welke doelen of verwachtingen stelt de persoon voor zichzelf voorop?  

 Welke veranderingen wenst de persoon in zijn leven? Welke veranderingen zouden 

kunnen bijdragen aan een betere levenskwaliteit? 

 

 In kaart brengen van wat de direct betrokkenen belangrijk vinden in het leven van 

de persoon op belangrijke levensdomeinen 

 Wat vinden de direct betrokkenen belangrijk voor de persoon met een handicap? 

Hoe zien zij zijn woonsituatie, zijn werk en/of dagbesteding, zijn vrije tijd? 

 Wat zijn hun dromen, wensen en toekomstverwachtingen voor de persoon en voor 

zichzelf?  

 Wat boezemt hen angst in, wat zou hun grootste nachtmerrie zijn? 

 Welke veranderingen wensen zij in het leven van de persoon? Welke veranderingen 

zouden volgens hen kunnen bijdragen aan een betere levenskwaliteit van de 

persoon?  

 

 

                                                 

 
1 Omwille van de leesbaarheid gebruiken we in deze tekst steeds voornaamwoorden in de mannelijke vorm, 

maar we bedoelen uiteraard steeds hij/zij, hem/haar, zijn/haar etc.  
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 In kaart brengen van de huidige mogelijkheden en beperkingen  

 Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de persoon zelf? 

 Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van het sociale netwerk?  

 Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de huidig geboden ondersteuning?  

 

 In kaart brengen van de ondersteuningsnoden en bepalen van de prioriteiten door de 

persoon met een handicap 

Vanuit de discrepantie tussen of de confrontatie met wat is en wat wenselijk zou zijn, 

kunnen de ondersteuningsnoden afgeleid worden.  

 Welke ondersteuning heeft de persoon nodig om het leven te kunnen leiden dat hij 

wenst, om zich optimaal te kunnen ontplooien en om volwaardig te kunnen 

participeren aan de samenleving? 

 Welke keuzes maakt de persoon hierbij en welke prioriteiten stelt hij voorop?  

 

Tijdens de fase van vraagverduidelijking is het wenselijk om de verschillende Kwaliteit Van 

Leven-domeinen als uitgangspunt te gebruiken:  

 

KVL-domein  

Emotioneel welbevinden Voldoening (tevredenheid, stemming, plezier) 

Zelfconcept (identiteit, zelfwaardering) 

Vrijheid van stress (voorspelbaarheid, controle) 

Sociale relaties Interacties (sociale netwerken, sociale contacten) 

Relaties (familie, vrienden, leeftijdgenoten) 

Ondersteuning (emotioneel, fysiek, financieel, advies) 

Materieel welbevinden Financiële status (inkomen, voordelen) 

Arbeid (werkstatus, werkomgeving) 

Woonplaats (type van residentie, eigenaarschap) 

Persoonlijke ontwikkeling Onderwijs (prestaties, status) 

Persoonlijke competentie (cognitief, sociaal, praktisch) 

Prestaties (succes, realisaties, productiviteit) 

Vrije tijd (hobby’s) 

Fysiek welbevinden Gezondheid (functioneren, symptomen, fitheid, voeding) 

ADL (zelfredzaamheid, mobiliteit) 

Zelfbepaling Autonomie (persoonlijke controle, onafhankelijkheid) 

Persoonlijke doelen en waarden (wensen, verwachtingen) 

Keuzes (mogelijkheden, opties, voorkeuren) 

Maatschappelijke participatie Maatschappelijke integratie en participatie 

Rollen (bijdrage, vrijwilliger) 

Ondersteuning (ondersteuningsnetwerk, diensten) 

Rechten Mensenrechten (respect, waardigheid, gelijkheid) 

Burgerrechten (burgerschap, toegankelijkheid) 

  

Operationalisering van domeinen van kwaliteit van leven (Schalock, 2004, p.206) 

 

2.1.3.Werkingsmiddelen 

 

Er bestaan verschillende manieren om de taken binnen de fase van de vraagverduidelijking op 

te nemen: 

- Via uitgewerkte strategieën voor Person Centered Planning zoals Persoonlijke 

Toekomstplanning, MAPS (McGill Action Planning System), ELP (Essential Lifestyle 
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Planning), PATH (Planning Alternative Tomorrows with Hope), EEP (Eigenhandig 

Ervaringsdeskundig Plan) of family- centered planning (Family planning together,…) 

- Via gesprek met de persoon, eventueel aan de hand van een levensboek of ander 

materiaal  

- Via semi-gestructureerde bevragingen van de persoon aan de hand van vragenlijsten 

over (bepaalde dimensies van) kwaliteit van leven  

- Via gesprekken met en bevragingen van het sociale netwerk 

- Via observatie van de persoon in zijn leefomgeving 

- Door in overleg met de persoon informatie op te vragen bij betrokken hulpverleners of 

andere mensen die een belangrijke rol spelen in zijn leven 

- Wanneer er onvoldoende informatie ter beschikking is over de mogelijkheden en 

beperkingen van de persoon op een bepaald levensdomein kan men de persoon ook 

doorverwijzen voor verder onderzoek. 

 

2.1.4. Kwaliteitsindicatoren 

 

Resultaatsgebonden indicatoren 

 

- Er is duidelijkheid over de wensen, dromen en toekomstverwachtingen van de persoon.  

- Er is duidelijkheid over de nachtmerries en angsten van de persoon. 

- Er is duidelijkheid over wat de persoon belangrijk vindt in zijn leven op diverse 

levensdomeinen. 

- Er is duidelijkheid over de persoonlijke doelen die de persoon vooropstelt.  

- Er is duidelijkheid over welke veranderingen kunnen bijdragen aan de levenskwaliteit van 

de persoon.  

- Er is duidelijkheid over wat de direct betrokkenen belangrijk vinden in het leven van de 

persoon.  

- Er is duidelijkheid over de wensen, dromen, toekomstverwachtingen en over de 

nachtmerries en angsten van de direct betrokkenen. 

- Er werd informatie verzameld over de mogelijkheden en de beperkingen van de persoon. 

- Er werd informatie verzameld over de mogelijkheden en de beperkingen van het sociale 

netwerk. 

- Er werd informatie verzameld over de mogelijkheden en beperkingen van de momenteel 

geboden ondersteuning of dienstverlening. 

- Er is duidelijkheid over welke ondersteuning de persoon nodig heeft om het leven te 

kunnen leiden dat hij wenst, om zich optimaal te kunnen ontplooien en om volwaardig te 

kunnen participeren aan de samenleving. 

- De persoon heeft prioriteiten kunnen leggen en keuzes kunnen maken inzake de gewenste 

ondersteuning. 

- … 

 

Procesgebonden indicatoren 

 

Ook het handelen van de vraagverduidelijker dient aan kwaliteitsindicatoren te voldoen:  

 

 Vraaggestuurd werken: 

- De vraagverduidelijker heeft tijd, ruimte en concrete ondersteuning geboden om de 

persoon en direct betrokkenen te laten stilstaan bij hun dromen, wensen en 

toekomstverwachtingen, maar tevens hun angsten, nachtmerries en twijfels te laten 

verwoorden.  
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- De vraagverduidelijker heeft de (verschillende dimensies van) levenskwaliteit van de 

persoon als richtsnoer genomen.  

- De vraagverduidelijker heeft de persoon aangemoedigd en ondersteund om eigen 

keuzes te maken inzake het leven dat hij wil leiden.  

- De vraagverduidelijker is blijven zoeken naar de (niet uitgesproken) bekommernissen 

achter de initiële vraag en naar de mogelijk tot dan toe niet duidelijk aangegeven 

noden. 

- De vraagverduidelijker heeft zich laten leiden door de wensen, de mogelijkheden en de 

daaruit afgeleide ondersteuningsnoden van de persoon en direct betrokkenen.  

- De vraagverduidelijker heeft erop toegezien dat hij de wensen en de noden van de 

persoon niet vervormd heeft vanuit zijn eigen opvattingen, voorkeuren, waarden of 

normen. 

- … 

 

 Volwaardig partnerschap realiseren: 

- De vraagverduidelijker heeft het tempo van de persoon steeds gerespecteerd.  

- De vraagverduidelijker heeft erop toegezien dat alles bespreekbaar is tijdens het proces 

van de vraagverduidelijking.  

- De vraagverduidelijker heeft alle wensen, dromen en toekomstverwachtingen ernstig 

genomen en heeft zich niet uitgesproken over het al dan niet haalbaar zijn ervan. De 

vraagverduidelijker heeft zich anderzijds ook niet opgesteld als iemand die alle 

dromen waarmaakt. De wensen van de persoon bepalen de richting, maar het is een 

gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de vraagverduidelijker als de persoon en 

direct betrokkenen om daar samen naar toe te werken. De vraagverduidelijker kan 

hierbij geen garantie geven op succes, wel op het feit dat er samen op weg gegaan 

wordt. 

- De vraagverduidelijker heeft steeds respect betoond voor de keuzes van de persoon 

inzake zijn leven en de gewenste ondersteuning.  

- De vraagverduidelijker heeft zich gedurende het gehele proces open gesteld voor 

signalen van de persoon en direct betrokkenen en heeft zijn handelen daarop 

afgestemd.  

- De vraagverduidelijker heeft geprobeerd om samen met alle betrokkenen tot een dialoog 

en een gedeeld perspectief te komen.  

- … 

 

 Empowerment realiseren: 

- De vraagverduidelijker is vertrokken van de sterke kanten, de interesses, de 

mogelijkheden en de capaciteiten van de persoon en niet vanuit diagnoses, zwaktes of 

beperkingen. 

- De vraagverduidelijker heeft de persoon bewust gemaakt van en vertrouwen gegeven in 

zijn eigen krachten, bekwaamheden en (groei)mogelijkheden. 

- De vraagverduidelijker heeft getracht de persoon bewust te maken dat hij zelf keuzes 

kan maken in verband met belangrijke aspecten van zijn leven en de ondersteuning die 

hij nodig heeft.  

- De vraagverduidelijker heeft de persoon concreet ondersteund om zelf na te denken 

over zijn levenssituatie, om zelf een perspectief te zoeken, zelf doelen voorop te 

stellen en zelf beslissingen te nemen. 

- … 
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 Gemeenschapsgericht werken:  

- De vraagverduidelijker heeft leden van het sociaal netwerk van de persoon een 

belangrijke plaats en een actieve rol gegeven in het gehele proces. 

- De vraagverduidelijker heeft expliciet de mogelijkheden en beperkingen van het sociale 

netwerk bevraagd.  

- De vraagverduidelijker heeft in kaart gebracht waar de persoon woont, wie de buren 

zijn, van welke plaatselijke verenigingen de persoon of direct betrokkenen lid zijn,… 

Op die manier heeft hij een zicht gekregen op de eventuele mogelijkheden van de 

omgeving bij het zoeken naar antwoorden op bepaalde ondersteuningsvragen.  

- De vraagverduidelijker is nagegaan op welke reguliere diensten en voorzieningen de 

persoon reeds beroep doet en wat de mogelijkheden en beperkingen hiervan zijn. 

- De vraagverduidelijker liet zich tijdens de vraagverduidelijking steeds leiden door de 

vraag welke ondersteuning de persoon nodig heeft om te kunnen participeren aan het 

maatschappelijk leven.  

- … 

 

2.2. Taken en principes bij de planning 

 

2.2.1. Definitie 

 

Het opstellen van een zo concreet mogelijk, helder en haalbaar ondersteuningsplan dat 

beantwoordt aan de eerder omschreven wensen en ondersteuningsnoden van de persoon. In 

het plan geeft de persoon aan op welke domeinen hij een bepaald soort van ondersteuning 

nodig heeft of wenst en specificeert hij de wenselijke modaliteiten van die ondersteuning 

(bron, gradatie, financieringsmodaliteit). 

 

2.2.2. Taken in de fase van planning 

 

 In kaart brengen van de mogelijke ondersteuningsvormen die kunnen tegemoet 

komen aan de hoger beschreven wensen en ondersteuningsnoden  
In de planningsfase gaat de vraagverduidelijker samen met de persoon na welke 

ondersteuningsvormen zouden kunnen tegemoet komen aan de eerder omschreven wensen 

en ondersteuningsnoden.  

Hierbij gaat men achtereenvolgens na: 

 Over welke mogelijkheden beschikt de persoon zelf?  

 Kunnen hulpmiddelen ingeschakeld worden?  

 Wat zijn de mogelijkheden van de direct betrokkenen om ondersteuning te 

bieden?  

 Wat zijn de mogelijkheden van de rest van het sociale netwerk om 

ondersteuning te bieden?  

 Welke ondersteuningsvormen zijn er mogelijk vanuit het reguliere 

hulpverleningscircuit? 

 Welke ondersteuningsvormen zijn er mogelijk vanuit het gespecialiseerde 

hulpverleningscircuit? 

 

 De mogelijke alternatieven bespreken met de persoon en hem een geïnformeerde 

keuze laten maken  

De vraagverduidelijker informeert de persoon en direct betrokkenen over de mogelijke 

ondersteuningsvormen en samen wegen ze de voor- en nadelen van de verschillende 
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alternatieven af tegenover elkaar. De persoon maakt uiteindelijk keuzes inzake de 

gewenste ondersteuningsvormen. 

 

 Het opstellen van een ondersteuningsplan  
De gemaakte keuzes worden zo concreet mogelijk weergegeven en verantwoord: 

 Welke ondersteuningsvorm(en) wenst de persoon op de diverse domeinen?  

 Door wie zou de ondersteuning kunnen geboden worden (ondersteuningsbron)? 

 In welke intensiteit, met welke frequentie en voor hoelang is die ondersteuning 

nodig en gewenst (gradatie)? 

 Welke financieringsmodaliteit verkiest de persoon?  

 

2.2.3. Werkingsmiddelen 

 

Om de taken van de planningsfase te realiseren zal de vraagverduidelijker actief op zoek 

moeten gaan naar allerhande informatie. Belangrijk hierbij is dat er inclusief gedacht wordt en 

dat de mogelijkheden van het sociaal netwerk en van de gemeenschap optimaal benut worden. 

Tevens wordt van de vraagverduidelijker ook de nodige creativiteit en vastberadenheid 

verwacht bij het op zoek gaan naar vraaggestuurde oplossingen én een constante alertheid om 

niet alleen terug te vallen op door hem gekende oplossingsmogelijkheden. Tegelijkertijd is het 

de verantwoordelijkheid van een vraagverduidelijker om een realistisch plan op te stellen.  

 

De informatie die verzameld wordt kan: 

 informatie zijn die de persoon of zijn netwerk bezit; 

 informatie zijn die te vinden is op het internet, in de sociale kaart, bij diensten en 

verenigingen in de buurt, bij specialisten en gespecialiseerde voorzieningen. 

 

Naast het verzamelen van informatie dient er in de planningsfase ook een effectieve planning 

opgesteld te worden. Men kan hierbij vertrekken van het concrete dag- of weekverloop van 

een persoon en inventariseren welke ondersteuningsvormen hij wenselijk en nodig vindt om 

zijn wensen te realiseren. Voor het uiteindelijke ondersteuningsplan wordt een concreet 

format voorgesteld (zie §2.3). 

 

2.2.4. Kwaliteitsindicatoren 

 

Resultaatsgebonden indicatoren 

 

- Er werd nagegaan op welke manieren kan tegemoet gekomen worden aan de door de 

persoon aangegeven wensen en ondersteuningsnoden. 

- Het is duidelijk over welke mogelijkheden de persoon zelf beschikt. 

- Het is duidelijk waarvoor hulpmiddelen kunnen ingezet worden.  

- Het is duidelijk welke vormen van ondersteuning direct betrokkenen en het sociaal 

netwerk kunnen en willen bieden.  

- Het is duidelijk welke ondersteuningsvormen mogelijk zijn vanuit het reguliere 

hulpverleningscircuit. 

- Het is duidelijk welke ondersteuninsgvormen mogelijk zijn vanuit het gespecialiseerde 

hulpverleningscircuit. 

- De mogelijke alternatieven werden met de persoon besproken en voor- en nadelen werden 

overlopen. 

- Op basis van de verzamelde informatie maakte de persoon zelf een keuze over welke 

ondersteuningsvormen en -bronnen hij wenst te gebruiken en onder welke modaliteiten. 
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- De keuzes van de persoon werden omgezet in een ondersteuningsplan.  

- Er werd een individueel ondersteuningsplan opgesteld waarin op elk van de 

ondersteuningsdomeinen gespecifieerd wordt welke ondersteuningsvormen de persoon 

wenst te gebruiken, van wie hij die ondersteuning wil, in welke frequentie, intensiteit en 

duur hij dat wil en van welke financieringsmodaliteit hij wil gebruik maken.  

- … 

 

Procesgebonden indicatoren 

 

Het handelen van de vraagverduidelijker tijdens deze fase dient opnieuw aan 

kwaliteitsindicatoren te voldoen:  

 

 Vraaggestuurd werken: 

- De vraagverduidelijker heeft er op toegezien dat bij de planning de wensen en noden 

van de persoon centraal bleven staan. 

- De vraagverduidelijker heeft bij de afweging van de mogelijke 

ondersteuningsvormen eerlijke informatie geboden en zich niet laten leiden door 

persoonlijke voorkeuren en belangen. 

- De vraagverduidelijker heeft de persoon aangemoedigd en ondersteund om zelf 

keuzes te maken inzake de gewenste vormen en modaliteiten van ondersteuning.  

- De vraagverduidelijker heeft getoetst of de wensen en keuzes van de persoon 

voldoende tot uiting komen in het ondersteuningsplan. 

- … 

 

 Volwaardig partnerschap realiseren:  

- De vraagverduidelijker heeft het tempo van de persoon gerespecteerd.  

- De vraagverduidelijker heeft erop toegezien dat alles bespreekbaar is tijdens de 

planningsfase. 

- De vraagverduidelijker heeft op een open en eerlijke wijze gecommuniceerd met de 

persoon; alle informatie werd steeds gedeeld (en indien nodig vertaald of aangepast) 

met de persoon zodat er op gelijkwaardige basis keuzes konden gemaakt worden. 

- De vraagverduidelijker erkende en respecteerde de eigen inbreng en keuzes van de 

persoon en direct betrokkenen.  

- De vraagverduidelijker probeerde met de persoon en de direct betrokkenen tot een 

gedeeld perspectief te komen, en naar oplossingen en ondersteuningsmogelijkheden te 

zoeken waar zij allen kunnen achterstaan. Soms is dit niet evident en vergt het veel tijd 

om een dialoog op gang te brengen tussen de persoon en de direct betrokkenen, 

waarbij de perspectieven op elkaar afgestemd worden. De wensen en vragen van de 

persoon zelf blijven daarbij prioritair.  

- De vraagverduidelijker heeft zich gedurende het gehele proces open gesteld voor 

signalen van de persoon en direct betrokkenen en heeft zijn handelen daarop 

afgestemd.  

- … 

 

 Empowerment realiseren: 

- De vraagverduidelijker heeft ervoor gezorgd dat de persoon over alle nodige 

informatie beschikt en zicht heeft op de alternatieven zodat hij eigen keuzes kon 

maken. 

- De vraagverduidelijker heeft de persoon een actieve rol en verantwoordelijkheid 

toebedeeld bij het plannen van zijn ondersteuningspakket. 
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- De vraagverduidelijker is steeds vertrokken van de mogelijkheden van de persoon 

zelf bij het opstellen van het ondersteuningsplan.  

- …  

 

 Gemeenschapsgericht werken:  

- De vraagverduidelijker heeft de mogelijkheden van het sociale netwerk om bepaalde 

vormen van ondersteuning te bieden onderzocht en benut.  

- De vraagverduidelijker heeft de mogelijkheden van het reguliere 

hulpverleningscircuit om bepaalde vormen van ondersteuning te bieden onderzocht en 

benut.  

- De vraagverduidelijker heeft zich voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden en 

beperkingen van diensten en voorzieningen in het reguliere resp. het gespecialiseerde 

aanbod om tegemoet te komen aan de ondersteuningsnoden van de persoon.  

- De vraagverduidelijker heeft getoetst of het ondersteuningsplan voldoende garanties 

biedt voor de persoon om volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven.  

- … 
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2.3. Format van het ondersteuningsplan  

 

I. 

I. Formuleer de wensen en prioriteiten van de persoon op één of meerdere van de volgende 

levensdomeinen. 

Denk daarbij onder andere aan de domeinen
2
 van kwaliteit van leven: emotioneel welbevinden, sociale 

relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontwikkeling, fysiek welbevinden, zelfbepaling, 

maatschappelijke participatie en rechten. 

U kan per levensdomein de wensen en prioriteiten weergeven, maar er is ook de mogelijkheid om wensen en 

prioriteiten te formuleren die met de 4 levensdomeinen samenhangen. Het is voldoende enkel die 

levensdomeinen in te vullen waarvoor de persoon wensen en prioriteiten formuleert. 

 

WONEN 

 

 

 

WERKEN / DAGBESTEDING 

 

 

VRIJE TIJD 

 

 

ONDERWIJS 

 

                                                 

 
2
 Voor een omschrijving van de domeinen verwijzen we naar de tabel in 2.1.2.  

 



II. Maak een zo concreet mogelijk, helder en haalbaar ondersteuningsplan op.  

 Geef per ondersteuningsdomein aan welke vorm van ondersteuning de persoon 

wenst en/of nodig heeft.  

 Geef bij het ondersteuningsdomein Wonen aan of de persoon ondersteuning 

wenst/nodig heeft in 

 zijn eigen gezin/eigen huis 

 een ondersteuningsgekoppelde huisvesting 

 Geef bij de ondersteuningsdomeinen Wonen, Werken/dagbesteding en Vrije tijd 

onder de ondersteuningsvorm ‘toezicht’ aan welke graad van permanentie nodig is. 

 Geef per aangeduide ondersteuningsvorm de gewenste modaliteiten van de 

ondersteuning aan:  

 wie de ondersteuning zou bieden 

 in welke intensiteit en frequentie  

 welke financieringsmodaliteit de persoon verkiest 

 Wanneer een dienst buiten de VAPH-sector ingezet kan worden, geef dan aan 

welk soort van dienst in aanmerking komt. 

Voorbeelden van ‘(personeelslid van) diensten buiten VAPH-sector’ zijn onder 

andere thuiszorg, algemene ziekenhuizen, privé-therapeuten, huisarts, CGGZ, 

CAW en psychiatrie. 

Geef hier eveneens aan welke financieringsvorm men wenst te gebruiken 

(remgeld, dienstencheques, pwa, andere). 

 Wanneer financiering van de overheid gevraagd wordt, vragen we te motiveren 

waarom dat nodig is 

 waarom mantelzorg de gebruikelijke zorg (dit is zorg die qua omvang en/of 

intensiteit hoger ligt dan wat je van een familielid kan en/of mag 

verwachten) overstijgt 

 waarom zorg geboden door een dienst buiten de VAPH-sector geen 

adequaat antwoord biedt op de noden en ondersteuning van een dienst uit 

de VAPH-sector wenselijk/nodig is 

 Wanneer een dienst binnen de VAPH-sector ingezet kan worden, geef dan aan 

welk soort van dienst in aanmerking komt. 

 Op het einde van het ondersteuningsplan wordt ruimte voorzien voor 

aanvullingen/opmerkingen, zowel van de persoon als van de vraagverduidelijker. 
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Ondersteuningsdomeinen Ondersteuningsvormen Ondersteuningsbron Financieringsmodaliteit Gradatie 

WONEN - geen - hulpmiddelen en aanpassingen - cash FREQUENTIE 

                 - in eigen gezin/eigen huis - huisgenoot (niet betaald) - natura - jaarlijks 

                 - in ondersteuningsgekoppelde huisvesting - mantelzorger (familie, vrijwilliger - niet betaald)  - tweemaandelijks 

  - assistentie bij lichamelijke activiteiten - een te vergoeden mantelzorger (PAB)   - maandelijks 

  - assistentie bij huishoudelijke activiteiten    - 1 à 2 keer per week 

  - assistentie bij maatschappelijke participatie - (personeelslid van) diensten buiten VAPH-sector   - 3 à 4 keer per week 

  - begeleiding     - dagelijks (5 dagen per week) 

  - hulp bij verplaatsing - personeelslid aan te werven door persoon (PAB)  - 6 dagen per week 

  - toezicht - personeelslid uit VAPH-sector   - 7 dagen per week 

WERKEN/DAGBESTEDING - geen       

  - assistentie bij lichamelijke activiteiten    INTENSITEIT (aantal uren per 

  - hulp bij verplaatsing      contact- of begeleidingsmoment) 

  - toezicht     - 1 uur 

  - aanbod van en ondersteuning bij dagactiviteiten     - 2 uur 

  - ondersteuning van inclusieve werk/dagactiviteiten     - 3 uur 

VRIJE TIJD - geen     - halve dag 

  - assistentie bij lichamelijke activiteiten     - dag 

  - hulp bij verplaatsing     - nacht 

  - toezicht     - dag en nacht 

  - aanbod van en ondersteuning bij vrijetijdsactiviteiten       

  - ondersteuning van inclusieve vrijetijdsactiviteiten       

ONDERWIJS - geen       

  - assistentie bij lichamelijke activiteiten       

  - hulp bij verplaatsing       

  - ondersteuning van inclusieve klasactiviteiten       

GEDRAG, ONTWIKKELING  - geen       

 EN FUNCTIONEREN - psychosociale begeleiding       

  - ontwikkelingsbegeleiding en training      

  - ondersteuning van communicatie      

  - therapie: kinesitherapie      

                    logopedie      

                    psychotherapie/gedragstherapie      

  - verpleegkundige zorg      

  - medische behandeling      

  - ondersteuning bij zoeken en aanpassen van hulpmiddelen      

  - ortho(ped)agogische zorg      

  - ondersteuning bij de opvoeding van kinderen      

OMGEVING - geen      

  - gezinsbegeleiding      

  - begeleiding van de ruimere omgeving/netwerkontwikkeling      

ALGEMEEN - geen      

  - trajectbegeleiding       
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Toelichting bij de begrippen gebruikt in het ondersteuningsplan 

 

Ondersteuningsvormen 

 

 Ondersteuningsgekoppelde huisvesting: 

De persoon verblijft in een woning waaraan ondersteuning gekoppeld is die geboden 

wordt door een door de overheid gesubsideerde voorziening (bv. beschermd wonen, 

geïntegreerd wonen, tehuizen). Hij/zij kan hier ondersteuning krijgen in de vorm van 

assistentie (bij lichamelijke activiteiten, bij huishoudelijke activiteiten, bij 

maatschappelijke participatie), begeleiding, hulp bij verplaatsing en toezicht. 

 

 Assistentie:  

Assistentie omvat alle vormen van praktische hulp, om een persoon te assisteren bij 

dagdagelijkse activiteiten.  

- assistentie bij lichamelijke activiteiten: alles wat te maken heeft met het lichaam en de 

hygiëne hierbij zoals eten en drinken, uit bed komen, naar bed gaan, wassen, douchen, bad 

nemen, tanden poetsen, scheren, aankleden, uitkleden, prothese of orthese, stoelgang, 

urineren, … 

- assistentie bij huishoudelijke activiteiten: alles wat te maken heeft met het dagelijkse 

ritme in het huishouden zoals eten klaarmaken (volledige maaltijd of kleine 

tussendoortjes), afwassen, afdrogen, opruimen, vensters poetsen, vloer schoonmaken, 

afstoffen, stofzuigen, bedden opmaken, wassen, drogen, strijken, herstellen, … 

- assistentie bij maatschappelijke participatie: alle activiteiten die betrekking hebben op 

het leven in de ruimere samenleving (het omgaan met administratie, correspondentie, 

boodschappen doen, gebruik media, budgetbeheer,…) en op het gebruik van 

maatschappelijke diensten (openbaar vervoer, bank, mutualiteit, rechtbank, ziekenhuis, 

(huis)arts, therapie…). Het omvat ook de begeleiding van de persoon in zijn contacten met 

externen. 

 

 Begeleiding:  

De persoon begeleiden binnen een bepaald ondersteuningsdomein. Daarbij kunnen 

verschillende doelen beoogd worden: de persoon heeft een beter inzicht in de eigen 

situatie, een terugval is voorkomen, een problematische situatie of toestand is draaglijk 

gemaakt, de draagkracht is vergroot, de autonomie en de zelfstandigheid zijn toegenomen 

etc. 

 

 Hulp bij verplaatsing:  

De nodige hulp bieden zodat een persoon zich kan verplaatsen in de eigen omgeving, 

maar ook in de ruimere samenleving. 

 

 Toezicht:  

De hulp bestaat in het op een fysieke wijze aanwezig zijn of het op fysieke of 

communicatieve wijze bereikbaar zijn, in die mate die nodig is om de zelfstandigheid van 

de persoon alle ruimte te laten en daarbij de nodige veiligheid te garanderen. 

Graad van permanentie: 

- de persoon met handicap heeft nood aan iemand die hij/zij kan opbellen om raad te 

vragen 

- de persoon met handicap heeft nood aan iemand die hij/zij kan opbellen die eventueel 

langs kan komen of die telefonisch raad geeft 
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- de persoon met handicap heeft nood aan iemand die hij/zij kan opbellen/oproepen die zo 

snel mogelijk langs komt; bij problemen is onmiddellijke ondersteuning mogelijk 

- tijdens grote delen van de dag moet iemand in de buurt van de persoon met handicap 

aanwezig zijn; bij afwezigheid kan de persoon met handicap iemand opbellen/oproepen 

- er moet steeds iemand in de buurt van de persoon met handicap aanwezig zijn; indien 

nodig moet deze persoon onmiddellijk bij de persoon met handicap kunnen zijn om 

ondersteuning te bieden 

- er moet voortdurend toezicht uitgeoefend worden, dit betekent dat er op elk ogenblik 

iemand in contact staat (rechtstreekse aanwezigheid, oproepsysteem, webcam) met de 

persoon met handicap 

- de persoon met handicap heeft nood aan voortdurend toezicht en dit binnen een 

beveiligende infrastructuur en omkadering; dit impliceert met andere woorden een 

gespecialiseerde setting 

 

 Aanbod van en ondersteuning bij activiteiten: 

Het in een specifieke setting organiseren van aangepaste en zinvolle activiteiten voor een 

persoon (individueel of in groep) en hem ondersteunen bij zijn deelname aan deze 

activiteiten. 

- dagactiviteiten: ter vervanging van betaalde arbeidsactiviteiten 

- vrijetijdsactiviteiten: op het gebied van vrije tijd en hobbies 

 

 Ondersteuning van inclusieve activiteiten: 

De persoon ondersteuning bieden bij het zoeken naar en het deelnemen aan inclusieve 

activiteiten in de gewone samenleving, niet in een specifieke setting. 

- werk/dagactiviteiten: ter vervanging van (betaalde) arbeidsactiviteiten 

- vrijetijdsactiviteiten: op het gebied van vrije tijd en hobbies 

 

 Psychosociale begeleiding: 

De persoon begeleiden bij zijn persoonlijk en sociaal functioneren. Daarbij kunnen 

verschillende doelen beoogd worden: de persoon heeft een beter inzicht in het eigen 

functioneren en in relaties met anderen, een problematische situatie of toestand is 

draaglijk gemaakt, de draagkracht is vergroot, de autonomie en de zelfstandigheid zijn 

toegenomen etc. 

 

 Ontwikkelingsbegeleiding en training: 

Ondersteuning en training van de ontwikkeling van een persoon naar een (zo) zelfstandig 

(mogelijk) bestaan. Deze begeleiding kan variëren van feedback, coaching, supervisie,… 

tot opvoedende handelingen en systematische trainingsprogramma's. 

 

 Ondersteuning van communicatie: 

Het ondersteunen van alle vormen van communicatie van de persoon (verbaal, visueel, 

met gebaren, door aanraking, met technische hulpmiddelen…).  

 

 Therapie: 

Gespecialiseerde behandelingsgerichte interventies ter preventie, remediëring of 

revalidatie 

- Kinesitherapie 

- Logopedie 

- Psychotherapie/gedragstherapie 
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 Verpleegkundige zorg: 

Meer of minder gespecialiseerde interventies gericht op verzorging of verpleging.  

 

 Medische behandeling: 

Meer of minder gespecialiseerde interventies ter preventie, remediëring of revalidatie van 

medische aandoeningen of problemen. 

 

 Ondersteuning bij zoeken en aanpassen van hulpmiddelen: 

Ondersteuning bij alle facetten van de omgang met hulpmiddelen: de keuze, het leren 

gebruiken en het gebruik zelf. 

 

 Ortho(ped)agogische zorg: 

Op basis van een grondige beeldvorming van de persoon en zijn context en in overleg met 

een multidisciplinair team, een handelingsplan opmaken (met specificatie van de beoogde 

doelstellingen en de gekozen strategieën) en de uitvoering van het plan coördineren, 

evalueren en continu bijsturen.  

 

 Ondersteuning bij de opvoeding van kinderen: 

Ondersteuning bij activiteiten/vaardigheden waarmee de persoon als ouder/opvoeder 

binnen de natuurlijke leefsituatie kinderen opvoedt. 

 

 Gezinsbegeleiding: 

Het begeleiden van het gezin (ouders, broers, zussen, echtgenoot, kinderen, grootouders, 

…) in het samenleven en omgaan met de persoon met een handicap.  

 

 Begeleiding van de ruimere omgeving/netwerkontwikkeling: 

Het begeleiden van het ruimer familiaal en sociaal netwerk (vrienden, familieleden, 

collega’s, buurtbewoners, …) in het samenleven, samen activiteiten uitvoeren en omgaan 

met de persoon met een handicap.  

 

 Trajectbegeleiding: 

Het actief ondersteunen van de persoon bij het concreet realiseren, opvolgen en bijsturen 

van een geheel van ondersteuningsvormen. Dit impliceert de persoon met een handicap en 

direct betrokkenen informeren over mogelijke ondersteuningsvormen en hun keuzeproces 

ondersteunen; het sociaal netwerk betrekken, activeren en ondersteunen om bepaalde 

vormen van ondersteuning op zich te nemen; overleggen en bemiddelen met professionele 

hulpverleners om ondersteuning op maat te bieden; en het geheel van ondersteuning 

coördineren en opvolgen en regelmatig laten evalueren vanuit het perspectief van de 

persoon met een handicap. Onder trajectbegeleiding valt ook het begeleiden bij de 

administratie en de besteding van het PGB. 

 

Financieringsmodaliteit 

 

 Cash:  

De persoon krijgt geld, waarmee hij een personeelslid van een VAPH-dienst of 

voorziening cash kan betalen voor een bepaalde ondersteuningsvorm. 
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 In natura:  

De persoon beschikt over een 'cheque' (of 'voucher') om gebruik te maken van een 

bepaalde ondersteuningsvorm in een VAPH-dienst of voorziening, die in ruil voor de 

cheque een bepaald bedrag aan middelen ontvangt. 
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Hoofdstuk 3: Beschrijving en evaluatie van de 

vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning 

vanuit het perspectief van de vraagverduidelijker 
 

3.1. Inleiding  

 

In dit hoofdstuk beschrijven en evalueren we het verloop van de vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning vanuit het perspectief van de vraagverduidelijker.  

 

Voor de beschrijving baseren we ons op de logboeken. We vroegen aan alle professionele 

medewerkers die de vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning op zich namen om per 

contactmoment tussen de budgethouder en de vraagverduidelijker een logboek in te vullen. Er 

werden logboeken ingevuld voor 164 personen en voor 662 contactmomenten. Voor de 

meeste vragen geven we de resultaten weer voor het totaal aantal contactmomenten. Soms 

worden de resultaten gepresenteerd voor het aantal budgethouders. Dat laatste zal steeds 

uitdrukkelijk vermeld worden.  

 

We vergelijken ook regelmatig de resultaten voor verschillende groepen, met name: 

- de oorspronkelijke wachtlijst waarop de deelnemer stond: CRZ of PAB  

- de aard van de handicap van de deelnemer: mensen met een verstandelijke handicap 

(VH) en mensen met een fysieke handicap (FH) 

- de aard van de dienst die de vraagverduidelijking op zich nam: ambulante diensten 

(Ambulant), MDT’s, cliënt- of budgethoudersverenigingen (C/B ver) en anderen. 

 

We vermelden overal de exacte aantallen (n) alsook de percentages (%). We hanteren de 

volgende afrondingsregels: indien onder 0.5 ronden we af naar beneden, indien boven 0.5 

naar boven. Indien 1% zich verspreidt over meerdere getallen, dan werken we met 1 getal na 

de komma. 

 

Verschillen in de verdeling van de antwoorden tussen de verschillende groepen zijn 

significant wanneer de p-waarde ≤ 0.01. Een p-waarde tussen 0.01 en 0.1 noemen we 

richtinggevend. Van belang bij het interpreteren van de data is dat er rekening mee moet 

gehouden worden dat niet alle cellen steeds ingevuld zijn (beperkte data), dus enige 

voorzichtigheid is noodzakelijk. 

 

Voor de evaluatie baseren we ons zowel op gegevens uit de logboeken als op het verslag van 

de feedbacksessie die georganiseerd werd met de vraagverduidelijkers.  

 

We bespreken achtereenvolgens de betrokken diensten, het verloop van het proces, de functie 

van de vraagverduidelijker, de gebruikte methodieken en de feedback van de 

vraagverduidelijkers over het proces. 
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3.2. Beschrijving van de betrokken diensten  

 

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel diensten betrokken waren bij de vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning in het kader van het PGB-experiment en hoeveel cliënten zij elk 

begeleid hebben.  

 

 
Aantal diensten  Aantal personen 

begeleid 

 
Ambulante diensten 

 
13 81 (49%) 

Begeleid Wonen  9 65 

Thuisbegeleiding 4 16 

 
MDT's 

 
3 18 (11%) 

Mutualiteit 2 16 

CGVB 1 2 

 
Cliënt- of budgethoudersverenigingen 

 
5 52 (32%) 

Budgethoudersverenigingen 2 34 

Cliëntverenigingen 3 18 

 
Andere 

 
4 13 (8%) 

Onafhankelijke dienst 1 7 

Combinaties 3 6 

 
TOTAAL 

 
25 164 (100%) 

 

 

De categorie ‘ambulante diensten’ omvat door het VAPH erkende thuisbegeleidingsdiensten 

(n=4) of diensten begeleid wonen (n=9). In de groep ‘MDT’s’ groepeerden we de door het 

VAPH erkende multi-disciplinaire teams. Het gaat om twee diensten van de mutualiteiten en 

één centrum voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze. Een derde groep zijn 5 

gebruikers- of budgethoudersverenigingen. Onder ‘andere’ vallen één onafhankelijke dienst 

trajectbegeleiding en de gevallen waarin de vraagverduidelijking gebeurde door twee 

verschillende diensten, over de vorige categorieën heen.  

 

De helft van de budgethouders (49%) zocht een vraagverduidelijker bij een ambulante dienst, 

een derde (32%) werd bijgestaan door een cliënt- of budgethoudersvereniging, 11% werd 

geholpen door iemand van een MDT en 8% deed een beroep op diensten uit de categorie 

‘andere’. 

 

Uit de tabel is ook af te leiden dat er binnen elke categorie een grote spreiding is van het 

aantal mensen voor wie de diensten de fase van de vraagverduidelijking op zich namen. Het 

aantal varieert van minimum één tot maximum 21 personen per dienst.  
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 VH FH Totaal % 

Ambulant 50 31 81 49% 

MDT 7 11 18 11% 

C/B ver 14 38 52 32% 

Andere 9 4 13 8% 

Totaal 80 84 164  

% 49% 51%  100% 

n= aantal personen 
X² = 18.259, df = 3, p < 0.001  

 

We stellen vast dat mensen met een verstandelijke handicap en mensen met een fysieke 

handicap zich voor een stuk tot andere diensten wendden voor de vraagverduidelijking. 

Mensen met een verstandelijke handicap deden vooral een beroep op ambulante diensten 

(50/80, 62%) en in mindere mate ook op cliënt- of budgethoudersverenigingen (14/80, 18%), 

terwijl personen met een fysieke handicap vooral terecht kwamen bij cliënt- of 

budgethoudersverenigingen (38/84, 45%) en ambulante diensten (31/84, 37%). Alle 

categorieën van diensten namen echter zowel voor personen met een verstandelijke handicap 

als voor personen met een fysieke handicap de vraagverduidelijking en ondersteunings-

planning op zich.  

 

3.3. Verloop van het proces  

 

3.3.1. Aantal contactmomenten  

 

 
 

aantal 
contactmomenten 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

n personen 7 20 53 31 23 15 4 3 6 1 1 

% 4 12 32 19 14 9 2 2 4 1 1 
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Het totaal aantal contactmomenten over alle budgethouders heen is 662, met een minimum 

van één en een maximum van 11 contactmomenten per persoon. We zien dat 12% van de 

groep 2 contactmomenten had, 32% 3, 19% 4 en 14% 5 contactmomenten; dit zijn de meest 

voorkomende frequenties. We bekomen een gemiddelde van 4 contactmomenten per 

budgethouder en ook de mediaan bevindt zich bij het begin van de 4 contactmomenten.  

 

We gaan in wat volgt na of er een samenhang is tussen het aantal contactmomenten enerzijds 

en de aard van de handicap, de aard van de wachtlijst en de aard van de dienst anderzijds.  

 
Aantal 

contactmomenten VH FH Totaal % 

1 5 2 7 4% 

2 7 13 20 12% 

3 27 26 53 32% 

4 12 19 31 19% 

5 13 10 23 14% 

6 6 9 15 9% 

7 2 2 4 2% 

8 2 1 3 2% 

9 4 2 6 4% 

10 1 0 1 1% 

11 1 0 1 1% 

Totaal 80 84 164  

% 49% 51%  100% 

n= aantal personen  
X² = 8.584, df = 10, p = 0.572 
 

Aantal 
contactmomenten  CRZ PAB Totaal % 

1 4 3 7 4% 

2 8 12 20 12% 

3 30 23 53 33% 

4 18 12 30 19% 

5 15 8 23 14% 

6 4 8 12 8% 

7 3 1 4 2% 

8 3 0 3 2% 

9 4 2 6 4% 

10 0 1 1 1% 

11 1 0 1 1% 

Totaal 90 70 160  

% 56% 44%  100% 

n= aantal personen  
X² = 10.868, df = 10, p = 0.368 
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Aantal 

contactmomenten  Ambulant MDT C/B ver Andere Totaal % 

1 1 5 0 1 7 4% 

2 3 3 13 1 20 12% 

3 27 10 15 1 53 32% 

4 15 0 12 4 31 19% 

5 15 0 8 0 23 14% 

6 11 0 3 1 15 9% 

7 3 0 1 0 4 2% 

8 2 0 0 1 3 2% 

9 4 0 0 2 6 4% 

10 0 0 0 1 1 1% 

11 0 0 0 1 1 1% 

Totaal 81 18 52 13 164  

% 49% 11% 32% 8%  100% 

n= aantal personen  
X² = 96.384, df = 30, p < 0.001  
 

Het aantal contactmomenten in het proces van vraagverduidelijking en ondersteunings-

planning verschilt niet voor mensen met een verstandelijke resp. fysieke handicap en evenmin 

voor personen die oorspronkelijk op de CRZ- resp. op de PAB-wachtlijst stonden.  

We stellen wel een significant verschil vast in het aantal contactmomenten naargelang de 

dienst waarop de budgethouder een beroep deed. Bij de MDT’s situeren de meeste personen 

zich bij 1, 2 of 3 contactmomenten. Nooit werden meer dan 3 contactmomenten geregistreerd. 

Bij de cliënt- of budgethoudersverenigingen resp. bij de ambulante diensten vinden we de 

hoogste aantallen personen terug bij 2, 3 of 4 resp. bij 3, 4 of 5 contactmomenten. Bij 43% 

(35/81) van de budgethouders in ambulante diensten en bij 23% (12/52) van de 

budgethouders in de cliënt- of budgethoudersverenigingen werden meer dan 4 

contactmomenten per persoon georganiseerd. Bij de andere diensten ligt het aantal 

contactmomenten zeer gespreid, met 7 budgethouders die tussen 1 en 4 contactmomenten 

hadden en 6 budgethouders tussen 6 en 11 contactmomenten.  

 

3.3.2. Duur van de contactmomenten  

 
 < 1 uur 1- 2 uur 2- 3 uur > 3 uur Hele dag 

n contactmomenten  57 362 199 35 6 

% 9% 55% 30% 5% 1% 

 

Uit de tabel blijkt dat meer dan de helft (55%) van de contactmomenten tussen 1 en 2 uur 

duurde; 30% duurde tussen 2 en 3 uur. 6 contactmomenten hebben een ganse dag in beslag 

genomen. Buiten de contactmomenten die hier geregistreerd werden en waarbij de 

betrokkenen lijfelijk aanwezig waren, werden ook frequent telefonische contacten en overleg 

via email vernoemd. 

 
 < 1 uur 1- 2 uur 2- 3 uur > 3 uur Hele dag Totaal % 

VH 37 205 75 12 6 335 51% 

FH 20 157 124 23 0 324 49% 

Totaal 57 362 199 35 6 659  

% 9% 55% 30% 5% 1%  100% 

n= aantal contactmomenten 
X² = 32.783, df = 4, p < 0.001  
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  < 1 uur 1- 2 uur 2- 3 uur > 3 uur Hele dag Totaal % 

CRZ 44 240 77 7 4 372 58% 

PAB 7 113 115 28 2 265 42% 

Totaal 51 353 192 35 6 637  

% 8% 55.4% 30.1% 5.5% 1%  100% 

n= aantal contactmomenten 
X² = 77.536, df = 4, p < 0.001  
 

 < 1 uur 1- 2 uur 2- 3 uur > 3 uur Hele dag Totaal % 

Ambulant 48 245 52 14 0 359 54.5% 

MDT 4 15 19 3 0 41 6.2% 

C/B ver 2 60 105 17 0 184 28% 

Andere 3 42 23 1 6 75 11.3% 

Totaal 57 362 199 35 6 659  

% 9% 55% 30% 5% 1%  100% 

n= aantal contactmomenten 
X² = 186.991, df = 12, p < 0.001  

 

We zien duidelijk dat er een verschil is qua duur van de contactmomenten afhankelijk van de 

aard van de handicap, de aard van de oorspronkelijke wachtlijst en de aard van de dienst. De 

verschillen zijn in de drie gevallen significant.  

Bij mensen met een verstandelijke handicap duurde het contactmoment vaker tussen 1 en 2 

uur (205/335, 61%) dan bij mensen met een fysieke handicap (157/324, 48%) en duurde het 

minder vaak tussen 2 en 3 uur (75/335, 22%) in vergelijking met de contactmomenten van 

mensen met een fysieke handicap (124/324, 38%).  

Bij mensen die oorspronkelijk op de CRZ-wachtlijst stonden, duurden de contactmomenten 

meestal tussen 1 en 2 uur (240/372, 64%) en bij 1/5 tussen 2 en 3 uur (77/372, 21%). Bij de 

budgethouders van de PAB-wachtlijst was de duur van de contactmomenten doorgaans iets 

langer: tussen 1 en 2 uur (113/265, 43%), tussen 2 en 3 uur (115/265, 43%) en tussen 3 en 4 

uur (28/265, 11%).  

Een contactmoment minder dan 1 uur en tussen 1 uur en 2 uur komt het meest voor bij de 

ambulante diensten (48/359, 13% en 245/359, 68%) en het minst bij de cliënt- of 

budgethoudersverenigingen (2/184, 1% en 60/184, 33%). Het omgekeerde zien we bij een 

duur tussen 2 en 3 uur. Dat komt voor bij 57% (105/184) van de contactmomenten bij de 

cliënt- of budgethoudersverenigingen en bij 14% (52/359) van de contacten bij de ambulante 

diensten. 9% (17/184) van de contactmomenten bij de cliënt- of budgethoudersverenigingen 

duurde meer dan 3 uur, bij de categorie ‘andere’ is dit slechts 1% (1/75). De 

contactmomenten die een hele dag duurden, werden enkel geregistreerd bij de ‘andere’. Het 

betreft hier in een aantal gevallen een weekend met toepassing van de EEP-methodiek door 

VFG.  

 

3.3.3. Aantal en duur van de contactmomenten 

 

Omdat het aantal contactmomenten of de duur van deze contactmomenten op zich niet zo heel 

veel informatie geeft, combineerden we deze twee gegevens. Hiervoor hebben we de 

categorieën van duur eerst omgezet naar aantal minuten. We nemen hier een gemiddelde, 

wetende dat dit enkel een indicatie geeft:  

 

1. minder dan 1 uur = 30 min 

2. tussen 1 en 2 uur = 90 min 

3. tussen 2 en 3 uur = 150 min 

4. meer dan 3 uur = (4u) 240 min 
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5. andere: hele dag = (6u) 360 min 

 

Over 660 contactmomenten heen, bekomen we dan een duur van 74700 minuten. Gemiddeld 

betekent dat 1 uur 53 minuten per contactmoment. Wanneer we het totaal aantal minuten 

delen door het totaal aantal mensen (gelijk aan het totaal aantal vraagverduidelijkings-

processen), kunnen we besluiten dat de gemiddelde duur van een vraagverduidelijkingsproces 

per persoon 7 uur 35 minuten bedroeg.  

 

Als we het bovenstaande bekijken voor de verschillende subgroepen, dan bekomen we het 

volgende resultaat: 

 

 
Gemiddelde duur per 

contactmoment 
Gemiddelde duur voor 

het gehele proces 

VH 1u 47min 7u 28min 

FH 2u 7u 43min 

   

CRZ 1u 41min 6u 58min 

PAB 2u 12min 8u 21min 

   

Ambulant 1u 37min 7u 08min 

MDT 2u 03 min 4u 40min 

C/B ver 2u 17min 8u 06min 

Andere  2u 10min 12u 28min 

 

De gemiddelde duur per contactmoment is iets hoger bij mensen met een fysieke handicap in 

vergelijking met mensen met een verstandelijke handicap en hoger voor mensen van de PAB- 

dan voor mensen van de CRZ-wachtlijst. Ze is het hoogst in de cliënt- of 

budgethoudersverenigingen en het laagst in de ambulante diensten.  

 

De gemiddelde duur van het gehele proces ligt iets hoger bij mensen met een fysieke 

handicap dan bij mensen met een verstandelijke handicap. Ze is duidelijk hoger bij mensen 

die oorspronkelijk op de PAB-wachtlijst stonden dan bij mensen die aanvankelijk op de CRZ-

wachtlijst stonden. Wat de aard van de dienst betreft, zien we de kortste duur in de MDT’s, 

rond 7 à 8 uur in de ambulante diensten resp. de cliënt- of budgethoudersverenigingen en in 

verhouding de langste duur van het gehele proces in de andere diensten.  

 

3.3.4. Plaats van de contactmomenten  

 
 Bij cliënt thuis Dienst vraagverduidelijker Andere 

n contactmomenten 491 93 76 

% 74% 14% 12% 

 

3/4
de

 van de contactmomenten (74%) gingen door bij de cliënt thuis, 14% op de dienst van de 

vraagverduidelijker en 12% ergens anders. Een paar keer werd aangegeven dat het 

contactmoment plaatsvond in de voorziening waar de persoon verblijft. Ook registreerden 

sommige vraagverduidelijkers de afspraak die ze hadden met de budgethouder tijdens de 

infosessie rond het PGB-experiment (georganiseerd door het VAPH) als contactmoment.  
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  Bij cliënt Dienst vraagverduidelijker Totaal % 

VH 199 79 278 47.6% 

FH 292 14 306 52.4% 

Totaal 491 93 584  

 84% 16%  100% 

n= aantal contactmomenten 
X² = 61,845, df = 1, p < 0.001 

 
  Bij cliënt Dienst vraagverduidelijker Totaal % 

Ambulant 259 66 325 55.6% 

MDT 31 4 35 6% 

C/B ver 149 15 164 28.1% 

Andere 52 8 60 10.3% 

Totaal 491 93 584  

 84% 16%  100% 

n= aantal contactmomenten 
X² = 11.121, df = 3, p = 0.011 

 

Wat de plaats van de contactmomenten betreft is er een significant verschil naargelang de 

aard van de handicap. Bij mensen met een fysieke handicap gingen de contactmomenten bijna 

exclusief bij de budgethouders thuis door (292/306, 95%), bij personen met een verstandelijke 

handicap was dat overwegend thuis (199/278, 72%), maar toch ook in 1/3
de

 van de 

contactmomenten op de dienst van de vraagverduidelijker (79/278, 28%). 

 

We zien een richtinggevend, maar niet significant verschil tussen de diensten. De ambulante 

diensten lieten de budgethouders meer op de dienst komen (66/325, 20%) dan de MDT’s 

(4/35, 11%), de cliënt- of budgethoudersverenigingen (15/164, 9%) en de andere diensten 

(8/60, 13%).  

 

3.3.5. Aanwezigen bij de contactmomenten  

 

 
 

Alleen Gezinslid Familielid Vriend/kennis 
Persoonlijke 

assistent Andere 

n contact-
momenten  

 
173 249 35 13 0 190 

% 26% 38% 5% 2% 0% 29% 

 

Bij 26% van de contactmomenten was enkel de budgethouder aanwezig tijdens de 

gesprekken. Regelmatig (38% van de contactmomenten) was er ook een gezinslid bij 

betrokken. In 29% van de contactmomenten werd de antwoordcategorie ‘andere’ aangeduid. 

Onder die categorie ‘andere’ vallen vooreerst verschillende combinaties van de aangegeven 

antwoordmogelijkheden, maar tevens de combinatie van aangegeven antwoordmogelijkheden 

en nog andere personen. Dat waren dan onder meer thuisbegeleiders, begeleiders van begeleid 

of beschermd wonen, beide ouders, trajectbegeleiders, gezinshulp, enz. 

 

3.4. De functie van de vraagverduidelijker  

 

Uit de logboeken leiden we af dat de functie van de vraagverduidelijkers voornamelijk de 

volgende zijn: begeleiders (gezins-, thuis-, trajectbegeleiders), maatschappelijke assistenten, 

PGB-coachen, orthopedagogen, psychologen en coördinators.  
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Normaal gezien gingen de meeste (97%) van de contactmomenten door met dezelfde 

vraagverduidelijker als in het vorige contactmoment. De 3% overigen kunnen enerzijds 

verwijzen naar wissels in begeleiders of anderzijds naar de wijze waarop de eerste 

contactmomenten geregistreerd werden (als ‘niet dezelfde persoon als de vorige keer’).  

 

Bij 3/4
de

 van de contactmomenten werd er niet samengewerkt met een andere dienst. Bij de 

andere contactmomenten (24%) was er wel een samenwerking met een andere dienst. 

 

3.5. Gebruikte methodieken  

 

Tijdens de meeste contactmomenten (77%) werden er algemene gesprekstechnieken gebruikt. 

In ¼ van de contactmomenten geeft men aan geen specifieke methodieken te hebben gebruikt 

tijdens de vraagverduidelijkingssessies.  

 

Indien dit wel het geval was, vroegen we welke specifieke methodieken gebruikt werden 

tijdens het proces van vraagverduidelijking. 

 
  PTP MAPS ELP PATH EEP 

n personen 51 26 0 3 14 

% 31% 16% 0% 2% 9% 

 

In deze tabel zien we bij hoeveel personen een bepaalde methodiek minstens éénmaal tijdens 

het proces van vraagverduidelijking gebruikt werd. Bij 1/3
de

 van de groep werkte men met de 

persoonlijke toekomstplanning (31%). MAPS werd toegepast bij 16% en bij 9% werkte men 

met EEP. ELP en PATH werden niet resp. veel minder frequent toegepast. Er werd slechts bij 

één persoon gebruik gemaakt van een combinatie van deze methodieken tijdens de 

vraagverduidelijking (met name persoonlijke toekomstplanning en PATH).  

 

Andere methodieken die genoemd werden, zijn onder meer netwerkgesprekken, gesprekken 

aan de hand van een trajectboek, gesprek op basis van het format van het ondersteuningsplan, 

methodiekboek ‘ik stippel mijn traject uit’ (al dan niet een aangepaste versie), eigen 

methodieken en person-centered interview.  

 

Er zijn geen significante verschillen in het gebruik van de diverse methoden bij mensen met 

een verstandelijke handicap en bij mensen met een fysieke handicap (PTP: 29% versus 22%, 

X² =1,935 , df = 1, p = 0.164; MAPS: 10% versus 16%, X² = 1.317, df = 1, p = 0.251; PATH: 

3% versus 0%, X² = 3,209, df = 1, p = 0.073 en EEP: 7% versus 7%, X² = 0.009, df = 1, p = 

0.924). 

 

3.6. Evaluatie door de vraagverduidelijkers  

 

3.6.1. Ervaren knelpunten in het proces met budgethouders  

 

In het logboek konden de vraagverduidelijkers aangeven hoe een contactmoment met de 

budgethouder verlopen was, en welke knelpunten zij daarin eventueel ervaren hebben. De 

volgende knelpunten werden meermaals genoemd:  
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- Sommige budgethouders hadden het moeilijk om hun beperkingen een plaats te geven 

in hun leven en/of maakten emotioneel een zware periode door. Dat bemoeilijkte het 

kunnen nadenken over wensen en ondersteuningsnoden. Praten over de toekomst en 

over wenselijke veranderingen was voor sommige budgethouders emotioneel zeer 

confronterend. Het bracht soms gevoelens van angst en onzekerheid met zich mee. 

- Het proces van vraagverduidelijking werd soms bemoeilijkt door onvoorziene 

omstandigheden, zoals een ziekenhuisopname of het overlijden van een familielid.  

- Verschillende vraagverduidelijkers geven aan dat het zeer moeilijk blijft om aan 

vraagverduidelijking te doen en de verschillende thema’s van het levens- en 

ondersteuningsplan ter sprake te brengen bij budgethouders met beperkte 

communicatieve en cognitieve mogelijkheden en bij budgethouders met specifieke 

problematieken (zoals ASS).    

- Niet alle budgethouders bleken even gemotiveerd te zijn voor de fase van 

vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning. Beperkte inzet en motivatie 

bemoeilijkten soms de samenwerking met de vraagverduidelijkers.  

- Soms maakten vraagverduidelijkers zich zorgen over de haalbaarheid van bepaalde 

keuzes van de budgethouders. Ze zijn vragende partij om dat op een of andere manier 

te kunnen weergeven als aanvulling bij het ondersteuningsplan.  

- Het feit dat de budgethouders deelnamen aan een experiment, kleurde de fase van de 

vraagverduidelijking. Vele budgethouders hadden nood aan bijkomende informatie 

over PGB. Omwille van het experimentele karakter van het hele proces, was nog niet 

alle informatie beschikbaar om op alle vragen te kunnen antwoorden. Er werd tijdens 

de vraagverduidelijking veel tijd besteed aan bijkomende uitleg en toelichting bij het 

PGB en het PGB-experiment. Bij de conclusies van het experiment dienen we er ons 

volgens de vraagverduidelijkers van bewust te zijn dat de budgethouders aanvankelijk 

op een wachtlijst stonden voor een specifieke vorm van hulpverlening. Ze hebben niet 

(allemaal) van bij het begin voor PGB gekozen en dat maakte het verloop van de 

vraagverduidelijking ook bijzonder.  

- Sommige budgethouders hadden het volgens de vraagverduidelijkers moeilijk om 

buiten het specifieke aanbod te denken. Men had soms de ervaring dat de 

budgethouder en/of direct betrokkenen bleven vasthangen aan de initiële vraag en er 

niet altijd voor open stonden om andere mogelijkheden te verkennen. 

- Voor sommige vraagverduidelijkers was het moeilijk om een evenwicht te vinden 

tussen het bespreekbaar maken van wensen en dromen enerzijds, en het behouden van 

voldoende realiteitszin in de planning anderzijds. Onzekerheid bij de budgethouders 

over het uiteindelijke budget en het besef van de uitgebreidheid van de 

ondersteuningsnoden, zette sommige budgethouders ertoe aan om op voorhand in te 

perken op wat ze aan ondersteuning nodig hebben. De meeste vraagverduidelijkers 

meenden echter dat de budgethouders vrij realistisch waren bij het opmaken van hun 

ondersteuningsplan. 

- Sommige vraagverduidelijkers geven aan dat het een hele uitdaging is om het 

perspectief van de persoon met een handicap centraal te stellen en toch ook het 

perspectief van direct betrokkenen mee te nemen in het proces. De mening of visie 

van de budgethouder resp. direct betrokkenen ligt immers niet steeds in dezelfde lijn.  

 

3.6.2. Feedback over de procedure, de leidraad en het format van het ondersteuningsplan 
 

Algemeen vonden de vraagverduidelijkers de fase van vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning zeer belangrijk en waardevol. Zij ervaarden het als een zinvol en 

nuttig proces, waarin de persoon met een handicap en zijn netwerk centraal gesteld worden. 
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Er wordt niet over, maar mét de persoon met een handicap gesproken. Het is volgens de 

vraagverduidelijkers goed om vanuit de diverse levensdomeinen na te denken over welke 

ondersteuning iemand nodig heeft om een kwaliteitsvol leven te leiden. Dit is volgens hen de 

basis van vraaggestuurd werken. Het proces nodigt de persoon met een handicap en direct 

betrokkenen ook uit om verschillende mogelijkheden op vlak van ondersteuning te verkennen. 

Het blijft daarbij een uitdaging om ook te zoeken naar ondersteuningsvormen in het reguliere 

en algemene aanbod.  

 

Globaal gezien meenden de vraagverduidelijkers dat het proces van vraagverduidelijking 

geleden heeft onder de tijdsdruk en de onduidelijkheid die gepaard ging met het experiment. 

Door dat laatste waren de ontwikkelde instrumenten bijvoorbeeld pas laat beschikbaar.  

 

Wat de condities voor het uitvoeren van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning 

betreft, was er een grote eensgezindheid bij de vraagverduidelijkers dat het voorziene aantal 

van 3 contactmomenten per persoon in vele gevallen te weinig is. Vraagverduidelijking is 

volgens hen een aparte taak die mensen er niet zomaar kunnen bijnemen naast hun andere 

werkzaamheden. Men moet de tijd en de ruimte krijgen om dat kwaliteitsvol te kunnen doen. 

Nu ontbrak vaak de tijd om écht diepgaand te spreken over toekomstwensen en 

ondersteuningsnoden van de betrokkenen.  

 

De vraagverduidelijkers vonden de inhoud van de leidraad en van het format van het 

ondersteuningsplan goed. Het helpt de vraagverduidelijkers en de budgethouders om aan alles 

te denken en het laat toch voldoende vrijheid in de toepassing. Er waren echter verschillende 

bemerkingen en aanbevelingen voor optimalisering: 

- er is nood aan om voorafgaand aan het levens- en ondersteuningsplan kort een 

persoonsbeeld te kunnen schetsen met de achtergrond, de problematiek, de huidige 

situatie en de context van de betrokken persoon; 

- er is behoefte aan meer open ruimte om bijkomende informatie te kunnen geven; 

- er wordt steeds een negatieve motivering gevraagd (waarom niet?), een positieve 

motivering (waarom wel?) zou beter zijn; 

- vaak moet dezelfde motivatie herhaald worden; 

- de open motivatievragen komen soms als verantwoording over; 

- er bestaat geen officiële omschrijving van ‘gebruikelijke zorg’; 

- de vraag waarom bepaalde ondersteuning de ‘gebruikelijke zorg’ overstijgt, wordt 

enkel bij PAB gesteld, maar geldt ook voor andere diensten binnen en buiten VAPH; 

- er kan weinig aangegeven worden wat de ondersteuning concreet moet inhouden;  

- bij de ondersteuningsbronnen ontbreken cliënt- of budgethoudersverenigingen; 

- bij de ondersteuningsvormen zou administratieve ondersteuning van PGB en het 

zoeken en behouden van geschikt aanbod / assistentie opgenomen moeten worden 

naast trajectbegeleiding;  

- men moet verschillende aspecten van de ondersteuning opsplitsen en in aparte 

‘hokjes’ plaatsen bv. verschillende soorten assistentie. Dat werd door 

vraagverduidelijkers soms als een keurslijf ervaren. Men zou nadien de verschillende 

ondersteuningsvormen terug samen moeten kunnen nemen; 

- er is nood aan een duidelijker synthese en overzicht van het ondersteuningsplan, dat 

ook transparant is voor de budgethouder;  

- een huisgenoot valt onder de omschrijving van mantelzorger; 

- bij reguliere diensten kan een onderscheid gemaakt worden tussen reeds toegekende 

uren door een dienst (remgeld te betalen), aangevraagde uren aan een dienst (remgeld 

te betalen) en extra toegekende uren (bruto loon te betalen via PGB); 
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- diensten buiten het VAPH kunnen door de Vlaamse overheid gesubsidieerde diensten 

zijn, maar ook niet-erkende, eventueel nieuwe organisaties die een licentie zullen 

aanvragen aan het VAPH; 

- het is moeilijk om per ondersteuningsvorm de frequentie en intensiteit in te vullen; 

- de categorieën van frequentie en intensiteit zijn té breed, er is onvoldoende 

mogelijkheid om aan te geven dat er piekmomenten kunnen zijn (bv. 

vakantieperioden); 

- frequentie en intensiteit zijn moeilijk aan te geven per ondersteuningsvorm, dat zou 

eenvoudiger zijn per ondersteuningsbron;  

- bij gradatie wordt niet gevraagd naar de ‘verwachte duur’. 

 

Er was veel kritiek op de webapplicatie. Die was traag en omslachtig om in te vullen. Het gaf 

geen goed overzicht, de papieren verslaggeving was op dat punt beter. De webapplicatie was 

niet gebruiksvriendelijk en te arbeidsintensief. Bij de toepassing van de webapplicatie 

kampten de vraagverduidelijkers met verschillende technische mankementen. Men heeft wel 

ervaren dat het vlotter ging naarmate men meer met de applicatie werkte. 

 

Het werd door de vraagverduidelijkers als positief ervaren dat er voor gekozen is om de 

methodiek van vraagverduidelijking vrij te laten. Men heeft goede ervaringen gehad met PTP 

en EEP. Deze methodieken werden echter ook als vrij tijdrovend ervaren. De methodiek en 

het aantal contacten moeten afhankelijk kunnen blijven van de budgethouder en de 

(afwezigheid van) het netwerk. Het is van belang dat men op het tempo van de persoon met 

een handicap en zijn netwerk kan werken. De vraagverduidelijkers onderkennen ook dat de 

kwaliteit van de vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning kan verbeteren. Ze 

verwoorden de nood aan meer vorming over de principes en methodieken van 

vraagverduidelijking. Gebrek aan ervaring met persoonsgerichte planningsprocessen maakte 

dat specifieke methodieken slechts in beperkte mate toegepast werden. Meer kennis bij de 

vraagverduidelijker over het reguliere en specifieke aanbod zou ook kunnen leiden tot een 

beter inzicht hoe kan tegemoet gekomen worden aan de vraag van de persoon met een 

handicap. 

 

Er leefden bij de vraagverduidelijkers ook wat vragen over hoe in het verder PGB-experiment 

zou omgegaan worden met het ondersteuningsplan. Zo was bijvoorbeeld niet duidelijk hoe 

flexibel budgethouders met het plan zouden kunnen omgaan. Voor sommige budgethouders 

was het moeilijk om op langere termijn te plannen (bijvoorbeeld omwille van onzekerheid 

over de prognose van bepaalde aandoeningen). De concrete operationalisering van het 

ondersteuningsplan vergt ook overleg met diensten. Dat gebeurde nog niet op het niveau van 

de vraagverduidelijking. Op basis van de concrete mogelijkheden in het aanbod, moet het 

ondersteuningsplan flexibel kunnen bijgestuurd worden. 

 

De vraagverduidelijkers engageerden zich bij het begin van het PGB-experiment om na de 

vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning eventueel verder trajectbegeleiding aan te 

bieden aan de budgethouders die dat zouden wensen. Ze vonden dit van groot belang. Er is 

een vertrouwensband opgebouwd met de cliënt, die zou moeten kunnen gecontinueerd 

worden. Een cliënt moet echter evengoed de keuze hebben om naar een andere dienst te gaan 

voor trajectbegeleiding.  
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Hoofdstuk 4: Evaluatie van de vraagverduidelijking 

vanuit het perspectief van de budgethouders  
 

4.1. Beschrijving van de respondenten 

 

Om de fase van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning te kunnen evalueren vanuit 

het perspectief van de budgethouders, vroegen we de deelnemers aan het PGB-experiment om 

een vragenlijst te beantwoorden. Op deze manier gaven we hen de kans hun ervaringen met 

deze fase van het experiment door te geven. In totaal doorliepen 164 mensen de 

vraagverduidelijking in het PGB-experiment. Zij kregen in april 2009 allen een vragenlijst 

toegestuurd. Op een 3-tal maanden tijd kregen we 150 vragenlijsten terug. Deze respons 

(150/164 , 91%) is zeer hoog. In deze groep zitten ook mensen die later uit het experiment 

gestapt zijn, maar de informatie die zij ons bezorgden over de fase van de 

vraagverduidelijking is uiteraard zinvol om mee te nemen. 

 

Per vraag bekijken we 

- de antwoorden van de ganse groep;  

- of de verdeling van de antwoorden verschilt naargelang de oorspronkelijke wachtlijst 

waarop de deelnemer stond: CRZ of PAB; 

- of de verdeling van de antwoorden verschilt naargelang de aard van de handicap van 

de deelnemer: mensen met een verstandelijke handicap (VH) en mensen met een 

fysieke handicap (FH); 

- of de verdeling van de antwoorden verschilt naargelang de aard van de dienst die de 

vraagverduidelijking op zich nam: ambulante diensten (Ambulant), MDT’s, cliënt- of 

budgethoudersverenigingen (C/B ver) en anderen. 

 

Van de 150 ontvangen vragenlijsten werden er 6 anoniem ingevuld, zodat we hun antwoorden 

niet aan andere gegevens (zoals o.a. aard van handicap) konden koppelen. Verder werden er 

hier en daar bepaalde vragen niet ingevuld. Daarom kunnen de totale aantallen per tabel soms 

verschillen.  

 
  CRZ PAB CRZ en PAB Totaal 

n personen 69 71 4 144 

% 48% 49% 3% 100% 

 

De groep van mensen die de vragenlijst beantwoord hebben, is bijna gelijk verdeeld tussen 

mensen die op de wachtlijst CRZ en de wachtlijst PAB stonden. Een heel klein aantal stond 

zowel op de CRZ- als op de PAB-wachtlijst.  

Op basis van een vergelijking met de oorspronkelijke verdeling van de totale groep over deze 

categorieën, is het responspercentage 100% in de categorie CRZ/PAB, 96% bij de mensen op 

de PAB-wachtlijst en 79% bij de mensen op de CRZ-wachtlijst.  

Bij de vergelijking tussen de groepen, nemen we de mensen die zowel op de CRZ-wachtlijst 

als op de PAB-wachtlijst stonden niet verder mee, omwille van het kleine aantal. We 

vergelijken enkel de CRZ- met de PAB-groep.  
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  VH FH Totaal 

n personen 61 83 144 

% 42% 58% 100% 

 

Wanneer we naar de aard van de handicap kijken, blijkt dat meer mensen met een fysieke 

handicap de vragenlijst hebben ingevuld dan mensen met een verstandelijke handicap. Het 

responspercentage is respectievelijk 94% bij mensen met een fysieke handicap en 79% bij 

mensen met een verstandelijke handicap. 

 
  Ambulant MDT’s C/B ver Andere Totaal 

n personen 63 19 48 13 143 

% 44% 13% 34% 9% 100% 

 

Van de groep van mensen die de vragenlijst ingevuld hebben, hebben de meesten het proces 

van de vraagverduidelijking doorlopen bij een ambulante dienst. 34% van de groep werd in 

deze fase bijgestaan door een cliënt- of budgethoudersvereniging. De MDT’s en de ‘andere’ 

traden minder frequent op als vraagverduidelijkers. 

De responspercentages zijn 78% bij de ambulante diensten, 92% bij de cliënt- of 

budgethoudersverenigingen en 100% bij de MDT’s en bij de andere diensten.  

 

143 personen gaven aan wie de vragenlijst heeft ingevuld: 

- Persoon die deelneemt aan het experiment: n = 55 (39%) 

- Persoon die deelneemt aan het experiment, met behulp van een proxy: n = 39 (27%) 

- Proxy: n = 49 (34%) 

 

De vragenlijsten die door een proxy ingevuld werden, kunnen nog verder opgesplitst worden:  

- in naam van de persoon die deelneemt aan het experiment: n = 32 (68%) 

- in eigen naam (indien de proxy het proces van vraagverduidelijking alleen doorgemaakt 

 heeft): n = 15 (32%) 

 

Indien de proxy de vragenlijst in eigen naam heeft ingevuld (n = 15), vroegen we wat de band 

was tussen de proxy en de persoon: 

- ouder: n = 10 (67%) 

- ander familielid: n = 3 (20%) 

- wettelijke vertegenwoordiger (maar niet ouder of familielid): n = 0 (0%) 

- andere: n = 2 (13%) 

 

We vermelden overal de exacte aantallen (n) alsook de percentages (%). We hanteren de 

volgende afrondingsregels: indien onder 0.5 ronden we af naar beneden, indien boven 0.5 

naar boven. Indien 1% zich verspreidt over meerdere getallen, dan werken we met 1 getal na 

de komma. 

 

Verschillen in de verdeling van de antwoorden tussen de verschillende groepen zijn 

significant wanneer de p-waarde ≤ 0.01. Een p-waarde tussen 0.01 en 0.1 noemen we 

richtinggevend. Van belang bij het interpreteren van de data is dat er rekening mee moet 

gehouden worden dat niet alle cellen steeds ingevuld zijn (beperkte data), dus enige 

voorzichtigheid is noodzakelijk. 

 

Bij de meeste vragen konden de deelnemers ook een motivatie bij hun antwoord geven. We 

gebruiken deze informatie als verduidelijking bij de resultaten. Natuurlijk kunnen we enkel 
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ingaan op datgene wat de mensen zelf invulden, en hebben we dus geen motivatie voor elk 

antwoord van iedere persoon. 

 

4.2. Het verloop van de vraagverduidelijking  

 

Een eerste groep van vragen heeft betrekking op het verloop van de contacten tussen de 

budgethouder en de vraagverduidelijker gedurende het proces van de vraagverduidelijking. 

 

 

Hoeveel keer hebt u in totaal contact gehad met de vraagverduidelijker voor het opmaken van 

uw ondersteuningsplan? 

 

 
 

 
aantal 

contactmomenten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n personen 10 20 48 35 14 5 4 3 1 4 

% 7 14 33 24 10 3.5 3 2 0.5 3 

 

Op een totaal van 144 respondenten, is het aantal contactmomenten met de 

vraagverduidelijker verspreid tussen minstens 1 en maximum 10 contactmomenten. Meest 

voorkomend volgens de gegevens van de vragenlijst zijn 2 (14%), 3 (33%) en 4 (24%) 

contactmomenten. Het gemiddeld aantal contactmomenten is 3.7 contactmomenten. De 

mediaan bevindt zich tussen 3.5 en 4 contactmomenten. Deze gegevens lopen parallel met de 

gegevens die we konden afleiden uit het logboek over het aantal contactmomenten (zie 3.3.1). 
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Wanneer we het gemiddeld aantal contactmomenten vergelijken in de CRZ-groep (n = 64, M 

= 3.80) en in de PAB-groep (n = 71, M= 3.62) blijkt uit de t-toets dat deze niet significant 

van elkaar verschillen (t = 0.548, p = 0.584). Ook de spreiding blijkt niet significant 

verschillend te zijn (X² = 10.679, df = 9, p = 0.298). 
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Het gemiddeld aantal contactmomenten is niet verschillend (t = 1.146, p = 0.254) voor 

mensen met een verstandelijke handicap (n = 56, M = 3.93) en voor mensen met een fysieke 

handicap (n = 82, M = 3.56).  

Wanneer we de verdeling van de twee groepen over de verschillende antwoordcategorieën 

bekijken, zien we wel een verschil (niet significant, maar wel richtinggevend, X² = 19.399, df 

= 9, p = 0.022). Eén contactmoment heeft plaatsgevonden bij 11% van de mensen met een 

verstandelijke handicap en slechts bij 5% van de mensen met een fysieke handicap. Drie 

contactmomenten komt duidelijk veel minder voor bij mensen met een verstandelijke 

handicap (21%) in vergelijking met mensen met een fysieke handicap (40%). De hogere 

frequenties komen opnieuw meer voor bij mensen met een verstandelijke handicap: 5 

contactmomenten bij 18% van de mensen met een verstandelijke handicap en slechts bij 5% 

van de mensen met een fysieke handicap en 7 contactmomenten bij 7% van de mensen met 

een verstandelijke handicap en niet bij mensen met een fysieke handicap. 
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Wat het gemiddeld aantal contactmomenten betreft stellen we een significant verschil vast 

tussen de verschillende groepen van vraagverduidelijkers (F = 6.163, df = 3, p = 0.001). Op 

basis van de Post Hoc Tukey paarsgewijze vergelijkingen leiden we af dat de ambulante 

diensten gemiddeld significant meer contactmomenten hadden (n = 63, M = 4.25) met de 

budgethouders dan de MDT’s (n = 19, M = 2.79) en dan de cliënt- of 

budgethoudersverenigingen (n = 48, M = 3.21). De ‘andere’ diensten hadden significant meer 

contactmomenten (n = 13, M = 4.69) dan de MDT’s (n = 19, M = 2.79) en (niet significant, 

maar toch opvallend meer) dan de cliënt- of budgethoudersverenigingen (n = 48, M = 3.21). 

 

 

Verliep het maken van afspraken met de vraagverduidelijker vlot? 

 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 129 17 1 1 148 

% 87% 11% 1% 1% 100% 

 

87% van de budgethouders geeft aan dat het maken van de afspraken zeker vlot verliep; 17% 

geeft aan ‘ja, een beetje’. Aan flexibiliteit bij het maken van een afspraak en aan het nakomen 

van afspraken wordt door de mensen veel belang gehecht, zo blijkt uit hun commentaren. 
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 57 10 0 1 68 49% 

PAB 63 6 1 0 70 51% 

Totaal 120 16 1 1 138  

% 87% 11% 1% 1%  100% 

X² = 3.272, df = 3, p = 0.352 
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  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 53 6 0 1 60 42% 

FH 71 10 1 0 82 58% 

Totaal 124 16 1 1 142  

% 87% 11% 1% 1%  100% 

X² = 2.259, df = 3, p = 0.520 
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 56 5 0 1 62 44% 

MDT 14 5 0 0 19 13.5% 

C/B ver 42 4 1 0 47 33.3% 

Andere 11 2 0 0 13 9.2% 

Totaal 123 16 1 1 141  

% 87% 11% 1% 1%  100% 

X² = 8.637, df = 9, p = 0.471 

 

Geen van de drie opsplitsingen, naar oorspronkelijke wachtlijst, naar aard van handicap en 

naar aard van vraagverduidelijkingsdienst, blijkt van invloed te zijn op de antwoorden op deze 

vraag. 

 

 

Werden er andere personen die voor u belangrijk zijn, betrokken bij de vraagverduidelijking? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 78 33 37 2 150 

% 52% 22% 25% 1% 100% 

 

Bij 74% van de respondenten werden belangrijke anderen betrokken bij de 

vraagverduidelijking. Er worden veel verschillende mensen aangegeven, onder meer 

echtgenoot/partner, ouders, zus, broer, grootouder, kinderen, gezin, vriend, schoolpersoneel, 

persoonlijke assistent, maatschappelijk medewerker, hulpverlener, … Een aantal mensen 

geeft aan dat ze voor zichzelf kunnen beslissen en dus geen andere mensen wilden betrekken 

bij het proces van vraagverduidelijking. Vermoedelijk kan het aantal ‘nee’ antwoorden (25%) 

voor een stuk daardoor verklaard worden.  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 39 17 12 1 69 49% 

PAB 36 15 19 1 71 51% 

Totaal 75 32 31 2 140  

% 54% 23% 22% 1%  100% 

X² = 1.797, df = 3, p = 0.615 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 38 14 8 1 61 42% 

FH 37 19 26 1 83 58% 

Totaal 75 33 34 2 144  

% 52% 23% 24% 1%  100% 

X² = 7.105, df = 3, p = 0.069 
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  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 28 18 16 1 63 44% 

MDT 12 4 3 0 19 13% 

C/B ver 23 11 13 1 48 34% 

Andere 11 0 2 0 13 9% 

Totaal 74 33 34 2 143  

% 52% 23% 24% 1%  100% 

X² = 9.645, df = 9, p = 0.380 

 

Op deze vraag wordt er anders geantwoord door mensen met een verstandelijke handicap dan 

door mensen met een fysieke handicap. Het verschil is niet significant, maar wel 

richtinggevend. Meer mensen met een verstandelijke handicap (38/61, 62%) geven aan dat er 

andere personen betrokken werden bij de vraagverduidelijking in vergelijking met mensen 

met een fysieke handicap (37/83, 45%). Bij de mensen met een fysieke handicap antwoordt 

31% (26/83) van de respondenten dat er geen belangrijke personen bij de 

vraagverduidelijking betrokken werden, bij mensen met een verstandelijke handicap is dit 

slechts 13% (8/61). Het lijkt aannemelijk dat budgethouders met een fysieke handicap zelf 

een goed zicht hebben op wat ze nodig hebben en wensen, en dus niet steeds anderen nodig 

hebben om dit duidelijk te krijgen.  

De oorspronkelijke zorgvraag (CRZ of PAB) en de aard van de vraagverduidelijkingsdienst 

blijkt geen invloed te hebben op het al dan niet betrekken van anderen tijdens de 

vraagverduidelijking. 

 

4.3. Beoogde doelstellingen  

 

Een volgende reeks van vragen heeft betrekking op de mate waarin het proces van de 

vraagverduidelijking volgens de respondenten tegemoet komt aan de vooropgestelde 

doelstellingen. 

 

 

Hebt u doorheen het proces van de vraagverduidelijking zicht gekregen op datgene wat u 

belangrijk vindt in uw leven? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 78 43 14 11 146 

% 53% 29.5% 10% 7.5% 100% 

 

De meeste respondenten (82.5%) geven aan dat ze doorheen het proces van de 

vraagverduidelijking zicht gekregen hebben op wat ze belangrijk vinden in hun leven. Toch is 

een relatief groot aantal respondenten (29.5%) eerder voorzichtig in hun antwoord (‘ja, een 

beetje’). Uit de toelichting blijkt dat deze mensen eerder afwachtend zijn en eerst willen zien 

wat het experiment hen verder zal opleveren. Anderen geven aan dat praten en alles eens op 

een rijtje zetten zeker helpt om alles duidelijker te krijgen. 

 

Uit de toelichting leiden we ook af dat er een heel aantal mensen zijn die al langer wisten wat 

belangrijk voor hen was. Ze geven aan dat de vraagverduidelijking hun beeld daarop niet 

heeft veranderd. Dit kan wellicht ten dele de 17.5% mensen die ‘nee’ of ‘ik weet het niet’ 

hebben geantwoord verklaren.  
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  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 35 20 3 9 67 49% 

PAB 38 18 11 2 69 51% 

Totaal 73 38 14 11 136  

% 54% 28% 10% 8%  100% 

X² = 9.227, df = 3, p = 0.026 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 29 19 4 8 60 43% 

FH 47 20 10 3 80 57% 

Totaal 76 39 14 11 140  

% 54% 28% 10% 8%  100% 

X² = 6.407, df = 3, p = 0.093 
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 39 13 2 7 61 44% 

MDT 7 7 4 1 19 14% 

C/B ver 23 14 7 2 46 33% 

Andere 7 5 1 0 13 9% 

Totaal 76 39 14 10 139  

% 55% 28% 10% 7%  100% 

X² = 13.811, df = 9, p = 0.129   

 

Zowel voor de onderverdeling CRZ/PAB als voor de onderverdeling mensen met een 

verstandelijke handicap en mensen met een fysieke handicap blijkt de tendens van 

antwoorden verschillend te zijn (niet significant, wel richtinggevend). Wat de CRZ- resp. 

PAB-respondenten betreft, situeert het verschil zich vooral in de antwoordcategorie ‘nee’ en 

‘weet het niet’. Meer mensen uit de PAB-groep (11/69, 16%) dan uit de CRZ-groep (3/67, 

4.5%) antwoorden ‘nee’ en meer mensen uit de CRZ-groep (9/67, 13%) dan uit de PAB-groep 

(2/69, 3%) ‘ik weet het niet’ op de vraag of ze doorheen het proces van vraagverduidelijking 

zicht gekregen hebben op wat ze belangrijk vinden in hun leven. Mogelijk kan dit ten dele 

verklaard worden doordat mensen op de PAB-wachtlijst al vóór de vraagverduidelijking een 

duidelijk zicht hadden op wat ze belangrijk vinden in hun leven.  

Er is ook een licht verschil tussen de groep van mensen met een verstandelijke of een fysieke 

handicap. De frequentie van ‘ja’-antwoorden is groter in de groep van mensen met een fysieke 

handicap (47/80, 59%) in vergelijking met de groep van mensen met een verstandelijke 

handicap (29/60, 48%). Bij mensen met een verstandelijke handicap zijn er echter ook meer 

‘ik weet het niet’ antwoorden (8/60, 13%) in vergelijking met de groep van mensen met een 

fysieke handicap (3/80, 4%).  

De aard van de vraagverduidelijkingsdienst zorgt niet voor een verschil in antwoorden op 

deze vraag. 

 

 

Hebt u doorheen het proces van de vraagverduidelijking zicht gekregen op uw wensen en 

toekomstverwachtingen? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 71 60 8 9 148 

% 48% 41% 5% 6% 100% 
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Het overgrote deel van de respondenten (89%) zegt dat ze doorheen het proces van 

vraagverduidelijking wel degelijk zicht gekregen hebben op hun wensen en 

toekomstverwachtingen. Slechts een minderheid (5%) geeft aan dat dit niet het geval is.  

 

In de toelichting bij het antwoord verwoorden sommige respondenten dat het niet evident is 

om prioriteiten te stellen. Voor sommige personen die al zicht hadden op hun eigen wensen, 

vormde deze fase niet echt meer een meerwaarde. Meerdere mensen geven natuurlijk ook aan 

dat de toekomst in deze fase nog niet helemaal helder was: de mogelijkheden hangen nog af 

van het budget, de concrete invulling ervan, wat er beschikbaar is aan ondersteuning, enz. 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 31 28 2 6 67 49% 

PAB 35 27 6 3 71 51% 

Totaal 66 55 8 9 138  

% 48% 40% 6% 6%  100% 

X² = 3.147, df = 3, p = 0.369 
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 26 27 3 4 60 42% 

FH 42 30 5 5 82 58% 

Totaal 68 57 8 9 142  

% 48% 40% 6% 6%  100% 

X² = 1.153, df = 3, p = 0.764 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 35 21 1 5 62 44% 

MDT 8 6 2 3 19 13.5% 

C/B ver 20 23 4 1 48 34% 

Andere 5 6 1 0 12 8.5% 

Totaal 68 56 8 9 141  

% 48% 40% 6% 6%  100% 

X² = 11.938, df = 9, p = 0.217 

 

Het antwoordpatroon op deze vraag verschilt niet naargelang de oorspronkelijke wachtlijst 

van de deelnemers, de aard van hun handicap of de aard van de vraagverduidelijkingsdienst.  

 

 

Hebt u doorheen het proces van de vraagverduidelijking zicht gekregen op de ondersteuning 

die u wil en nodig hebt om een kwaliteitsvol leven te kunnen leiden? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 81 59 6 2 148 

% 55% 40% 4% 1% 100% 

 

55% van de respondenten meent dat ze zeker zicht gekregen hebben op de ondersteuning die 

ze willen en nodig hebben om een kwaliteitsvol leven te kunnen leiden, 40% een beetje.  

 

Ook hier geeft een aantal mensen in de toelichting aan dat ze al zicht hadden op wat ze aan 

ondersteuning willen en nodig hebben, maar dat het uitgebreid stilstaan bij alle domeinen 

tijdens de vraagverduidelijking toch nog voor een duidelijker beeld zorgde. Mensen krijgen 

zicht op hun ondersteuningsnoden, maar geven ook aan dat het nog niet duidelijk is wat ze er 

effectief aan kunnen doen. 
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  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 34 29 2 2 67 49% 

PAB 41 26 4 0 71 51% 

Totaal 75 55 6 2 138  

% 54.3% 40% 4.3% 1.4%  100% 

X² = 3.371, df = 3, p = 0.338 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 31 26 2 2 61 43% 

FH 47 30 4 0 81 57% 

Totaal 78 56 6 2 142  

% 55% 39.4% 4.2% 1.4%  100% 

X² = 3.487, df = 3, p = 0.322 
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 36 24 0 2 62 44% 

MDT 9 6 4 0 19 13.5% 

C/B ver 26 20 2 0 48 34% 

Andere 7 5 0 0 12 8.5% 

Totaal 78 55 6 2 141  

% 55.3% 39% 4.3% 1.4%  100% 

X² = 19.008, df = 9, p = 0.025  

 

We stellen geen verschillen vast in de antwoorden op deze vraag naargelang de wachtlijst 

waarop de respondent oorspronkelijk stond, of naargelang de aard van de handicap. De aard 

van de dienst die de vraagverduidelijking deed, blijkt echter wel van invloed te zijn. De ‘ja 

zeker-antwoorden’ komen het minst voor bij de MDT’s (9/19, 47%) in vergelijking met de 3 

andere diensten (ambulant: 36/62, 58%, cliënt- of budgethoudersvereniging: 26/48, 54% en 

andere: 7/12, 58%). De ‘ja, een beetje-antwoorden’ komen het meest voor bij de cliënt- of 

budgethoudersverenigingen (20/48, 42%) en bij ‘andere’ (5/12, 42%) en het minst bij de 

MDT’s (6/19, 32%). De ‘nee-antwoorden’ komen het meest voor bij de MDT’s (4/19, 21%) 

in vergelijking met de 3 andere diensten, waar dit antwoord weinig tot niet voorkomt. 

 

 

Hebt u het proces van vraagverduidelijking als een meerwaarde ervaren? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 78 47 10 12 147 

% 53% 32% 7% 8% 100% 

 

85% van de groep geeft aan het proces (in meerdere of mindere mate) als een meerwaarde te 

hebben ervaren. Mensen beargumenteren hun antwoord aan de hand van elementen die 

duidelijk verwijzen naar de doelstellingen van de vraagverduidelijking: we hebben zicht 

gekregen op wat de mogelijkheden zijn op vlak van ondersteuning, het hielp ons om na te 

denken over bepaalde dingen waarbij we vooraf nog nooit hadden stil gestaan, ons 

toekomstbeeld is duidelijker geworden. Mensen geven ook aan dat ze zich door de 

vraagverduidelijker gesteund voelden. Er was gehoor voor hun problematiek en ze kregen 

meer inzicht in hun situatie.  

Andere respondenten wijzen op het feit dat een proces van vraagverduidelijking ook 

moeizaam kan verlopen. Sommigen geven aan dat het soms ook wel confronterend was om 

over hun beperkingen te praten, dat er onzekerheden en onopgeloste vragen achterbleven en 

dat het proces soms stresserend was.  
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  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 40 15 4 9 68 50% 

PAB 33 29 4 3 69 50% 

Totaal 73 44 8 12 137  

% 53% 32% 6% 9%  100% 

X² = 8.119, df = 3, p = 0.044  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 33 16 5 7 61 43% 

FH 44 28 3 5 80 57% 

Totaal 77 44 8 12 141  

% 54.6% 31.2% 5.7% 8.5%  100% 

X² = 3.175, df = 3, p = 0.365 
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 40 12 1 9 62 44% 

MDT 8 7 2 1 18 13% 

C/B ver 22 22 2 1 47 34% 

Andere 7 3 2 1 13 9% 

Totaal 77 44 7 12 140  

% 55% 31% 5% 9%  100% 

 X² = 19.641, df = 9, p = 0.020  

 

Mensen met een verstandelijke handicap en mensen met een fysieke handicap hebben op 

eenzelfde wijze de meerwaarde van vraagverduidelijking ervaren. Er is echter wel een 

verschil tussen mensen die oorspronkelijk op de CRZ-wachtlijst of op de PAB-wachtlijst 

stonden. De respondenten die op een CRZ-wachtlijst stonden, ervaren de vraagverduidelijking 

meer overtuigend als een meerwaarde dan de respondenten van de PAB-wachtlijst (CRZ: 

40/68, 60%, PAB: 33/69, 48%). Voor de respondenten van de PAB-wachtijst is dat ook wel 

het geval, maar in beperktere mate, zoals blijkt uit de grotere proportie van ‘ja, een beetje’ 

antwoorden (CRZ: 15/68, 22%, PAB: 29/69, 42%). Anderzijds zijn er dan weer meer mensen 

van de CRZ-wachtlijst dan van de PAB-wachtlijst die ‘weet het niet’ hebben geantwoord op 

deze vraag (CRZ: 9/68, 13%, PAB: 3/69, 4%).  

Het aantal respondenten die de vraagverduidelijking zeer zeker als een meerwaarde ziet, is het 

grootst bij de ambulante diensten (40/62, 64.5%) en bij de ‘andere’ diensten (7/13, 54%). Bij 

de MDT’s (7/18, 39%) en bij de cliënt- of budgethoudersverenigingen (22/47, 47%) is er een 

relatief hoog percentage van mensen die dat enigszins het geval vindt. Meer dan 10% van de 

respondenten van de MDT’s (2/18, 11%) en van de ‘andere’ diensten (2/13, 15%) beschouwt 

de vraagverduidelijking helemaal niet als een meerwaarde; 9/62 (14.5%) van de respondenten 

van de ambulante diensten twijfelt daarover.  

 

4.4. Toepassing van de principes  

 

De volgende vragen peilen naar de mate waarin de vooropgestelde principes van 

vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning (zie hoofdstuk 2) volgens de respondenten 

ook toegepast werden in de praktijk.  
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Werd er bij de vraagverduidelijking en het opstellen van het ondersteuningsplan voldoende 

rekening gehouden met alle voor u belangrijke levensdomeinen (vb. wonen, werken, vrije tijd, 

…)? 

 

Een belangrijk principe van de vraagverduidelijking is dat de verschillende levensdomeinen 

aan de orde kunnen komen. De vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan moeten 

immers een zo breed mogelijk beeld geven van de ondersteuningsnoden die mensen ervaren 

op diverse domeinen van hun functioneren.  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 115 24 6 5 150 

% 77% 16% 4% 3% 100% 

 

Deze vraag wordt opvallend positief beantwoord. 3/4
de

 van de groep geeft aan dat er zeker 

voldoende rekening gehouden werd met alle voor hen belangrijke levensdomeinen. Mensen 

ervaren het als positief dat alle domeinen één voor één overlopen werden tijdens het gehele 

proces.  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 55 8 3 3 69 49% 

PAB 53 13 3 2 71 51% 

Totaal 108 21 6 5 140  

% 77% 15% 4% 4%  100% 

X² = 1.399, df = 3, p = 0.706 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 45 10 3 3 61 42% 

FH 66 12 3 2 83 58% 

Totaal 111 22 6 5 144  

% 77% 15.3% 4.2% 3.5%  100% 

X² = 1.017, df = 3, p = 0.797  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 53 6 1 3 63 44% 

MDT 9 4 4 2 19 13% 

C/B ver 37 10 1 0 48 34% 

Andere 11 2 0 0 13 9% 

Totaal 110 22 6 5 143  

% 77% 15.3% 4.2% 3.5%  100% 

X² = 25.464, df = 9, p = 0.002  

 

Of mensen oorspronkelijk op de CRZ- of op de PAB-wachtlijst stonden en of mensen een 

verstandelijke handicap dan wel een fysieke handicap hebben, blijkt geen effect te hebben op 

de antwoorden op deze vraag. Wel zien we dat de aard van de vraagverduidelijkingsdienst 

zorgt voor een significant verschil. Al naargelang welke dienst de vraagverduidelijking op 

zich nam, antwoorden de deelnemers verschillend op de vraag of er voldoende rekening 

gehouden werd met alle belangrijke levensdomeinen. De ‘ja-zeker’ antwoorden zijn opvallend 

lager in de groep van MDT’s (9/19, 47%) dan in de andere groepen (ambulant: 53/63, 84%, 

cliënt- of budgethoudersvereniging: 37/48, 77% en andere: 11/13, 85%). Tegelijkertijd 

antwoordt een groter aantal mensen die begeleid werden vanuit een MDT ‘nee’ (4/19, 21%) 

en ‘ik weet het niet’ (2/19, 10.5%) op deze vraag. Nee-antwoorden komen in de andere 

groepen zelden voor (van 0 tot 2%).  
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Hebt u zelf prioriteiten kunnen leggen en keuzes kunnen maken bij het opstellen van het 

ondersteuningsplan? 

 

Een volgend principe houdt verband met het vraaggestuurd werken van de 

vraagverduidelijkers. Budgethouders moeten zelf keuzes kunnen maken en prioriteiten 

kunnen leggen tijdens het hele proces van vraagverduidelijking.  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 95 39 11 5 150 

% 63.3% 26% 7.3% 3.3% 100% 

 

Ondanks de vaststelling dat een groot aantal mensen aangeeft zelf prioriteiten te hebben 

kunnen leggen en keuzes te hebben kunnen maken (89.3%), geeft toch 7.3% aan dat dit niet 

het geval was.  

 

Meermaals wordt bij de motivatie aangegeven dat er goed geluisterd werd en dat samen met 

de vraagverduidelijker alles goed overwogen werd. Enkele mensen menen dat de prioriteiten 

niet aan bod zijn gekomen. Een mogelijke verklaring waarom een aantal mensen ‘nee’ 

antwoordt op deze vraag, kan de volgende zijn: mensen geven aan dat ze soms maar één vraag 

hadden en dat er dus geen keuzes gemaakt moesten worden. Het kan inderdaad zijn dat er 

geen prioriteiten gesteld moesten worden bij bepaalde personen. 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 42 18 4 5 69 49% 

PAB 44 20 7 0 71 51% 

Totaal 86 38 11 5 140  

% 61% 27% 8% 4%  100% 

X² = 5.943, df = 3, p = 0.114 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 30 21 6 4 61 42% 

FH 60 17 5 1 83 58% 

Totaal 90 38 11 5 144  

% 62.5% 26% 7% 3.5%  100% 

X² = 9.165, df = 3, p = 0.027 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 41 16 1 5 63 44% 

MDT 10 4 5 0 19 13% 

C/B ver 30 13 5 0 48 34% 

Andere 9 4 0 0 13 9% 

Totaal 90 37 11 5 143  

% 63% 26% 8% 3%  100% 

X² = 20.205, df = 9, p = 0.017  

 

Bij de mensen met een verstandelijke handicap zegt 49% (30/61) ‘ja, zeker’ op deze vraag; bij 

de mensen met een fysieke handicap is dit 72% (60/83). De mensen met een fysieke handicap 

lijken er zekerder van dat ze zelf prioriteiten hebben kunnen leggen en keuzes hebben kunnen 

maken. Het verschil in antwoorden is enkel richtinggevend. Het omgekeerde zien we dan bij 

de ‘ja, een beetje-antwoorden’. Deze komen meer voor bij mensen met een verstandelijke 

handicap (21/61, 34%) dan bij mensen met een fysieke handicap (17/83, 20.5%).  
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Ook de diensten die de vraagverduidelijking op zich namen, leiden tot een ander 

antwoordpatroon op deze vraag. De respondenten die begeleid werden door de ‘andere’ 

diensten antwoorden het vaakst ‘ja zeker’ en ‘ja een beetje’ (9/13, 69% en 4/13, 31%). We 

zien deze antwoorden het minst vaak bij de MDT’s (10/19, 53% en 4/19, 21%). Er is ook een 

verschil te zien in de ‘nee-antwoorden’: 26% (5/19) van de MDT groep en 10 % (5/48) van de 

cliënt- of budgethoudersverenigingen tegenover 2% (1/63) van de ambulante diensten en 

niemand van de ‘andere’. 8% (5/63) van de mensen die samenwerkten met een ambulante 

dienst geeft aan het antwoord op deze vraag niet te weten; bij de andere diensten geeft 

niemand dit antwoord. 

 

 

Hebt u tijdens het proces van de vraagverduidelijking voldoende informatie gekregen over de 

verschillende vormen van ondersteuning die u zou kunnen gebruiken? 

 

Een belangrijk principe tijdens de vraagverduidelijking en de ondersteuningsplanning betreft 

de informatieverstrekking. Budgethouders kunnen immers slechts keuzes maken als zij 

voldoende geïnformeerd zijn over de diverse vormen van ondersteuning die een antwoord 

zouden kunnen bieden op hun noden.  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 84 48 13 3 148 

% 57% 32% 9% 2% 100% 

 

Meer dan de helft van de respondenten (57%) zegt zeer zeker voldoende informatie te hebben 

gekregen over de verschillende vormen van ondersteuning. Volgens sommige respondenten 

mag dit echter zeker nog uitgebreid worden: ze hebben nog steeds onvoldoende overzicht van 

de mogelijkheden die er bestaan, ze weten niet altijd welke mogelijkheden er beschikbaar zijn 

en welke niet, en er blijven vragen over de praktische uitwerking van de gekozen 

ondersteuningsvormen.  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 43 19 3 2 67 48.5% 

PAB 34 26 10 1 71 51.5% 

Totaal 77 45 13 3 138  

% 56% 33% 9% 2%  100% 

X² = 6.133, df = 3, p = 0.105 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 33 20 5 2 60 42% 

FH 48 25 8 1 82 58% 

Totaal 81 45 13 3 142  

% 57% 32% 9% 2%  100% 

X² = 0.974, df = 3, p = 0.808 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 41 16 2 2 61 43.3% 

MDT 10 5 4 0 19 13.5% 

C/B ver 21 20 6 1 48 34% 

Andere 9 3 1 0 13 9.2% 

Totaal 81 44 13 3 141  

% 57.5% 31.2% 9.2% 2.1%  100% 

X² = 12.434, df = 9, p = 0.190  
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Geen enkele van de variabelen die we nagingen (aard van de wachtlijst, aard van de handicap, 

aard van de vraagverduidelijkingsdienst) hangt samen met het antwoordpatroon op deze 

vraag. 

 

 

Hebt u zelf kunnen kiezen op welke vormen van ondersteuning u een beroep wil doen? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 91 32 12 13 148 

% 61.5% 21.5% 8% 9% 100% 

 

Het grootste deel van de respondenten stelt (‘zeker’ en ‘een beetje’) dat ze zelf hebben kunnen 

kiezen op welke vormen van ondersteuning ze een beroep willen doen (83%). Toch geeft ook 

8% aan dit niet zelf te hebben kunnen kiezen. Uit de toelichting kunnen we afleiden dat dit ten 

dele het geval is omdat de keuze voor de specifieke ondersteuningsvormen zal afhangen van 

het budget. Mensen geven wel aan tevreden te zijn zelf keuzes te kunnen maken op basis van 

het advies van de vraagverduidelijker. 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 39 17 4 9 69 50% 

PAB 43 14 8 4 69 50% 

Totaal 82 31 12 13 138  

% 59.4% 22.5% 8.7% 9.4%  100% 

X² = 3.742, df = 3, p = 0.291 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 31 17 6 7 61 43% 

FH 55 14 6 6 81 57% 

Totaal 86 31 12 13 142  

% 60.5% 22% 8.5% 9%  100% 

X² = 4.334, df = 3, p = 0.228 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 41 11 3 8 63 45% 

MDT 9 3 3 3 18 13% 

C/B ver 27 13 5 2 47 33% 

Andere 9 3 1 0 13 9% 

Totaal 86 30 12 13 141  

% 61% 21% 9% 9%  100% 

X² = 9.373, df = 9, p = 0.404  

 

De oorspronkelijke vraag, de aard van de handicap of de aard van de dienst hangt niet samen 

met de antwoorden op deze vraag. 

 

 

Werd er bij de vraagverduidelijking en het opstellen van het ondersteuningsplan voldoende 

rekening gehouden met uw capaciteiten en mogelijkheden? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 118 17 7 6 148 

% 80% 11% 5% 4% 100% 
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We kunnen besluiten dat voor het overgrote deel van de mensen die de vragenlijst invulden er 

zeker voldoende rekening gehouden werd met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden 

tijdens deze fase van het experiment (80%). 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 52 10 2 3 67 49% 

PAB 56 7 5 3 71 51% 

Totaal 108 17 7 6 138  

% 78.3% 12.3% 5% 4.4%  100% 

X² = 1.849, df = 3, p = 0.604  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 44 7 5 4 60 42% 

FH 68 10 2 2 82 58% 

Totaal 112 17 7 6 142  

% 79% 12% 5% 4%  100% 

X² = 4.320, df = 3, p = 0.229 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 52 8 1 1 62 44% 

MDT 12 0 3 3 18 13% 

C/B ver 37 6 3 2 48 34% 

Andere 10 3 0 0 13 9% 

Totaal 111 17 7 6 141  

% 79% 12% 5% 4%  100% 

X² = 19.348, df = 9, p = 0.022 

 

We bekomen geen verschil tussen de antwoorden, behalve voor de aard van de 

vraagverduidelijkingsdienst. De respondenten die begeleid werden vanuit een ambulante 

dienst antwoorden het meest opvallend positief op deze vraag (52/62, 84%) in vergelijking 

met de andere diensten (MDT: 12/18, 67%, cliënt- of budgethoudersvereniging: 37/48, 77% 

en andere: 10/13, 77%). Bij de ‘andere’ diensten is er een relatief groot aantal ‘ja, een beetje’-

antwoorden (3/13, 23%). Zeer opvallend is dat 17% (3/18) van de respondenten die begeleid 

werden vanuit een MDT aangeven dat onvoldoende rekening gehouden werd met hun 

capaciteiten en mogelijkheden tijdens het proces en nog eens eenzelfde aantal ‘ik weet het 

niet’ antwoordt op deze vraag. Ook in de budget- en cliënthoudersverenigingen meent 6% 

(3/48) dat onvoldoende rekening gehouden werd met hun mogelijkheden bij de 

vraagverduidelijking en de ondersteuningsplanning.  

 

 

Werd er bij de vraagverduidelijking en het opstellen van het ondersteuningsplan voldoende 

rekening gehouden met de mogelijke ondersteuning die uw directe omgeving kan bieden? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 97 28 10 11 146 

% 66% 19% 7% 8% 100% 

 

Bij deze vraag geeft 2/3
de

 van de groep aan dat er zeker voldoende rekening werd gehouden 

met de mogelijke ondersteuning die de omgeving kan bieden. Een reden voor een aantal 

mensen om op deze vraag ‘nee’ te antwoorden is omdat ze net zelfstandig willen zijn en hun 

omgeving willen ontlasten.  
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  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 41 14 5 8 68 50% 

PAB 50 13 4 2 69 50% 

Totaal 91 27 9 10 137  

% 66% 20% 7% 7%  100% 

X² = 4.631, df = 3, p = 0.201  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 34 13 5 8 60 43% 

FH 60 14 4 3 81 57% 

Totaal 94 27 9 11 141  

% 67% 19% 6% 8%  100% 

X² = 6.632, df = 3, p = 0.085  
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 43 8 4 8 63 45% 

MDT 10 4 1 2 17 12% 

C/B ver 30 12 4 1 47 34% 

Andere 10 3 0 0 13 9% 

Totaal 93 27 9 11 140  

% 66.4% 19.2% 6.4% 8%  100% 

X² = 9.423, df = 9, p = 0.399  

 

Enkel tussen de mensen met een verstandelijke handicap en met een fysieke handicap zien we 

op dit punt een licht verschil tussen de antwoorden (niet significant, wel richtinggevend). Er 

zijn meer mensen met een fysieke handicap (60/81, 74%) die ‘ja, zeker’ antwoorden op deze 

vraag dan mensen met een verstandelijke handicap (34/60, 57%). Mensen met een 

verstandelijke handicap geven ook meer ‘nee’- (5/60, 8%) en ‘ik weet het niet’-antwoorden 

(8/60, 13%) aan dan de mensen met een fysieke handicap (4/81, 5% resp. 3/81, 4%).  

 

 

Werd er bij de vraagverduidelijking en het opstellen van het ondersteuningsplan voldoende 

rekening gehouden met uw visie en inbreng? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 115 22 3 7 147 

% 78% 15% 2% 5% 100% 

 

We zien dat het overgrote deel van de groep (93%) positief antwoordt op deze vraag. 

Meerdere mensen geven aan dat hun mening werd gevraagd en dat er geluisterd werd.  
 
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 50 11 1 6 68 50% 

PAB 55 11 2 1 69 50% 

Totaal 105 22 3 7 137  

% 77% 16% 2% 5%  100% 

X² = 4.136, df = 3, p = 0.247  
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  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 41 12 2 5 60 43% 

FH 68 10 1 2 81 57% 

Totaal 109 22 3 7 141  

% 77% 16% 2% 5%  100% 

X² = 5.483, df = 3, p = 0.140  
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 50 9 1 3 63 45% 

MDT 11 2 1 2 16 11.4% 

C/B ver 35 10 1 2 48 34.3% 

Andere 12 1 0 0 13 9.3% 

Totaal 108 22 3 7 140  

% 77% 16% 2% 5%  100% 

X² = 6.358, df = 9, p = 0.704  

 

Voor geen van de drie onderverdelingen blijken de antwoordpatronen verschillend te zijn.  

 

4.5. Mate van tevredenheid  

 

De laatste reeks van vragen gaat over de mate van (on)tevredenheid van de respondenten met 

diverse aspecten van de vraagverduidelijking. 

 

 

Bent u tevreden over het aantal contacten dat er geweest is? 
 

  Ja Nee, meer Nee, minder Weet het niet Totaal 

n 126 11 4 9 150 

% 84% 7% 3% 6% 100% 

 

Het overgrote deel van de mensen (84%) geeft aan tevreden te zijn over het aantal 

contactmomenten dat er is geweest tijdens de vraagverduidelijking. Een klein percentage 

geeft aan dat er voor hen meer (7%) of minder (3%) contacten hadden mogen zijn.  

 
  Ja Nee, meer Nee, minder Weet het niet Totaal % 

CRZ 58 4 1 6 69 49% 

PAB 59 6 3 3 71 51% 

Totaal 117 10 4 9 140  

% 84% 7% 3% 6%  100% 

X² = 2.380, df = 3, p = 0.497 

 
  Ja Nee, meer Nee, minder Weet het niet Totaal % 

VH 49 4 1 7 61 42% 

FH 72 6 3 2 83 58% 

Totaal 121 10 4 9 144  

% 84% 7% 3% 6%  100% 

X² = 5.313, df = 3, p = 0.150 

 



 

 

 

54 

 
 

 
  Ja Nee, meer Nee, minder Weet het niet Totaal % 

Ambulant 54 3 2 4 63 44% 

MDT 15 2 1 1 19 13% 

C/B ver 39 5 1 3 48 34% 

Andere 12 0 0 1 13 9% 

Totaal 120 10 4 9 143  

% 84% 7% 3% 6%  100% 

X² = 3.700, df = 9, p = 0.930 

 

Op basis van de toetsen kunnen we besluiten dat het aantal respondenten dat (al dan niet) 

tevreden is over het aantal contactmomenten, niet verschilt tussen de verschillende groepen. 

Respondenten uit de CRZ- en de PAB-groep, mensen met een verstandelijke handicap en 

mensen met een fysieke handicap en tot slot respondenten die geholpen zijn door 

verschillende diensten zijn overwegend tevreden met het aantal contactmomenten tijdens de 

fase van de vraagverduidelijking.  

 

 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over de aanpak van de vraagverduidelijker doorheen het 

hele proces? 

 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden 
Tevreden noch 

ontevreden Tevreden Zeer tevreden Totaal 

n 4 4 22 56 57 143 

% 3% 3% 15% 39% 40% 100% 

 

79% van de respondenten zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn met betrekking tot de aanpak 

van de vraagverduidelijker. In de toelichting bij de antwoorden geven ze verschillende punten 

aan die door hen als positief ervaren werden. Vooreerst zijn mensen tevreden over de aanpak 

omwille van de goede communicatie en het vlotte verloop van het maken van afspraken. Ook 

de houding van de vraagverduidelijker wordt veelal als reden tot tevredenheid genoemd. De 

houding van vraagverduidelijkers wordt dan getypeerd in termen als begripvol, professioneel, 

stimulerend om verder te gaan, geduldig, bereikbaar, luisterbereid, gemotiveerd, etc. Mensen 

appreciëren het ook sterk dat ze overal bij betrokken werden. Ten slotte worden de open sfeer 

en het wederzijds vertrouwen als belangrijke factoren genoemd. 6% van de mensen is 

ontevreden tot zeer ontevreden. Een paar personen motiveren hun antwoord als volgt: we 

kregen weinig feedback, er waren nog te veel onduidelijkheden, het duurde allemaal vrij lang.  

 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden Tevreden 
Zeer 

tevreden Totaal % 

CRZ 2 1 8 28 27 66 50% 

PAB 2 3 13 22 27 67 50% 

Totaal 4 4 21 50 54 133  

% 3% 3% 15.8% 37.6% 40.6%  100% 

X² = 2.903, df = 4, p = 0.574   
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Zeer 

ontevreden Ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden Tevreden 
Zeer 

tevreden Totaal % 

VH 2 2 11 22 23 60 44% 

FH 2 2 11 29 33 77 56% 

Totaal 4 4 22 51 56 137  

% 3% 3% 16% 37% 41%  100% 

X² = 0.647, df = 4, p = 0.958   
 

 
Zeer 

ontevreden Ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden Tevreden 
Zeer 

tevreden Totaal % 

Ambulant 2 1 6 25 28 62 46% 

MDT 0 1 3 8 5 17 12.5% 

C/B ver 1 2 11 12 18 44 32% 

Andere 1 0 2 5 5 13 9.5% 

Totaal 4 4 22 50 56 136  

% 3% 3% 16% 37% 41%  100% 

X² = 9.612, df = 12, p = 0.650  

 

De tevredenheid over de aanpak van de vraagverduidelijker verschilt niet naargelang de aard 

van de oorspronkelijke wachtlijst, de aard van de handicap of de aard van de 

vraagverduidelijkingsdientst.  

 

 

Hoe tevreden of ontevreden bent u over het verloop van het hele proces van 

vraagverduidelijking? 

 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden 
Tevreden noch 

ontevreden Tevreden Zeer tevreden Totaal 

n 1 11 31 69 31 143 

% 0.7% 7.7% 21.7% 48.2% 21.7% 100% 

 

De helft van de groep geeft aan tevreden te zijn over het verloop van het proces, 1/5
de

 zelfs 

zeer tevreden. Uit de motivaties blijkt dat de respondenten vooral de bekwaamheid en de 

professionaliteit van de vraagverduidelijker als positief ervaarden, net als de goede 

begeleiding. Toch geeft ook 1/5
de

 aan tevreden noch ontevreden te zijn en 7% ontevreden te 

zijn over het verloop van het hele proces van de vraagverduidelijking. Redenen die daarvoor 

opgegeven worden, zijn onder andere de volgende: het was niet altijd even evident, het was 

een lang proces, het format voor het invullen van het ondersteuningsplan was er pas laat, we 

hebben vaak dezelfde vragen moeten beantwoorden, het duurde lang voor er resultaat is/voor 

je iets krijgt, er blijven veel vragen zonder antwoord, de vraagverduidelijker was niet altijd op 

de hoogte van wat ging komen, … Een deel van deze motivaties gaan niet enkel over de fase 

van de vraagverduidelijking, maar over de onzekerheid van de deelnemers en de 

vraagverduidelijkers ten aanzien van de verschillende onderdelen van het experiment. Mensen 

staan ook erg afwachtend tegenover hetgeen ze nu effectief gaan krijgen en wat ze er mee 

gaan kunnen doen. 
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Zeer 

ontevreden Ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden Tevreden 
Zeer 

tevreden Totaal % 

CRZ 1 2 15 36 12 66 50% 

PAB 0 7 14 29 17 67 50% 

Totaal 1 9 29 65 29 133  

% 0.7% 6.8% 21.8% 48.9% 21.8%  100% 

X² = 5.421, df = 4, p = 0.247 

 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden Tevreden 
Zeer 

tevreden Totaal % 

VH 1 4 14 28 13 60 44% 

FH 0 7 15 38 17 77 56% 

Totaal 1 11 29 66 30 137  

% 1% 8% 21% 48% 22%  100% 

X² = 1.820, df = 4, p = 0.769   
 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden Tevreden 
Zeer 

tevreden Totaal % 

Ambulant 1 4 11 29 16 61 45% 

MDT 0 2 5 6 4 17 12.5% 

C/B ver 0 5 11 21 8 45 33% 

Andere 0 0 1 10 2 13 9.5% 

Totaal 1 11 28 66 30 136  

% 1% 8% 20.5% 48.5% 22%  100% 

X² = 9.413, df = 12, p = 0.667  

 

Uit de p-waarden blijkt dat geen van de drie onderverdelingen zorgt voor een significant 

verschil. 

 

 

Hoe tevreden of ontevreden bent u met het ondersteuningsplan dat werd opgesteld? 

 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden 
Tevreden noch 

ontevreden Tevreden Zeer tevreden Totaal 

n 3 5 24 62 46 140 

% 2% 4% 17% 44% 33% 100% 

 

Meer dan 3/4
de

 van de groep blijkt tevreden te zijn met het ondersteuningsplan dat opgesteld 

werd. Mensen geven aan dat het realistisch en volledig is, dat alle facetten in het plan 

verwerkt werden, dat het een juist beeld geeft van hun noden en wensen, … Toch is er een 

grote groep, 17% van de respondenten, die aangeeft tevreden noch ontevreden te zijn. Een 

aantal kritische bemerkingen zijn de volgende: het is nog te vaag, het format is 

onoverzichtelijk met al die tussenvragen, het invullen via internet is niet klantvriendelijk, een 

aantal mensen heeft het ondersteuningsplan (nog) niet gezien, het opsplitsen in 

levensdomeinen was tijdrovend, het was moeilijk het ondersteuningsplan te overzien, er was 

twijfel over de realiseerbaarheid ervan, …  
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Zeer 

ontevreden Ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden Tevreden 
Zeer 

tevreden Totaal % 

CRZ 1 1 12 29 20 63 48% 

PAB 2 4 11 26 24 67 52% 

Totaal 3 5 23 55 44 130  

% 2% 4% 18% 42% 34%  100% 

X² = 2.583, df = 4, p = 0.630  
  

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden Tevreden 
Zeer 

tevreden Totaal % 

VH 1 2 11 27 17 58 43% 

FH 2 3 12 31 28 76 57% 

Totaal 3 5 23 58 45 134  

% 2% 4% 17% 43% 34%  100% 

X² = 1.144, df = 4, p = 0.887  
 

  
Zeer 

ontevreden Ontevreden 

Tevreden 
noch 

ontevreden Tevreden 
Zeer 

tevreden Totaal % 

Ambulant 2 0 4 27 26 59 44% 

MDT 1 2 4 5 5 17 13% 

C/B ver 0 3 10 19 13 45 34% 

Andere 0 0 4 7 1 12 9% 

Totaal 3 5 22 58 45 133  

% 2.3% 3.8% 16.5% 43.6% 33.8%  100% 

X² = 22.038, df = 12, p = 0.037 

 

Er is een licht (niet significant, maar wel richtinggevend) verschil in de mate van 

(on)tevredenheid met het opgestelde ondersteuningsplan, naargelang de dienst die het plan 

opgesteld heeft. Bij de ambulante diensten zijn de respondenten nogal gelijk verdeeld over de 

categorie ‘tevreden’ (27/59, 46%) en ‘zeer tevreden’ (26/59, 44%). Een eerder beperkte groep 

(4/59, 7%) antwoordt neutraal. Bij de ‘andere’ diensten situeren de antwoorden zich eerder 

tussen ‘tevreden noch ontevreden’ (4/12, 33%) en ‘tevreden’ (7/12, 58%). Een kleiner aantal 

mensen uit deze diensten geeft aan zeer tevreden te zijn (1/12, 8%). De antwoorden van de 

respondenten die begeleid werden door de cliënt- of budgethoudersverenigingen resp. door de 

MDT’s liggen zeer verspreid over de diverse categorieën van antwoorden: tevreden noch 

ontevreden (10/45, 22% resp. 4/17, 23.5%), tevreden (19/45, 42% resp. 5/17, 29%) en zeer 

tevreden (13/45, 29% resp. 5/17, 29%). In de MDT-groep geeft 18% (3/17) van de 

respondenten aan ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over het ondersteuningsplan dat werd 

opgesteld. 

 

 

Geef aan wat u goed vond aan de gesprekken met uw vraagverduidelijker. 

 

We stelden op het einde van de vragenlijst een open vraag wat de budgethouders goed vonden 

aan de gesprekken met de vraagverduidelijker.  

 

Als eerste positief kenmerk noemen vele respondenten elementen die verwijzen naar de 

houding van de vraagverduidelijker. Ze benadrukken de kwaliteiten van de 

vraagverduidelijker in zijn/haar omgang met de budgethouder: luisterbereidheid, 
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inlevingsvermogen, openheid, degelijkheid, vriendelijkheid, gelijkwaardigheid, rust en 

vertrouwen, beschikbaarheid, inzet … 

‘Open communicatie, in sfeer van rust en vertrouwen, luisterbereid, vertrekkend 

vanuit de zorgvraag van de cliënt.’ 

‘Ik vond die uiterst professioneel, begripsvol en vriendelijk. Er was een heel open 

gespreksvoering en ze nam voldoende tijd.’ 

 

Daarnaast vinden de respondenten dat ze doorheen de vraagverduidelijking aangezet werden 

om na te denken over wat ze wensen in het leven en hoe ze de toekomst zien. Zo kregen ze 

duidelijkheid over hun ondersteuningsnoden.  

‘Rustige gesprekken, voldoende ruimte, aandacht voor diepgang voor wat ik nu wil en 

wens in mijn leven.’ 

‘Door de juist gestelde vragen werd voor mij duidelijk welke hulp ik nodig heb.’ 

 

De budgethouders appreciëren dat de vraagverduidelijkers hen informeerden over en samen 

met hen op zoek gingen naar mogelijke antwoorden op de ondersteuningsnoden.  

‘Hierdoor ben ik te weten gekomen wat in mijn geval mogelijk is en wat niet.’ 

‘Vraagverduidelijker was zeer goed op de hoogte en ging samen met ons gezin op 

zoektocht naar de oplossingen.’ 

 

Een element dat de budgethouders positief beoordelen in de gesprekken, is dat er naar hen 

geluisterd wordt en vooral dat ze hun eigen mening kunnen zeggen, hun eigen prioriteiten 

kunnen leggen en hun eigen keuzes kunnen maken.  

‘Heb mijn verhaal mogen doen, zonder hun mening/visie op te dringen.’ 

‘Nog eens mijn doelstelling en wensen vertellen om te bouwen naar eigen keuzes en 

eigen gekozen mogelijkheden.’ 

 

Belangrijk bij dit alles voor de budgethouders is ten slotte dat er tijd genomen werd om alles 

te kunnen vertellen en vragen.  

‘Voldoende ruimte om na te denken, om stil te staan en om eigen keuzes te maken.’ 

‘Dat ik alles kon vertellen en vragen.’ 

 

 

Geef aan wat u gemist heeft tijdens de gesprekken met uw vraagverduidelijker. 

 

De meest voorkomende negatieve elementen die budgethouders ervaren hebben in de 

gesprekken met de vraagverduidelijker zijn: 

- gebrek aan informatie over het PGB-experiment 

- een té afstandelijke houding van de vraagverduidelijker 

- teveel wissels van vraagverduidelijkers 

- geen inzage hebben in het uiteindelijke ondersteuningsplan.  
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4.6. Ondersteuningsplan  

 

We stelden nog enkele bijkomende vragen aan de respondenten over het ondersteuningsplan.  

 

 

Biedt het opgemaakte ondersteuningsplan voldoende antwoord op de door u ervaren noden? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 71 37 5 27 140 

% 51% 26% 4% 19% 100% 

 

De helft van de mensen die deze vraag beantwoord hebben, geeft aan dat hun 

ondersteuninsgplan zeker voldoende antwoord biedt op de door hen ervaren noden; 1/4
de

 duidt 

‘ja, een beetje’ aan als antwoordcategorie. Naast een paar mensen die aangeven het plan niet 

gekregen te hebben of het nog te vaag vinden, geeft een groot aantal mensen aan dat de 

toekomst zal uitwijzen of het ondersteuningsplan voldoende antwoord biedt op de ervaren 

noden. Mensen hopen het, maar zeggen dat het valt af te wachten eenmaal ze bezig zijn. Dit 

kan ook verklaren waarom er een groot aantal mensen, 19%, ‘weet het niet’ aanduidt.  
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 34 17 2 11 64 49% 

PAB 32 16 3 16 67 51% 

Totaal 66 33 5 27 131  

% 50% 25% 4% 21%  100% 

X² = 1.149, df = 3, p = 0.765 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 29 20 2 9 60 44% 

FH 39 15 3 18 75 56% 

Totaal 68 35 5 27 135  

% 50% 26% 4% 20%  100% 

X² = 3.765, df = 3, p = 0.288  
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 33 17 0 10 60 45% 

MDT 5 3 2 6 16 12% 

C/B ver 23 11 3 10 47 35% 

Andere 6 4 0 1 11 8% 

Totaal 67 35 5 27 134  

% 50% 26% 4% 20%  100% 

X² = 12.782, df = 9, p = 0.173 

 

De vraag of het ondersteuningsplan voldoende antwoord biedt op de ervaren noden, wordt 

niet anders beantwoord door de verschillende groepen. 
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Zal u het opgemaakte ondersteuningsplan als een hulpmiddel kunnen gebruiken bij de 

toekomstige besteding van uw budget? 

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal 

n 89 35 5 18 147 

% 61% 24% 3% 12% 100% 

 

61% van de groep ziet het ondersteuningsplan zeker als een concreet hulpmiddel bij de 

toekomstige besteding van hun budget, 24% zegt ‘een beetje’. 12% geeft aan niet te weten of 

ze het ondersteuningsplan als een hulpmiddel beschouwen. 

 

Mensen geven aan dat ze op basis van hun ondersteuningsplan weten waar ze naar toe moeten 

en weten wat ze gaan doen met hun budget. Het plan is goed om mensen te doen herinneren 

aan wat hun doelen zijn, geeft duidelijk aan wat ze nodig hebben en geeft overzicht van wat er 

allemaal kan. Maar mensen vragen zich wel af hoe groot hun budget zal zijn en of ze nog 

prioriteiten zullen moeten stellen. Ze zien het ondersteuningsplan als een houvast, niet als een 

wet.  
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 42 14 2 10 68 49% 

PAB 39 20 3 8 70 51% 

Totaal 81 34 5 18 138  

% 58.7% 24.6% 3.7% 13%  100% 

X² = 1.563, df = 3, p = 0.668  

 
  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

VH 36 14 2 9 61 43% 

FH 48 21 3 9 81 57% 

Totaal 84 35 5 18 142  

% 59.2% 24.6% 3.5% 12.7%  100% 

X² = 0.507, df = 3, p = 0.917  
 

  Ja, zeker Ja, beetje Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 38 15 0 9 62 44% 

MDT 8 3 3 4 18 13% 

C/B ver 30 14 1 3 48 34% 

Andere 8 3 1 1 13 9% 

Totaal 84 35 5 17 141  

% 59.6% 24.8% 3.5% 12.1%  100% 

X² = 16.931, df = 9, p = 0.050 

 

De antwoorden tussen de vraagverduidelijkingsdiensten blijken verschillend te zijn, tussen de 

andere groepen (CRZ/PAB en verstandelijke resp. fysieke handicap) niet. Bij de ambulante 

diensten (15/62, 24% en 38/62, 61%), de cliënt- of budgethoudersverenigingen (14/48, 29% 

en 30/48, 62.5%) en de ‘andere’ diensten (3/13, 23% en 8/13, 61.5%) meent 1/5 van de 

respondenten resp. 2/3
e
 van de respondenten dat het ondersteuningsplan een beetje resp. zeker 

bruikbaar is als hulpmiddel bij de toekomstige besteding van het budget. Bij de MDT’s is dat 

slechts 17% (3/18) en 44% (8/18). In deze laatste groep meent een relatief groot aantal 

respondenten (3/18, 17%) dat het ondersteuningsplan daarvoor niet bruikbaar is (ambulant: 

0/62, cliënt- of budgethoudersvereniging: 1/48, 2%, andere: 1/13, 8%). Een relatief groot 

aantal mensen uit de ambulante diensten (9/62, 14.5%) en MDT’s (4/18, 22%) twijfelt of het 

ondersteuningsplan bruikbaar is als houvast bij de besteding van het budget. 
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Hebt u uw definitief ondersteuningsplan zelf kunnen goedkeuren? 

 
  Ja Nee Totaal 

n 115 27 142 

% 81% 19% 100% 

 

Het goedkeuren van het eigen ondersteuningsplan zou door 19% van de respondenten niet 

gebeurd zijn. Aangezien dit een vraag is met twee duidelijke antwoordmogelijkheden, werd 

hier niet naar extra motivatie gevraagd. We moeten wel mee in rekening brengen dat er 

mensen zijn die wellicht wel voorlopige en tussentijdse versies van hun ondersteuningsplan 

gezien hebben, maar niet het definitieve plan. 
 

  Ja Nee Totaal % 

CRZ 55 11 66 50% 

PAB 50 16 66 50% 

Totaal 105 27 132  

% 80% 20%  100% 

X² = 1.164, df = 1, p = 0.281  
 
  Ja Nee Totaal % 

VH 47 12 59 43% 

FH 62 15 77 57% 

Totaal 109 27 136  

% 80% 20%  100% 

X² = 0.015, df = 1 , p = 0.901   
 
  Ja Nee Totaal % 

Ambulant 51 7 58 43% 

MDT 5 13 18 13% 

C/B ver 41 5 46 34% 

Andere 11 2 13 10% 

Totaal 108 27 135  

% 80% 20%  100% 

X² = 35.531, df = 3, p < 0.001 

 

Bij de verdeling CRZ/PAB en bij VH/FH blijken de antwoorden onderling niet te verschillen. 

Dit is echter wel het geval wanneer we kijken naar de verschillende diensten die de 

vraagverduidelijking op zich namen. Het meest opvallende is de, rekening houdend met de 

andere groepen, hogere frequentie van ‘nee’ antwoorden bij de MDT’s. 72% (13/18) van deze 

groep geeft aan hun definitieve ondersteuningsplan niet te hebben goedgekeurd. Dit is een 

hoog percentage in vergelijking met de andere diensten, waar het steeds een minderheid is die 

‘nee’ geantwoord heeft (ambulant: 7/58, 12%, cliënt- of budgethoudersvereniging: 5/46, 11%, 

andere: 2/13, 15%). 

 

 

Beschikt u zelf over een elektronisch of schriftelijk exemplaar van uw definitief 

ondersteuninsgplan? 

 
  Ja Nee Totaal 

n 85 56 141 

% 60% 40% 100% 
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We zien dat 60% van de respondenten zelf over een exemplaar van zijn ondersteuningsplan 

beschikt, 40% beschikt daar niet over.  

 
  Ja Nee Totaal % 

CRZ 39 25 64 49% 

PAB 39 28 67 51% 

Totaal 78 53 131  

% 60% 40%  100% 

X² =0.101, df = 1, p = 0.750 

 
  Ja Nee Totaal % 

VH 34 25 59 44% 

FH 46 30 76 56% 

Totaal 80 55 135  

% 59% 41%  100% 

X² = 0.116, df = 1, p = 0.734  
 

  Ja Nee Totaal % 

Ambulant 32 24 56 42% 

MDT 3 15 18 13% 

C/B ver 36 11 47 35% 

Andere 8 5 13 10% 

Totaal 79 55 134  

% 59% 41%  100% 

X² = 19.459, df = 3, p < 0.001 

 

Net als bij de vorige vraag, zien we ook hier enkel een significant verschil wanneer we naar 

de vraagverduidelijkingsdiensten kijken. Bij de cliënt- of budgethoudersverenigingen beschikt 

3/4
e
 van de respondenten over het definitieve ondersteuningsplan (36/47, 77%). Bij de 

ambulante diensten en de ‘andere’ diensten ligt dat percentage al iets lager (32/56, 57% en 

8/13, 61.5%). Bij de MDT’s zien we echter dat 83% (15/18) van de respondenten geen 

exemplaar heeft van het definitieve ondersteuningsplan.  

 

4.7. Verdere trajectbegeleiding  

 

Omdat er bij het vormgeven aan het experiment over nagedacht werd om aan de 

budgethouders ook na de toekenning van het budget nog de mogelijkheid te bieden zich te 

laten ondersteunen door een trajectbegeleiding, werd aan de respondenten gevraagd in welke 

mate ze daarin geïnteresseerd waren. 

 

 

Zou u na de toekenning van uw budget nog verder beroep willen doen op een professioneel 

die u begeleidt bij de besteding van uw budget tijdens het verdere traject? 

 
  Ja Nee Weet het niet Totaal 

n 120 8 16 144 

% 83% 6% 11% 100% 

 

Uit deze tabel blijkt dat een zeer groot deel van de mensen ook na de toekenning van hun 

budget nog verder een beroep wil doen op een professioneel die hen kan begeleiden bij de 

besteding van hun budget tijdens het verdere traject. Velen geven aan dat ze dat niet alleen 
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zien zitten, omdat ze er niet in thuis zijn, en hulp zeker welkom is. Redenen waarom mensen 

nog verder beroep willen doen op een professioneel zijn onder andere de volgende: voor 

verantwoorde besteding, voor optimaal gebruik van het budget, voor administratieve taken, 

om gepaste hulp te zoeken en prioriteiten te stellen, omdat het helpt om een luisterend oor te 

hebben, omdat het belangrijk is een vertrouwenspersoon die je situatie kent bij je te hebben, 

voor de inbreng van nieuwe gedachten, … Sommige geven aan dat ze deze hulp zeker in de 

beginfase goed zullen kunnen gebruiken. Een aantal mensen geeft aan dat de toekomst wel zal 

uitwijzen of ze deze hulp al dan niet nodig zullen hebben; ze kunnen dat nu nog niet 

inschatten. 

 
  Ja Nee Weet het niet Totaal % 

CRZ 59 3 4 66 49% 

PAB 53 5 10 68 51% 

Totaal 112 8 14 134  

% 84% 6% 10%  100% 

X² = 3.364, df = 2, p = 0.186   

 
  Ja Nee Weet het niet Totaal % 

VH 53 2 5 60 43% 

FH 63 6 9 78 57% 

Totaal 116 8 14 138  

% 84% 6% 10%  100% 

X² = 1.686, df = 2, p = 0.430 
 

  Ja Nee Weet het niet Totaal % 

Ambulant 52 4 4 60 44% 

MDT 12 1 4 17 12% 

C/B ver 41 2 5 48 35% 

Andere 11 1 0 12 9% 

Totaal 116 8 13 137  

% 85% 6% 9%  100% 

X² = 6.145, df = 6, p = 0.407   

 

De antwoorden blijken niet te verschillen tussen de groepen onderling.  

 

Bij de mensen die nog verder wensen een beroep te doen op trajectbegeleiding,vroegen we 

tevens of ze daarvoor zouden aankloppen bij dezelfde dienst die de vraagverduidelijking deed, 

dan wel bij een andere dienst.  

 
  Zelfde Andere Weet het niet Totaal 

n 90 15 10 115 

% 78% 13% 9% 100% 

 

We zien dat een heel groot aantal mensen graag nog verdere begeleiding krijgt van de dienst 

die de vraagverduidelijking voor hen deed. De reden hiervoor is dat de personen tevreden zijn 

over hun vraagverduidelijker. Ze benadrukken de professionaliteit, de goede samenwerking, 

het kennen van de situatie, de continuïteit, de vertrouwensband, ... Toch geven sommigen aan 

eveneens open te staan voor andere diensten of te willen veranderen omdat bijvoorbeeld 

budgetbeheer niet tot het domein van de oorspronkelijke dienst behoort.  
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  Zelfde Andere Weet het niet Totaal % 

CRZ 45 6 6 57 53% 

PAB 39 8 3 50 47% 

Totaal 84 14 9 107  

% 79% 13% 8%  100% 

X² = 1.262, df = 2, p = 0.532    

 
  Zelfde Andere Weet het niet Totaal % 

VH 39 7 5 51 46% 

FH 48 8 4 60 54% 

Totaal 87 15 9 111  

% 78% 14% 8%  100% 

X² = 0.382, df = 2, p = 0.826  
 

  Zelfde Andere Weet het niet Totaal % 

Ambulant 39 6 5 50 45% 

MDT 6 4 1 11 10% 

C/B ver 33 4 3 40 36% 

Andere 9 1 0 10 9% 

Totaal 87 15 9 111  

% 78% 14% 8%  100% 

 X² = 6.912, df = 6, p = 0.329   

 

De antwoorden op deze vraag zijn niet verschillend naargelang de subgroepen. 
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Hoofdstuk 5: Analyse van de inhoud van de 

ondersteuningsplannen  
 

5.1. Inleiding 

 

We beschikten in het onderzoek over 166 ondersteuningsplannen die na de fase van de 

vraagverduidelijking via de elektronische webapplicatie ingegeven werden. We beschrijven in 

dit hoofdstuk de belangrijkste resultaten die naar voren gekomen zijn uit de inhoudelijke 

analyse van deze ondersteuningsplannen. 

 

We maakten bij deze analyse opnieuw onderscheid tussen diverse groepen van budgethouders 

en tussen diverse groepen van diensten. We gingen telkens na of de bekomen resultaten 

verschillend zijn naargelang: 

- de wachtlijst waarop de mensen stonden vooraleer ze deelnamen aan het PGB-experiment: 

de CRZ- resp. de PAB-wachtlijst 

- de aard van de handicap van de persoon: verstandelijke handicap (VH) resp. fysieke 

handicap (FH) 

- de aard van de dienst die de vraagverduidelijking voor de persoon deed: ambulante diensten 

(ambulant), MDT’s, cliënt- of budgethoudersverenigingen (C/B ver) en andere diensten.  

 

Daarom geven we vooraf nog eens de verdeling van de groep weer over de verschillende 

subgroepen. 

 
  CRZ PAB CRZ en PAB Totaal 

n plannen 88 74 4 165 

% 53% 45% 2% 100% 

 

We zien dat het aantal budgethouders dat een ondersteuningsplan opmaakte, ongeveer gelijk 

verdeeld is tussen de mensen die oorspronkelijk op de CRZ-wachtlijst stonden en de mensen 

die oorspronkelijk op de PAB-wachtlijst stonden. Bij de vergelijking van de resultaten tussen 

deze groepen, nemen we de 4 mensen die op beide wachtlijsten stonden, niet verder mee. 

 
  VH FH Totaal 

n plannen 78 88 165 

% 47% 53% 100% 

 

Ook de verdeling tussen mensen met een verstandelijke handicap en mensen met een fysieke 

handicap is ongeveer gelijk (47% en 53%). 

 
  Ambulant MDT’s C/B ver  Andere Totaal 

n plannen 76 23 52 15 166 

% 46% 14% 31% 9% 100% 

 

3/4
de

 van de ondersteuningsplannen werden opgemaakt door de ambulante diensten en de 

cliënt- of budgethoudersverenigingen, ¼ ervan door de MDT’s en andere diensten.  
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We vermelden overal de exacte aantallen (n) alsook de percentages (%). We hanteren de 

volgende afrondingsregels: indien onder 0.5 ronden we af naar beneden, indien boven 0.5 

naar boven. Indien 1% zich verspreidt over meerdere getallen, dan werken we met 1 getal na 

de komma. 

 

Verschillen in de verdeling van de antwoorden tussen de verschillende groepen zijn 

significant wanneer de p-waarde ≤ 0.01. Een p-waarde tussen 0.01 en 0.1 noemen we 

richtinggevend. Van belang bij het interpreteren van de data is dat er rekening mee moet 

gehouden worden dat niet alle cellen steeds ingevuld zijn (beperkte data), dus enige 

voorzichtigheid is noodzakelijk. 

 

5.2. Verdeling van de noden naar ondersteuningsdomeinen    

 

In het ondersteuningsplan kon aangeduid worden welk soort van ondersteuning 

budgethouders nodig hebben op zeven verschillende domeinen van het leven. We telden per 

levensdomein het aantal keren dat mensen een bepaalde ondersteuningsnood binnen dat 

domein aangegeven hebben. Als mensen eenzelfde ondersteuningsvorm op een bepaald 

domein meerdere keren aangeduid hebben, omdat ze die wensen van diverse 

ondersteuningsbronnen, dan werd die slechts één keer meegeteld.  

 

 
 

Op het taartdiagram zien we dat het domein ‘wonen’ het meest aangeduid wordt in de 

ondersteuningsplannen. Er wordt op dat domein 674 keer een bepaalde ondersteuningsnood 

aangeduid, en dit komt overeen met 34% ten aanzien van het totaal aantal aangeduide 

ondersteuningsnoden. Er worden tevens veel benodigde ondersteuningsvormen aangegeven 

op de andere domeinen, met name ‘gedrag, ontwikkeling en functioneren’ (22%), ‘vrije tijd’ 

(16%) en ‘werken/dagbesteding’ (14%). Opvallend is dat veel minder frequent 

Verdeling domeinen 

34% 

22% 

16% 

14% 

7% 
4% 3% 

WONEN (n=674) 

GEDRAG, ONTWIKKELING 
EN FUNCTIONEREN (n=415) 

VRIJE TIJD (n=297) 

WERKEN / DAGBESTEDING 
(n=258) 

ALGEMEEN (n=136) 

ONDERWIJS (n=67) 

OMGEVING (n=56) 
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ondersteuningsnoden genoemd worden op de domeinen van ‘onderwijs’ (4%) en ‘omgeving’ 

(3%).  

 

In wat volgt differentiëren we deze gegevens naargelang de aard van de wachtlijst, de aard 

van de handicap en de aard van de dienst.  

 

 Wonen 

Werken/ 
dag-

besteding Vrije tijd 
Onder-

wijs  

Gedrag, 
ontw. en 

funct. 
Omge-

ving 
Alge-
meen Totaal % 

CRZ 350 147 153 24 223 38 74 1009 55% 

PAB 303 108 136 37 172 17 59 832 45% 

Totaal 653 255 289 61 395 55 133 1841  

% 35.5% 14% 16% 3% 21.5% 3% 7%  100% 

n= aantal ondersteuningsvormen 
X² = 12.511, df = 6, p = 0.051 

 

 Wonen 

Werken/ 
dag-

besteding Vrije tijd 
Onder-

wijs  

Gedrag, 
ontw. en 

funct. 
Omge-

ving 
Alge-
meen Totaal % 

VH 333 150 130 22 196 44 66 941 49% 

FH 341 108 167 45 219 12 70 962 51% 

Totaal 674 258 297 67 415 56 136 1903  

% 35% 13.5% 16% 3.5% 22% 3% 7%  100% 

n= aantal ondersteuningsvormen 
X² = 38.888, df = 6, p < 0.001 

 

 Wonen 

Werken/ 
dag-

besteding Vrije tijd Onderwijs  

Gedrag, 
ontw. en 

funct. 
Omge-

ving 
Alge-
meen Totaal % 

Ambulant 322 113 134 27 259 40 65 960 50% 

MDT 77 25 28 5 34 0 15 184 10% 

C/B ver 219 92 103 26 88 13 47 586 31% 

Andere 56 28 32 9 36 3 9 173 9% 

Totaal 674 258 297 67 415 56 136 1903  

% 35% 13.5% 16% 3.5% 22% 3% 7%  100% 

n= aantal ondersteuningsvormen 
X² = 58,528, df = 18, p < 0.001 

 

De mensen die oorspronkelijk op de CRZ- resp. de PAB-wachtlijst stonden, verschillen niet 

significant op vlak van het aantal ondersteuningsnoden dat ze aangeven op de verschillende 

levensdomeinen. Er is wel een significant verschil naargelang de aard van de handicap en de 

aard van de dienst. 

Mensen met een verstandelijke handicap geven in vergelijking met mensen met een fysieke 

handicap meer noden aan op vlak van ‘werken/dagbesteding’ (150/941, 16% versus 108/962, 

11%) en op vlak van de ‘omgeving’ (44/941, 5% versus 12/962, 1%). Mensen met een fysieke 

handicap daarentegen formuleren iets meer noden dan mensen met een verstandelijke 

handicap op de domeinen van ‘vrije tijd’ (167/962, 17% versus 130/941, 14%) en ‘onderwijs’ 

(45/962, 5% versus 22/941, 2%).  

De mensen die terecht kwamen bij de ambulante diensten, geven opvallend veel noden aan op 

het vlak van ‘gedrag, ontwikkeling en functioneren’ (ambulant: 259/960, 27%, MDT: 34/184, 

18.5%, C/B ver: 88/586, 15% en andere: 36/173, 21%). MDT’s geven geen enkele keer aan 

dat budgethouders nood hebben aan ondersteuning van de ‘omgeving’. Daarnaast scoren zij 

de hoogste frequentie van ondersteuningsvormen op het domein van ‘wonen’ (MDT: 77/184, 

42%, ambulant: 322/960, 33.5%, C/B ver: 219/586, 37% en andere: 56/173, 32%). Cliënt- of 
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budgethoudersverenigingen en andere diensten hebben relatief gezien het meest oog voor de 

noden op vlak van ‘onderwijs’ (C/B ver: 26/586, 4%, andere: 9/173, 5%, ambulant: 27/960, 

3% en MDT: 5/184, 3%), ‘werken/dagbesteding (C/B ver: 92/586, 16%, andere: 28/173, 16%, 

ambulant: 113/960, 12% en MDT: 25/184, 14%) en ‘vrije tijd’ (C/B ver: 103/586, 18%, 

andere: 32/173, 18.5%, ambulant: 134/960, 14% en MDT: 28/184, 15%). 

 

5.3. Verdeling van de noden naar ondersteuningsvormen  

 

We hebben in het format van het ondersteuningsplan per domein verschillende mogelijke 

ondersteuningsvormen omschreven (zie paragraaf 2.3. voor de omschrijvingen van deze 

ondersteuningsvormen). De budgethouder kon aangeven welke van die 

ondersteuningsvormen hij of zij nodig acht om een kwaliteitsvol leven te kunnen leiden. Ze 

geven met andere woorden aan op welke vlakken de persoon bepaalde ondersteuningsnoden 

ervaart.  

 
Ondersteuningsvormen n personen % 

Wonen – assistentie bij lichamelijke activiteiten 108 65% 
Wonen – assistentie bij huishoudelijke activiteiten 155 93% 
Wonen – assistentie bij maatschappelijke participatie 132 80% 
Wonen – begeleiding 73 44% 
Wonen – hulp bij verplaatsing  112 67% 
Wonen – toezicht 94 57% 
Werken/dagbesteding – assistentie bij lichamelijke activiteiten 22 13% 
Werken/dagbesteding – hulp bij verplaatsing 81 49% 
Werken/dagbesteding – toezicht 40 24% 
Werken/dagbesteding – aanbod van en ondersteuning bij dagactiviteiten 57 34% 
Werken/dagbesteding – ondersteuning van inclusieve werk/dagactiviteiten 58 35% 
Vrije tijd – assistentie bij lichamelijke activiteiten 25 15% 
Vrije tijd – hulp bij verplaatsing 100 60% 
Vrije tijd – toezicht 25 15% 
Vrije tijd – aanbod van en ondersteuning bij vrijetijdsactiviteiten 44 27% 
Vrije tijd – ondersteuning van inclusieve vrijetijdsactiviteiten 103 62% 
Onderwijs – assistentie bij lichamelijke activiteiten 2 1% 
Onderwijs – hulp bij verplaatsing 29 17% 
Onderwijs – ondersteuning van inclusieve klasactiviteiten 36 22% 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – psychosociale begeleiding 65 39% 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – ontwikkelingsbegeleiding en training 33 20% 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – ondersteuning van communicatie 37 22% 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – kinesitherapie 57 34% 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – logopedie 13 8% 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – psychotherapie/gedragstherapie 34 20% 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – verpleegkundige zorg 33 20% 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – medische behandeling 53 32% 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – ondersteuning bij zoeken en 
          aanpassen van hulpmiddelen  

42 25% 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – ortho(ped)agogische zorg  32 19% 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – opvoeding van kinderen 16 10% 
Omgeving – gezinsbegeleiding 18 11% 
Omgeving – begeleiding van de ruimere omgeving / netwerkontwikkeling  38 23% 
Algemeen – trajectbegeleiding  136 82% 
Totaal  166 100% 
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We geven in bovenstaande tabel een overzicht van de frequentie waarin elke 

ondersteuningsvorm op elk van de domeinen wordt aangeduid. Het percentage moet als volgt 

gelezen worden: ‘x% van de budgethouders duidt deze ondersteuningsvorm op dit domein 

minstens één maal aan in zijn/haar ondersteuningsplan’. We houden hier dus geen rekening 

met het feit dat bepaalde ondersteuningsvormen meermaals aangeduid worden in een 

ondersteuningsplan, omdat ze door meerdere mensen / diensten kunnen opgenomen worden. 

Met andere woorden, we bekijken de ondersteuningsnood in deze tabel los van de 

ondersteuningsbronnen die er voor aangeduid worden. 

 

Een eerste belangrijke vaststelling is dat alle ondersteuningsvormen die wij in het format van 

het ondersteuningsplan opgenomen hebben (en die in de tabel genoemd worden), ook 

daadwerkelijk allemaal aangeduid worden. Elke ondersteuningsvorm wordt minstens één 

maal genoemd. Dit wijst erop dat alle genoemde ondersteuningsvormen als relevant kunnen 

beschouwd worden en dat het format geen overbodige ondersteuningsvormen omvat. Het 

toont ook aan dat de ondersteuningsnoden van de budgethouders zeer divers zijn.   

 

Acht van de ondersteuningsvormen worden door meer dan de helft van de budgethouders 

aangeduid. Opvallend is dat 5 van de 8 meest frequent aangeduide ondersteuningsvormen 

zich op het domein van het wonen situeren. Het gaat met name om assistentie bij 

huishoudelijke activiteiten (93%), assistentie bij maatschappelijke participatie (80%) en 

assistentie bij lichamelijke activiteiten (65%), om hulp bij verplaatsing (67%) en om toezicht 

(57%). Daarnaast drukken 62 resp. 60% van de budgethouders de nood uit aan ondersteuning 

van inclusieve vrijetijdsactiviteiten en aan hulp bij verplaatsing op vlak van vrije tijd. 82% 

wenst trajectbegeleiding. 

 

Een aantal ondersteuningsvormen wordt slechts in een beperkte mate aangeduid. Assistentie 

bij lichamelijke activiteiten in de onderwijscontext (1%) en logopedie (8%) worden door 

minder dan 10% van de budgethouders als ondersteuningsnood genoemd.  

 

We bekijken bovenstaande resultaten in functie van de wachtlijst en de aard van de handicap.  

 

De aard van de aangeduide ondersteuningsvormen verschilt significant tussen de 

budgethouders naargelang de oorspronkelijke wachtlijst waarop ze stonden. De top 5 van de 

gewenste ondersteuningsvormen voor de budgethouders die oorspronkelijk op de CRZ-

wachtlijst stonden, zijn: wonen – assistentie bij huishoudelijke activiteiten (87.5%), 

trajectbegeleiding (84%), wonen – assistentie bij maatschappelijke participatie (78%), wonen 

– begeleiding (64%), wonen – hulp bij verplaatsing (60%). Vooral de hoge frequentie van de 

nood aan begeleiding bij het wonen valt op. Bij de budgethouders die oorspronkelijk op de 

PAB-wachtlijst stonden, ziet de top 5 er als volgt uit: wonen – assistentie bij huishoudelijke 

activiteiten (100%), wonen – assistentie bij lichamelijke activiteiten (82%), trajectbegeleiding 

(80%), wonen – assistentie bij maatschappelijke participatie (80%) en wonen – hulp bij 

verplaatsing (74%). In deze groep is er een opvallende nood aan assistentie bij lichamelijke 

activiteiten op vlak van wonen.  

Daarnaast zien we opvallende verschillen in de percentages van budgethouders die bepaalde 

ondersteuningsvormen aanduiden. Bij mensen die oorspronkelijk op de CRZ-wachtlijst 

stonden, is er in verhouding tot de mensen van de PAB-wachtlijst opvallend meer nood aan 

begeleiding bij het wonen (64% versus 19%), toezicht bij werken/dagbesteding (32% versus 

16%) en bij vrije tijd (18% versus 9%), aanbod en ondersteuning van vrijetijdactiviteiten 

(39% versus 11%), psychosociale begeleiding (53% versus 20%), ondersteuning van de 

communicatie (30% versus 11%), orthopedagogische zorg (57% versus 9%), opvoeding van 
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kinderen (16% versus 3%) en ondersteuning van de bredere omgeving (30% versus 15%). 

Mensen die oorspronkelijk op de PAB-wachtlijst stonden daarentegen hebben meer dan de 

mensen van de CRZ-wachtlijst nood aan assistentie bij lichamelijke activiteiten zowel bij 

wonen (82% versus 50%) als bij vrije tijd (26% versus 7%), kinesitherapie (53% versus 16%) 

en verpleegkundige zorg (30% versus 9%). 

 
Ondersteuningsvormen CRZ PAB Totaal 

Wonen – assistentie bij lichamelijke activiteiten 44 (50%) 61 (82%) 105 
Wonen – assistentie bij huishoudelijke activiteiten 77 (87.5%) 74 (100%) 151 
Wonen – assistentie bij maatschappelijke participatie 69 (78%) 59 (80%) 128 
Wonen – begeleiding 56 (64%) 14 (19%) 70 
Wonen – hulp bij verplaatsing  53 (60%) 55 (74%) 108 
Wonen – toezicht 51 (58%) 40 (54%) 91 
Werken/dagbesteding – assistentie bij lichamelijke activiteiten 10 (11%) 11 (15%) 21 
Werken/dagbesteding – hulp bij verplaatsing 41 (47%) 39 (53%) 80 
Werken/dagbesteding – toezicht 28 (32%) 12 (16%) 40 
Werken/dagbesteding – aanbod van en ondersteuning bij  
     Dagactiviteiten 

37 (42%) 19 (26%) 56 

Werken/dagbesteding – ondersteuning van inclusieve 
     werk/dagactiviteiten 

31 (35%) 27 (36%) 58 

Vrije tijd – assistentie bij lichamelijke activiteiten 6 (7%) 19 (26%) 25 
Vrije tijd – hulp bij verplaatsing 45 (51%) 52 (70%) 97 
Vrije tijd – toezicht 16 (18%) 7 (9%) 23 
Vrije tijd – aanbod van en ondersteuning bij vrijetijdsactiviteiten 34 (39%) 8 (11%) 42 
Vrije tijd – ondersteuning van inclusieve vrijetijdsactiviteiten 52 (59%) 50 (68%) 102 
Onderwijs – assistentie bij lichamelijke activiteiten 0 (0%) 1 (1%) 1 
Onderwijs – hulp bij verplaatsing 11 (12,5%) 16 (22%) 27 
Onderwijs – ondersteuning van inclusieve klasactiviteiten 13 (15%) 20 (27%) 33 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – psychosociale 
     Begeleiding 

47 (53%) 15 (20%) 62 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – 
     ontwikkelingsbegeleiding en training 

20 (23%) 12 (16%) 32 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – ondersteuning van 
     Communicatie 

26 (30%) 8 (11%) 34 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – kinesitherapie 14 (16%) 39 (53%) 53 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren –logopedie 6 (7%) 7 (9%) 13 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – 
     psychotherapie/gedragstherapie 

24 (27%) 10 (14%) 34 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – verpleegkundige zorg 8 (9%) 22 (30%) 30 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – medische behandeling 22 (25%) 28 (38%) 50 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – ondersteuning bij 
     zoeken en aanpassen van hulpmiddelen  

17 (19%) 22 (30%) 39 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – ortho(ped)agogische 
     zorg  

25 (57%) 7 (9%) 32 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – opvoeding van 
    Kinderen 

14 (16%) 2 (3%) 16 

Omgeving – gezinsbegeleiding 12 (14%) 6 (8%) 18 
Omgeving – begeleiding van de ruimere omgeving / 
     netwerkontwikkeling  

26 (30%) 11 (15%) 37 

Algemeen – trajectbegeleiding  74 (84%) 59 (80%) 133 
Totaal 88 (100%) 74 (100%) 162 

n = aantal personen  
X² = 139.798, df = 32, p < 0.001 
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Ondersteuningsvormen VH FH Totaal 

Wonen – assistentie bij lichamelijke activiteiten 42 (54%) 66 (75%) 108 
Wonen – assistentie bij huishoudelijke activiteiten 71 (91%) 84 (95%) 155 
Wonen – assistentie bij maatschappelijke participatie 68 (87%) 64 (73%) 132 
Wonen – begeleiding 55 (71%) 18 (20%) 73 
Wonen – hulp bij verplaatsing  48 (62%) 64 (73%) 112 
Wonen – toezicht 49 (63%) 45 (51%) 94 
Werken/dagbesteding – assistentie bij lichamelijke activiteiten 10 (13%) 12 (14%) 22 
Werken/dagbesteding – hulp bij verplaatsing 43 (55%) 38 (43%) 81 
Werken/dagbesteding – toezicht 28 (36%) 12 (14%) 40 
Werken/dagbesteding – aanbod van en ondersteuning bij 
     Dagactiviteiten 

37 (47%) 20 (23%) 57 

Werken/dagbesteding – ondersteuning van inclusieve 
     werk/dagactiviteiten 

32 (41%) 26 (30%) 58 

Vrije tijd – assistentie bij lichamelijke activiteiten 6 (8%) 19 (22%) 25 
Vrije tijd – hulp bij verplaatsing 38 (49%) 62 (70%) 100 
Vrije tijd – toezicht 14 (18%) 11 (13%) 25 
Vrije tijd – aanbod van en ondersteuning bij vrijetijdsactiviteiten 26 (33%) 18 (15%) 44 
Vrije tijd – ondersteuning van inclusieve vrijetijdsactiviteiten 46 (59%) 57 (65%) 103 
Onderwijs – assistentie bij lichamelijke activiteiten 0 (0%) 2 (2%) 2 
Onderwijs – hulp bij verplaatsing 9 (12%) 20 (23%) 29 
Onderwijs – ondersteuning van inclusieve klasactiviteiten 13 (17%) 23 (26%) 36 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – psychosociale 
     Begeleiding 

40 (51%) 25 (28%) 65 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – 
     ontwikkelingsbegeleiding en training 

23 (29%) 10 (11%) 33 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – ondersteuning van 
     Communicatie 

25 (32%) 12 (14%) 37 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – kinesitherapie 11 (14%) 46 (52%) 57 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – logopedie 7 (9%) 6 (7%) 13 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – 
     psychotherapie/gedragstherapie 

16 (21%) 18 (20%) 34 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – verpleegkundige zorg 6 (8%) 27 (31%) 33 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – medische behandeling 19 (24%) 34 (39%) 53 
Gedrag, ontwikkeling en functioneren – ondersteuning bij 
     zoeken en aanpassen van hulpmiddelen  

9 (12%) 33 (38% 42 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – ortho(ped)agogische 
     zorg  

26 (33%) 6 (7%) 32 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren – opvoeding van 
     Kinderen 

14 (18%) 2 (2%) 16 

Omgeving – gezinsbegeleiding 15 (19%) 3 (3%) 18 
Omgeving – begeleiding van de ruimere omgeving / 
     netwerkontwikkeling  

29 (37%) 9 (10%) 38 

Algemeen – trajectbegeleiding  66 (85%) 70 (80%) 136 
Totaal 78 (100%) 88 (100% 165 

n= aantal personen  
X² = 170.887, df = 32, p < 0.001  

 

Er is een significant verschil tussen budgethouders met een verstandelijke handicap en met 

een fysieke handicap in de mate waarin ze bepaalde ondersteuningsvormen aangeven. De top 

5 van de gewenste ondersteuningsvormen voor de budgethouders met een verstandelijke 

handicap zijn: wonen – assistentie bij huishoudelijke activiteiten (91%), wonen – assistentie 

bij maatschappelijke participatie (87%), trajectbegeleiding (85%), wonen – begeleiding (71%) 

en wonen – toezicht (63%). Vooral de hoge frequentie van de nood aan begeleiding en de 

nood aan toezicht bij het wonen valt op. Bij de budgethouders met een fysieke handicap ziet 

de top 5 er als volgt uit: wonen – assistentie bij huishoudelijke activiteiten (95%), 

trajectbegeleiding (80%), wonen – assistentie bij lichamelijke activiteiten (75%), wonen –
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assistentie bij maatschappelijke participatie (73%) en wonen – hulp bij verplaatsing (73%). In 

deze groep is er dus een opvallende nood aan assistentie bij lichamelijke activiteiten en hulp 

bij verplaatsing op vlak van wonen. 

Daarnaast zien we opvallende verschillen in de percentages van budgethouders met een 

verstandelijke resp. fysieke handicap die bepaalde ondersteuningsvormen aanduiden. Bij 

mensen met een verstandelijke handicap is er in verhouding tot mensen met een fysieke 

handicap opvallend meer nood aan begeleiding bij het wonen (71% versus 20%), toezicht bij 

werken/dagbesteding (36% versus 14%), aanbod en ondersteuning van dagactiviteiten (47% 

versus 23%) en vrijetijdsactiviteiten (33% versus 15%), ontwikkelingsbegeleiding en –

training (29% versus 11%), ondersteuning van communicatie (32% versus 14%), 

orthopedagogische zorg (33% versus 7%), opvoeding van kinderen (18% versus 2%), 

gezinsbegeleiding (19% versus 3%) en ondersteuning van de bredere omgeving (37% versus 

10%). Mensen met een fysieke handicap daarentegen hebben meer dan mensen met een 

verstandelijke handicap nood aan assistentie bij lichamelijke activiteiten bij vrije tijd (22% 

versus 8%), kinesitherapie (52% versus 14%), verpleegkundige zorg (31% versus 8%) en 

ondersteuning bij het zoeken en aanpassen van hulpmiddelen (38% versus 12%).  

 

5.4. Aard van de ondersteuningsnoden per domein  

 

Hieronder wordt de verdeling van de ondersteuningsnoden per domein weergegeven. De 

hiernavolgende diagrammen moeten als volgt gelezen worden: ‘van alle budgethouders die 

domein x aangeduid hebben, heeft x% minstens één maal aangeduid dat zij 

ondersteuningsvorm x nodig hebben’. De legende start telkens met de meest frequent 

aangeduide ondersteuningsvorm, dit komt overeen met de eerste schijf in het taartdiagram 

rechts boven.  

 

5.4.1. Wonen 

 

22%

20%

17%

16%

14%

11%

Wonen - assistentie bij

huishoudelijke activiteiten

(n=155)

Wonen - assistentie bij

maatschappelijke

participatie (n=132)

Wonen - hulp bij

verplaatsing (n=112)

Wonen - assistentie bij

lichamelijke activiteiten

(n=108)

Wonen - toezicht (n=94)

Wonen - begeleiding

(n=73)
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Binnen het ondersteuningsdomein ‘wonen’ zien we een min of meer gelijke verdeling tussen 

de verschillende ondersteuningsvormen. Het gaat om assistentie bij huishoudelijke 

activiteiten, assistentie bij maatschappelijke participatie of assistentie bij lichamelijke 

activiteiten, hulp bij verplaatsing, toezicht en begeleiding. Nood aan assistentie bij 

huishoudelijke activiteiten komt het meest voor (22% van de mensen die aangeven 

ondersteuning nodig te hebben op het domein ‘wonen’ hebben deze ondersteuningsvorm 

minstens 1 maal aangeduid) en de nood aan begeleiding het minst (11%). 

 

Telkens als de budgethouders het domein ‘wonen’ aanduidden, werd hen ook gevraagd om 

aan te geven of zij de betreffende ondersteuning wensen in een eigen gezin/huis, dan wel in 

een ondersteuningsgekoppelde huisvesting. Met dat laatste wordt bedoeld dat de persoon in 

een woning verblijft waaraan ondersteuning gekoppeld is die geboden wordt door een door de 

overheid gesubsideerde voorziening (bv. beschermd wonen, geïntegreerd wonen, tehuizen).  

 
 Eigen gezin 

/ eigen huis 
Ondersteuningsge-

koppelde huisvesting 
Combinatie Totaal 

Aantal personen 136 (82.5%) 14 (8.5%) 15 (9%) 165 (100%) 

Aantal 
ondersteuningsvormen 

992 (88%) 138 (12%) - 1130 (100%) 

 

Zeer opvallend is dat de overgrote meerderheid van de budgethouders de ondersteuning bij 

het wonen wensen in te zetten in het eigen gezin of in de eigen thuissituatie. 9% van de 

budgethouders kiest voor een combinatie van wonen in het eigen gezin/eigen huis en wonen 

in een ondersteuningsgekoppelde huisvesting. Slechts 8.5% kiest voor een 

ondersteuningsgekoppelde huisvesting. Dezelfde verhouding zien we weerspiegeld als we dat 

bekijken per aangeduide ondersteuningsvorm.    

 

5.4.2. Werken / dagbesteding  

 

31%

22%

22%

16%

9%

Werken / dagbesteding -

hulp bij verplaatsing (n=81)

Werken / dagbesteding -

ondersteuning van

inclusieve

werk/dagactiviteiten (n=58)

Werken / dagbesteding -

aanbod van en

ondersteuning bij

dagactiviteiten (n=57)

Werken / dagbesteding -

toezicht (n=40)

Werken / dagbesteding -

assistentie bij lichamelijke

activiteiten (n=22)
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Binnen het domein ‘werken/dagbesteding’ wordt de nood aan hulp bij verplaatsing het vaakst 

aangeduid (31% van de mensen duiden dit minstens 1 maal aan in hun ondersteuningsplan). 

Ook de andere aspecten, met name ondersteuning van inclusieve werk/dagactiviteiten (22%), 

aanbod van en ondersteuning bij dagactiviteiten (22%) en toezicht (16%) worden frequent 

genoemd als ondersteuningsvormen waar de budgethouder nood aan heeft.  

 

5.4.3. Vrije tijd  

 

35%

34%

15%

8%

8%

Vrije tijd - ondersteuning

van inclusieve

vrijetijdsactiviteiten

(n=103)

Vrije tijd - hulp bij

verplaatsing (n=100)

Vrije tijd - aanbod van en

ondersteuning bij

vrijetijdsactiviteiten (n=44)

Vrije tijd - assistentie bij

lichamelijke activiteiten

(n=25)

Vrije tijd - toezicht (n=25)

 
 

Meer dan 1/3
de

 van al de keren dat budgethouders het domein ‘vrije tijd’ aanduiden, is dit 

voor de ondersteuning van inclusieve vrijetijdsactiviteiten (35%) en voor hulp bij verplaatsing 

(34%). De andere ondersteuningsvormen komen ook voor, maar in iets mindere mate. 
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5.4.4. Onderwijs  

 

54%
43%

3%

Onderwijs - ondersteuning

van inclusieve

klasactiviteiten (n=36)

Onderwijs - hulp bij

verplaatsing (n=29)

Onderwijs - assistentie bij

lichamelijke activiteiten

(n=2)

 
 

In het geval mensen het domein ‘onderwijs’ aangeduid hebben, is dit in 54% van de keren 

voor ondersteuning van inclusieve klasactiviteiten en voor 43% voor hulp bij verplaatsing. 

Assistentie bij lichamelijke activiteiten wordt slechts door twee personen aangeduid. 
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5.4.5. Gedrag, ontwikkeling en functioneren 

  

15%

14%

13%

10%
9%

8%

8%

8%

8%

4% 3%

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

psychosociale begeleiding (n=65)

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

kinesitherapie (n=57)

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

medische behandeling (n=53)

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

ondersteuning bij zoeken en aanpassen van

hulpmiddelen (n=42)

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

ondersteuning van communicatie (n=37)

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

psychotherapie/gedragstherapie (n=34)

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

ontwikkelingsbegeleiding en training (n=33)

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

verpleeglkundige zorg (n=33)

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

ortho(ped)agogische zorg (n=32)

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

opvoeding van kinderen (n=16)

Gedrag, ontwikkeling en functioneren -

logopedie (n=13)

 
 

Onder het domein ‘gedrag, ontwikkeling en functioneren’ vallen veel verschillende 

ondersteuningsvormen. De meest frequent aangeduide ondersteuningsnoden zijn 

psychosociale begeleiding (15%), kinesitherapie (14%), medische behandeling (13%) en 

ondersteuning bij het zoeken en aanpassen van hulpmiddelen (10%). 

 

5.5. Nood aan toezicht  

 
Bij wonen, werken/dagbesteding en vrije tijd kon ‘toezicht’ als ondersteuningsvorm 

aangeduid worden. Wanneer dit het geval was, werd tevens gevraagd naar de graad van 

permanentie die nodig is bij dat toezicht. We hanteerden hierbij de indeling die door het 

VAPH ontwikkeld werd in het kader van het project zorggradatie: 

 

1. de persoon met handicap heeft nood aan iemand die hij/zij kan opbellen om raad te 

vragen 

2. de persoon met handicap heeft nood aan iemand die hij/zij kan opbellen die eventueel 

langs kan komen of die telefonisch raad geeft 

3. de persoon met handicap heeft nood aan iemand die hij/zij kan opbellen/oproepen die 

zo snel mogelijk langs komt; bij problemen is onmiddellijke ondersteuning mogelijk 

4. tijdens grote delen van de dag moet iemand in de buurt van de persoon met handicap 

aanwezig zijn; bij afwezigheid kan de persoon met handicap iemand 

opbellen/oproepen 

5. er moet steeds iemand in de buurt van de persoon met handicap aanwezig zijn; indien 

nodig moet deze persoon onmiddellijk bij de persoon met handicap kunnen zijn om 

ondersteuning te bieden 
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6. er moet voortdurend toezicht uitgeoefend worden, dit betekent dat er op elk ogenblik 

iemand in contact staat (rechtstreekse aanwezigheid, oproepsysteem, webcam) met de 

persoon met handicap  

7. de persoon met handicap heeft nood aan voortdurend toezicht en dit binnen een 

beveiligende infrastructuur en omkadering; dit impliceert met andere woorden een 

gespecialiseerde setting. 

 
Mate van toezicht 1 2 3 4 5 6 7 Totaal % 

Wonen 2 16 29 16 38 13 11 125 60% 

Werken/dagbesteding 0 6 1 7 30 7 8 59 28% 

Vrije Tijd 1 2 1 8 8 5 1 26 12% 

Totaal 3 24 31 31 76 25 20 210  

% 1% 11% 15% 15% 36% 12% 10%  100% 

n= aantal personen 
 

Alle niveaus van permanentie bij het toezicht worden door de budgethouders aangeduid. Uit 

bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat de mate van toezicht die nodig is op het domein 

van ‘wonen’ zeer divers is. Met uitzondering van niveau 1, worden alle andere niveaus van 

permanentie aangeduid door minstens 10% van de budgethouders. De meeste budgethouders 

geven evenwel aan dat zij nood hebben aan iemand die zij kunnen opbellen/oproepen die zo 

snel mogelijk langs komt (niveau 3, 23%) of dat er tijdens grote delen van de dag iemand in 

de buurt moet zijn (niveau 5, 30%). 18% van de budgethouders duidt op het domein van 

wonen de hoogste permanentienood aan, met name de nood aan voortdurend toezicht binnen 

een beveiligende infrastructuur en omkadering in een gespecialiseerde setting. 

Ook op het domein van ‘werken/dagbesteding’ is de nood aan toezicht zeer divers. De helft 

van de budgethouders geeft op dat vlak echter aan dat er steeds iemand in hun buurt moet 

aanwezig zijn, indien nodig moet deze persoon onmiddellijk kunnen komen om ondersteuning 

te bieden (niveau 5, 51%). Ook hier situeert 13.5% zich op het hoogste permanentieniveau. 

Op het domein van ‘vrije tijd’ lijkt de nood aan permanentie iets minder groot. Een even groot 

aantal budgethouders duidt niveau 4 (31%) en niveau 5 (31%) aan. Dit betekent dat tijdens 

grote delen van de dag of voortdurend iemand in de buurt van de persoon met handicap 

aanwezig moet zijn en dat de persoon met handicap bij afwezigheid minstens iemand moet 

kunnen opbellen/oproepen of dat iemand onmiddellijk bij de persoon met handicap aanwezig 

moet kunnen zijn om ondersteuning te bieden.      

 

We kunnen ons afvragen of mensen met een verstandelijke resp. fysieke handicap een 

verschillende nood aan permanentie hebben op de verschillende levensdomeinen.  

 
Wonen VH FH Totaal % 

1 1 1 2 2% 

2 11 5 16 13% 

3 9 20 29 23% 

4 10 6 16 13% 

5 28 10 38 30% 

6 1 12 13 10% 

7 6 5 11 9% 

Totaal 66 59 125  

% 53% 47%  100% 

n = aantal personen 
X² = 25,034, df = 6, p < 0.001 
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Werken/ 
dagbesteding VH FH Totaal % 

1 0 0 0 0% 

2 4 2 6 10% 

3 1 0 1 2% 

4 6 1 7 12% 

5 22 8 30 51% 

6 1 6 7 12% 

7 4 4 8 13% 

Totaal 38 21 59  

% 64% 36%  100% 

n = aantal personen 
X² = 11,390, df = 5, p = 0.044 

 
Vrije tijd VH FH Totaal % 

1 1 0 1 4% 

2 1 1 2 8% 

3 1 0 1 4% 

4 2 6 8 30.5% 

5 7 1 8 30.5% 

6 2 3 5 19% 

7 1 0 1 4% 

Totaal 15 11 26  

% 58% 42%  100% 

n = aantal personen 
X² = 9,305, df = 6, p = 0.157 
 

Op het vlak van vrije tijd zijn er geen significante verschillen tussen mensen met een 

verstandelijke resp. fysieke handicap in de mate waarin ze toezicht nodig hebben. Op het 

domein van werken en dagbesteding zien we een richtinggevend, maar geen significant 

verschil tussen beide groepen. Meer dan de helft van de mensen met een verstandelijke 

handicap (22/38, 58%) situeert zich op permanentiegraad 5, terwijl de mensen met een fysieke 

handicap meer verspreid zijn over de permanentiegraden 5 (8/21, 38%), 6 (6/21, 29%) en 7 

(4/21, 19%). Dat betekent dat de mensen met een fysieke handicap op het domein van 

werken/dagbesteding overwegend een grotere nood aan permanentie hebben dan personen 

met een verstandelijke handicap. Het verschil tussen beide groepen is het meest uitgesproken 

op het domein van het wonen. Opnieuw situeert de grootste groep van mensen met een 

verstandelijke handicap (28/66, 42%) zich op permanentiegraad 5. Bij de mensen met een 

fysieke handicap is de nood aan permanentie bij het wonen soms kleiner (20/59, 34% op 

niveau 3), maar soms ook groter (12/59, 20% op niveau 6). 

 

5.6. Verdeling van de noden naar ondersteuningsbronnen  

 

Per ondersteuningsvorm werd door de budgethouders aangegeven bij welke persoon of dienst 

zij zouden aankloppen om de betreffende ondersteuning te verkrijgen. Bij deze analyse telden 

we elke keer dat een persoon een bepaalde ondersteuningsbron aanduidde. Het gebeurde 

immers dat bij eenzelfde ondersteuningsvorm twee of meer verschillende 

ondersteuningsbronnen werden aangeduid. Bij wijze van voorbeeld: een persoon heeft op het 

gebied van wonen assistentie nodig bij huishoudelijke activiteiten. Een huisgenoot van deze 
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persoon neemt een deel van deze taken op zich, maar daarnaast heeft deze persoon ook nood 

aan een aantal uren assistentie van een persoonlijke assistent.  

 

30%

22%14%

13%

9%

7%
5%

Personeelslid uit VAPH

sector (n=842)

(Personeelslid van) dienst

buiten de VAPH sector

(n=589)

Een te vergoeden

mantelzorger (PAB)

(n=386)

Personeelslid aan te

werven door persoon

(PAB) (n=362)

Huisgenoot (niet betaald)

(n=232)

Hulpmiddelen en

aanpassingen (n=183)

Mantelzorger (familie,

vrijwilliger - niet betaald)

(n=126)

 
 

Wanneer we de verdeling naar ondersteuningsbronnen over alle ondersteuningsvormen en –

domeinen heen bekijken, dan wordt het meest frequent aangegeven dat men een beroep zou 

doen op een personeelslid uit de VAPH sector (n=842, 30%). Een persoonlijke assistent wordt 

in totaal over al de ondersteuningsplannen heen 748 keren aangeduid (27%). Het gaat in 14% 

van deze gevallen om een te vergoeden mantelzorger en in 13% om een andere door de cliënt 

aan te werven persoon. Een (personeelslid van een) dienst buiten de VAPH sector wordt in 

1/5
de

 van de ondersteuningsvormen aangeduid (22%). Ongeveer 14% van de 

ondersteuningsvormen wordt overgelaten aan een niet betaalde mantelzorger.  

 

Ook hier bekijken we of er een verschil is tussen de keuze van de bron naargelang de 

oorspronkelijke wachtlijst, de aard van de handicap en de aard van de dienst die instond voor 

de vraagverduidelijking.  

 

1. Hulpmiddelen en aanpassingen 

2. Huisgenoot (niet betaald) 

3. Mantelzorger exclusief huisgenoot (familie, vrijwilliger - niet betaald) 

4. Een te vergoeden mantelzorger (PAB)  

5. (Personeelslid van) dienst buiten de VAPH-sector 

6. Personeelslid aan te werven door persoon (PAB) 

7. Personeelslid uit VAPH-sector 
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n = aantal ondersteuningsvormen 
X² = 416.213, df = 6, p < 0.001  
 

n = aantal ondersteuningsvormen 
X² = 439.542, df = 6, p < 0.001  
 

  1 2 3 4 5 6 7 Totaal % 

Ambulant 96 90 58 110 303 101 557 1315 48% 

MDT 21 50 10 84 70 3 36 274 10% 

C/B ver 57 74 49 132 153 253 167 885 33% 

Andere 9 18 9 60 63 5 82 246 9% 

Totaal 183 232 126 386 589 362 842 2720  

% 6.7% 8.5% 4.6% 14.2% 21.7% 13.3% 31%  100% 

n = aantal ondersteuningsvormen 
X² = 523,593, df = 18, p < 0.001  
 

De ondersteuningsbronnen die aangeduid worden in de ondersteuningsplannen verschillen 

significant tussen de verschillende subgroepen.  

De mensen die oorspronkelijk op de CRZ-wachtlijst stonden, willen vooral een beroep doen 

op specifieke VAPH-diensten (656/1361, 48%) voor de ondersteuning die zij nodig hebben. 

Daarnaast duiden zij in veel mindere mate ook diensten buiten de VAPH-sector aan 

(274/1361, 20%). Door de budgethouders die oorspronkelijk op de PAB-wachtlijst stonden, 

wordt overwegend ingezet op een persoonlijke assistent (504/1276, 39%), ongeveer gelijk 

verdeeld over een te vergoeden mantelzorger en een ander aan te werven persoonlijke 

assistent. Daarnaast wordt door deze mensen ook veel gekeken naar de diensten buiten de 

VAPH-sector (290/1276, 23%) en in iets mindere mate naar specifieke VAPH-settings 

(175/1276, 14%).  

Het onderscheid tussen mensen met een verstandelijke resp. fysieke handicap ligt voor een 

deel in dezelfde lijn. Mensen met een verstandelijke handicap richten zich voor hun 

ondersteuning voornamelijk op specifieke VAPH-diensten (638/1282, 50%) en in mindere 

mate ook op diensten buiten het VAPH (217/1282, 17%). Slechts voor 18% (234/1282) van 

de ondersteuningsvormen zouden zij een persoonlijke assistent inschakelen. Dit is 

tegengesteld aan wat we zien bij mensen met een fysieke handicap. Zij zetten breed in op 

verschillende ondersteuningsbronnen: diensten buiten VAPH (372/1438, 26%), een te 

vergoeden mantelzorger (250/1438, 17%), een externe persoonlijke assistent (264/1438, 18%) 

en specifieke VAPH-diensten (204/1438, 14%). Ook hulpmiddelen en aanpassingen worden 

frequent genoemd als ondersteuningsbron (147/1438, 10%).  

Men kan zich afvragen of bepaalde diensten geneigd zijn om bij het zoeken naar bepaalde 

ondersteuningsvormen meer in de richting van bepaalde ondersteuningsbronnen te denken. Er 

lijkt inderdaad een significant verschil te zijn in de aangeduide ondersteuningsbronnen 

naargelang de diensten die de vraagverduidelijking op zich genomen hebben. De 

  1 2 3 4 5 6 7 Totaal % 

CRZ 61 94 60 116 274 100 656 1361 52% 

PAB 113 138 56 256 290 248 175 1276 48% 

Totaal 174 232 116 372 564 348 831 2637  

% 7% 9% 4% 14% 21% 13% 32%  100% 

  1 2 3 4 5 6 7 Totaal % 

VH 36 101 56 136 217 98 638 1282 47% 

FH 147 131 70 250 372 264 204 1438 53% 

Totaal 183 232 126 386 589 362 842 2720  

% 6.7% 8.5% 4.6% 14.2% 21.7% 13.3% 31%  100% 
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budgethouders die begeleid werden vanuit ambulante diensten, duiden het meest frequent 

specifieke VAPH-diensten aan (557/1315, 42%) en in veel mindere mate diensten buiten de 

VAPH-sector (303/1315, 13%). Bij de MDT’s is er een opvallend groot aandeel van de 

ondersteuningsvormen dat zou kunnen beantwoord worden vanuit diensten buiten het VAPH 

(70/274, 31%) en door te vergoeden mantelzorgers (84/274, 25.5%). In de 

ondersteuningsplannen die begeleid werden vanuit de cliënt- of budgethoudersverenigingen 

wordt opvallend ingezet op PAB (385/885, 44%) en in mindere mate op diensten buiten 

(153/885, 17%) of binnen de VAPH-sector (167/885, 19%). Bij de andere diensten vinden we 

als ondersteuningsbronnen zowel te vergoeden mantelzorg (60/246, 24%) als settings buiten 

het VAPH (63/246, 26%) en specifieke VAPH-settings (82/246, 33%) terug. Het gaat hier 

echter om een verband dat in twee richtingen kan verklaard worden. Enerzijds is het mogelijk 

dat bepaalde diensten op basis van hun expertise en ervaring geneigd zijn om bij het zoeken 

naar bepaalde ondersteuningsvormen meer in de richting van bepaalde 

ondersteuningsbronnen te denken. Anderzijds kan het ook zijn dat kandidaat budgethouders 

die een bepaald soort van ondersteuningsbron in gedachten hebben zich makkelijker wenden 

tot een dienst die daar een grotere affiniteit mee heeft. Zo zou het kunnen dat mensen die van 

plan waren om een persoonlijke assistent in te schakelen zich makkelijker tot een 

budgethoudersvereniging gericht hebben, of dat mensen die op een wachtlijst voor begeleid 

wonen stonden sneller de stap gezet hebben naar een dienst begeleid wonen omdat ze daar 

uiteindelijk begeleiding van wensen.  

  

5.7. Verdeling van ondersteuningsbronnen per 

ondersteuningsvorm op een bepaald domein  

 

In onderstaande tabel zien we welke ondersteuningsbronnen gekozen worden voor elke 

ondersteuningsvorm op een bepaald domein. Bij deze analyse worden de te vergoeden 

mantelzorger en een personeelslid aan te werven door de budgethouder samengenomen in de 

categorie ‘persoonlijke assistent’. Ook de twee niet betaalde categorieën (huisgenoot resp. 

familie of vrijwilliger) worden in deze analyse samengenomen.   

 

1. Hulpmiddelen en aanpassingen 

2. Mantelzorger (huisgenoot, familie, vrijwilliger - niet betaald) 

3. Persoonlijke assistent 

4. (Personeelslid van) dienst buiten de VAPH-sector 

5. Personeelslid uit VAPH-sector 

 

Voor vele vormen van ondersteuning wordt een beroep gedaan op nagenoeg alle 

ondersteuningsbronnen. Zo zouden zowel niet betaalde mantelzorgers, persoonlijke 

assistenten, diensten buiten de VAPH-sector en specifieke VAPH-diensten ingeschakeld 

worden voor het geven van assistentie bij lichamelijke activiteiten, bij huishoudelijke 

activiteiten, bij maatschappelijke participatie, voor hulp bij verplaatsing en voor toezicht. Dat 

is zowel op de domeinen van wonen, werken, vrije tijd als onderwijs.  

Voor verschillende ondersteuningsvormen wordt vooral gedacht aan persoonlijke assistenten, 

meer bepaald voor hulp bij verplaatsing en voor het ondersteunen van inclusieve activiteiten, 

zowel op vlak van het werken/de dagbesteding, de vrije tijd en het onderwijs. Vooral op het 

domein van vrije tijd ziet men mogelijkheden in de inzet van persoonlijke assistenten. Zij zijn 

de meest frequent aangeduide ondersteuningsbron voor alle vormen van ondersteuning bij 

vrije tijd.  
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 1 2 3 4 5 Totaal  
 
Wonen - assistentie bij lichamelijke activiteiten 

 
 

41 

 
 

40 53 

 
 

42 

 
 

32 

 
 

208 

Wonen - assistentie bij huishoudelijke activiteiten 5 52 81 123 41 302 

Wonen - assistentie bij maatschappelijke participatie 8 48 53 24 62 195 

Wonen – begeleiding 1 7 8 7 61 84 

Wonen - hulp bij verplaatsing 30 39 57 24 32 182 

Wonen – toezicht 11 54 41 5 48 159 

Werken / dagbesteding - assistentie bij lichamelijke activiteiten 8 4 6 7 11 36 

Werken / dagbesteding - hulp bij verplaatsing 21 13 40 23 31 128 

Werken / dagbesteding – toezicht 1 9 11 16 22 59 

Werken / dagbesteding - aanbod van en ondersteuning bij dagactiviteiten 2 0 21 11 45 79 

Werken / dagbesteding – ondersteuning van inclusieve werk/dagactiviteiten 2 6 26 9 32 75 

Vrije tijd - assistentie bij lichamelijke activiteiten 5 7 25 1 1 39 

Vrije tijd - hulp bij verplaatsing 20 17 87 21 12 157 

Vrije tijd – toezicht 0 2 17 4 9 32 

Vrije tijd - aanbod van en ondersteuning bij vrijetijdsactiviteiten 2 6 20 11 20 59 

Vrije tijd - ondersteuning van inclusieve vrijetijdsactiviteiten 0 21 91 12 23 147 

Onderwijs - assistentie bij lichamelijke activiteiten 0 1 1 0 0 2 

Onderwijs - hulp bij verplaatsing 6 4 22 1 5 38 

Onderwijs – ondersteuning van inclusieve klasactiviteiten 1 3 24 8 7 43 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - psychosociale begeleiding  2 5 6 22 41 76 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - ontwikkelingsbegeleiding en training 1 0 7 10 17 35 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - ondersteuning van communicatie 7 1 14 4 24 50 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - kinesitherapie 0 0 0 52 7 59 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - logopedie 0 0 1 9 3 13 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - psychotherapie/gedragstherapie 1 0 0 32 3 36 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - verpleegkundige zorg 2 4 1 31 5 43 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - medische behandeling 1 2 5 42 15 65 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - ondersteuning bij zoeken/aanpassen van  hulpmiddelen  3 5 4 19 17 48 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - ortho(ped)agogische zorg 0 0 1 0 31 32 

Gedrag, ontwikkeling en functioneren - opvoeding van kinderen 0 5 3 4 12 24 

Omgeving – gezinsbegeleiding 0 1 1 3 14 19 

Omgeving - begeleiding van de ruimere omgeving / netwerkontwikkeling 0 2 15 4 21 42 

Algemeen – trajectbegeleiding 2 0 6 8 138 154 

Totaal 183 358 748 589 842 2720 
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De diensten buiten de VAPH-sector zouden opvallend veel ingeschakeld worden voor de 

assistentie bij huishoudelijke activiteiten, voor therapie (kinesitherapie, logopedie, 

psychotherapie) en voor medisch-verpleegkundige (be)handelingen. Zij worden naast de 

gespecialiseerde settings, en in mindere mate, ook aangeduid als het om psychosociale 

begeleiding, ontwikkelingsbegeleiding en –training en het ondersteunen bij het zoeken en 

aanpassen van hulpmiddelen gaat.  

Tot slot richten de budgethouders zich vooral op de gespecialiseerde VAPH-sector voor 

begeleiding bij het wonen, het aanbod van en de ondersteuning bij dag- en 

vrijetijdsactiviteiten en het ondersteunen van inclusieve werk- en dagactiviteiten. Ook op het 

vlak van de psychosociale begeleiding lijken zij de meest aangewezen ondersteuningsbron, 

meer specifiek voor het ondersteunen van de communicatie, het bieden van 

orthopedagogische zorg en het helpen opvoeden van de kinderen. Gezinsbegeleiding en 

ondersteuning van de bredere omgeving lijken exclusief het werkterrein van de specifieke 

VAPH-diensten, hoewel voor dat laatste soms ook persoonlijke assistenten ingezet worden. 

Ten slotte verwachten de budgethouders ook dat de specifieke VAPH-diensten 

trajectbegeleiding zullen aanbieden.   

 

5.8. Verdeling van ondersteuningsdomeinen per 

ondersteuningsbron  

 

We bekijken in wat volgt de verdeling van de ondersteuningsdomeinen voor elke 

ondersteuningsbron afzonderlijk. We willen daarmee een antwoord geven op de vraag voor 

welke ondersteuningsdomeinen iemand een beroep wil doen op een bepaalde 

ondersteuningsbron.  

 

5.8.1. Hulpmiddelen en aanpassingen  

 

52%

19%

15%

9%

4% 1% Wonen (n=96)

Werken/dagbesteding

(n=34)

Vrije tijd (n=27)

Gedrag, ontwikkeling en

functioneren (n=17)

Onderwijs (n=7)

Algemeen (n=2)
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Hulpmiddelen en aanpassingen worden in meer dan de helft van de gevallen als 

ondersteuningsbron aangeduid op het domein van het ‘wonen’ (52%). Ook voor 

‘werken/dagbesteding’ (19%) en ‘vrije tijd’ (15%) wordt deze ondersteuningsbron meermaals 

aangeduid. Wanneer een bepaald domein niet afgebeeld wordt (zoals hier het domein 

‘omgeving’) wil dat zeggen dat dit niet voorkomt in combinatie met deze ondersteuningsbron. 

 

Voor 175 van de 183 keer dat hulpmiddelen en aanpassingen werden aangeduid als 

ondersteuningsbron, gaven de budgethouders ook aan of ze effectief gebruik kunnen maken 

van deze hulpmiddelen of aanpassingen. In 77% (135/175) van de gevallen is het antwoord 

positief. In 23% (40/175) van de gevallen geeft de budgethouder echter aan dat hij geen 

gebruik kan maken van het betreffende hulpmiddel of van de voorgestelde aanpassing. 

Verklaringen daarvoor zijn divers: 

- men kan het hulpmiddel niet alleen gebruiken; 

- er is nog geen aangepast hulpmiddel of adequate aanpassing gevonden;  

- de aanpassingen zijn goedgekeurd door het VAPH, maar dienen nog uitgevoerd te 

worden; 

- de terugbetaling van de hulpmiddelen of aanpassingen werd (nog) niet goedgekeurd; 

- er werd nog geen aanvraag voor de terugbetaling van hulpmiddelen of aanpassingen 

ingediend; 

- er zijn financiële problemen om de hulpmiddelen of aanpassingen te bekostigen; 

- men kan het hulpmiddel moeilijk aanvaarden; 

- het betreffende hulpmiddel is niet in alle situaties aanwezig (bv. wel thuis, maar niet 

op het werk). 

 

5.8.2. Huisgenoot (niet betaald) 

 

74%

12%

9%

4% 1%

Wonen (n=171)

Vrije tijd (n=28)

Werken/dagbesteding

(n=20)

Gedrag, ontwikkeling en

functioneren (n=10)

Onderwijs (n=3)
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Een huisgenoot wordt heel vaak opgegeven als wenselijke ondersteuningsbron binnen het 

domein ‘wonen’ (74%) en in tweede instantie, maar veel minder frequent op het vlak van 

‘vrije tijd’ (12%). 

 

5.8.3. Mantelzorger exclusief huisgenoot (familie, vrijwilliger, niet betaald) 

 

54%

20%

10%

10%

4% 2% Wonen (n=69)

Vrije tijd (n=25)

Werken/dagbesteding

(n=12)

Gedrag, ontwikkeling en

functioneren (n=12)

Onderwijs (n=5)

Omgeving (n=3)

 
 

Andere mantelzorgers dan de huisgenoten worden voornamelijk ingezet op het domein 

‘wonen’ (54%) en daarnaast ook voor 20% op het vlak van ‘vrije tijd’, voor 10% bij 

‘werken/dagbesteding’ en voor 10% bij ‘gedrag, ontwikkeling en functioneren’.  

 

De budgethouders geven verschillende argumenten aan waarom zij voor de gewenste 

ondersteuning geen beroep meer willen of kunnen doen op niet betaalde mantelzorgers, maar 

zich zullen wenden tot een persoonlijke assistent, een dienst buiten de VAPH-sector of een 

specifieke VAPH-dienst:  

- er is geen ondersteunend netwerk; 

- de benodigde ondersteuning is té intensief en overschrijdt de draagkracht van de 

mantelzorgers;  

- de mantelzorgers hebben een te druk beroeps- en gezinsleven en/of zijn te beperkt 

beschikbaar; 

- de huidige mantelzorgpremie is ontoereikend; 

- de mantelzorgers worden té oud of hebben teveel gezondheidsproblemen om de 

ondersteuning nog te kunnen continueren;  

- de zorg overstijgt datgene wat van huisgenoten, familie of vrienden normaliter kan 

verwacht worden; 

- de persoon met een handicap wenst een zo autonoom mogelijk leven en 

zelfbeschikking en wil niet afhankelijk zijn van ouders of mantelzorgers; 

- de persoon met een handicap wil de huisgenoten, familie en vrienden niet tot last zijn; 
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- de persoon met een handicap heeft professionele hulp nodig op een bepaald domein 

die een mantelzorger niet kan bieden.  

 

5.8.4. Persoonlijke assistent 

 

39%

32%

14%

6%

6%

2%

1%

Wonen (n=293)

Vrije tijd (n=240)

Werken/dagbesteding

(n=104)

Onderwijs (n=47)

Gedrag, ontwikkeling en

functioneren (n=42)

Omgeving (n=16)

Algemeen (n=6)

 
 

Een persoonlijke assistent wordt als bron gekozen, voornamelijk binnen het domein ‘wonen’, 

(39%), ‘vrije tijd’ (32%) en ‘werken/dagbesteding’ (14%). 

 

Specifieke argumenten die door de budgethouders worden aangehaald bij de keuze van een 

persoonlijke assistent zijn: 

- het PAB zorgt voor een soort vervangingsinkomen gezien de huisgenoot niet 

buitenshuis kan werken omdat hij/zij de zorg voor de persoon met een handicap 

opneemt;  

- een persoonlijke assistent maakt het mogelijk dat de persoon met een handicap een zo 

autonoom mogelijk leven leidt en niet afhankelijk is van ouders of mantelzorgers; 

- een persoonlijke assistent kan verschillende vormen van ondersteuning combineren 

(bv. assistentie, hulp bij verplaatsing, toezicht). Men zou daarvoor anders bij 

verschillende diensten moeten aankloppen. Een assistent is volgens de respondenten 

zeer flexibel inzetbaar; 

- met een persoonlijke assistent behoudt men zelf meer controle op wat er gebeurt en 

hoe het gebeurt. Hulpverleners uit reguliere diensten kunnen bepaalde activiteiten 

doen vóór (in de plaats van) de budgethouder (bv. koken, boodschappen doen), maar 

vele mensen willen dit zelf doen, met ondersteuning van een persoonlijke assistent.  
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5.8.5. (Personeelslid van) dienst buiten de VAPH-sector 

 

39%

38%

11%

8%

2%

1%

1%

Wonen (n=225)

Gedrag, ontwikkeling en

functioneren n=225)

Werken/dagbesteding

(n=66)

Vrije tijd (n=49)

Onderwijs (n=9)

Algemeen (n=8)

Omgeving (n=7)

 
 

Wanneer een dienst buiten de VAPH-sector ingevuld wordt als ondersteuningsbron, is dit in 

39% van de gevallen op het domein ‘wonen’ en voor hetzelfde aantal op het domein ‘gedrag, 

ontwikkeling en functioneren’. De andere domeinen komen in combinatie met deze bron 

minder voor. 

 

We vroegen aan de budgethouders op welke diensten zij dan een beroep zouden willen doen. 

Bij 544 van de 589 ondersteuningsvormen werd de betreffende dienst gespecifieerd.  

 
Categorie aantal keer genoemd 

Thuiszorgdiensten 203 (37%) 

Therapeuten 84 (15%) 

Medische hulpverleners en diensten 56 (10%) 

Vervoersorganisaties 51 (9%) 

Arbeid en opleiding 32 (6%) 

Vrije tijd 21 (4%) 

Verzorgingsdiensten 14 (3%) 

Mutualiteiten (niet gespecifieerd) 10 (2%) 

Revalidatiecentra 8 (1.5%) 

Cliënt- of budgethoudersverenigingen 8 (1.5%) 

OCMW (niet gespecifieerd) 7 (1%) 

CGGZ 2 (1%) 

Combinaties 23 (4%) 

Rest 25 (5%) 

Totaal 544 (100%) 

 

De meest frequent aangeduide categorie zijn de thuiszorgdiensten (37%). Deze categorie 

groepeert thuiszorgactiviteiten vanuit verschillende organisaties (o.a. mutualiteiten, OCMW, 

lokale of regionale dienstencentra, wit-gele kruis, diensten voor gezinszorg, diensten voor 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=ID&ItemID=382
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oppashulp, gebruikersverenigingen, …). Het gaat ook om diverse soorten van activiteiten 

zoals gezinshulp, poetshulp, maaltijdbedeling, huishoudelijke hulp, oppas, thuisverpleging, 

etc.  

Een tweede belangrijke categorie van diensten buiten het VAPH zijn de zelfstandige 

therapeuten (15%). Het gaat dan vooral om kinesisten, maar ook logopedisten, 

ergotherapeuten en psychologen/psychotherapeuten worden vermeld. Men kan voor therapie 

ook terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of in een revalidatiecentrum. 

Deze centra worden slechts in zeer beperkte mate expliciet genoemd (1.5% resp. 1%). 

Een derde grote categorie zijn de medische hulpverleners en diensten (10%). Het betreft 

enerzijds huisartsen en al dan niet gespecificeerde specialisten (o.a. psychiater, neuroloog, 

oogarts, …). Daarnaast wordt ook in meer algemene zin het ziekenhuis aangegeven bij de 

betreffende categorie.  

Alle overige categorieën worden bij minder dan 10% van de ondersteuningsvormen 

aangeduid. De diensten die instaan voor vervoer zijn onder meer taxibedrijven en diensten 

voor aangepast vervoer. De categorie ‘verzorging’ omvat onder meer manicure/pedicure. 

Onder de diensten voor vrije tijd vallen dienstencentra die vrijetijdsactiviteiten aanbieden, 

hobbyclubs, sportverenigingen, jeugdbewegingen en jeugdhuizen, reisorganisaties, etc. We 

groepeerden ook allerlei organisaties op vlak van arbeid en opleiding: beschutte werkplaats, 

gespecialiseerde trajectbegeleiding, opleidings- en vormingscentra, etc.  

De restcategorie omvat nog enkele andere organisaties zoals straathoekwerk, CAW, plan vzw, 

een advocaat.  

 

We stelden aan de budgethouders de vraag waarom ze er voor kiezen om met hun PGB de 

gewenste ondersteuning in te kopen bij een specifieke VAPH-dienst en niet bij een dienst 

buiten de VAPH-sector. De aangehaalde argumenten weerspiegelen vooral een positieve 

keuze vóór specifieke VAPH-diensten. Toch verwijzen bepaalde argumenten ook naar de 

beperkingen van de reguliere diensten. 

- Vele budgethouders die kiezen voor specifieke VAPH-diensten benadrukken de 

noodzaak van gespecialiseerde professionele kennis en expertise. Ze hebben nood aan 

een intensieve en/of specifieke begeleiding omwille van een complexe problematiek. 

Ze wensen ondersteuning te krijgen van hulpverleners die ervaring, deskundigheid en 

specifieke scholing hebben inzake handicap en bijzondere problematieken die daarmee 

kunnen samenhangen.  

- Anderen geven aan dat ze nood hebben aan een vaste begeleider. Continuïteit wordt 

zeer vaak naar voren geschoven als een belangrijk element in de keuze voor een 

specifieke ondersteuningsbron. Met een vaste begeleider kan een vertrouwensband 

worden opgebouwd. 

- Budgethouders die op dit moment al gebruik maken van een specifieke VAPH-

ondersteuningsvorm en hier tevreden over zijn, willen dit graag behouden.  

- Men vindt het logisch, wanneer een persoon in een voorziening verblijft, dat vele van 

de taken (bv. assistentie bij lichamelijke activiteiten, toezicht, …) deel uitmaken van 

het totaalpakket dat wordt aangeboden. De keuze voor een specifieke VAPH-setting 

wordt met andere woorden mede bepaald door het gecombineerd kunnen inzetten van 

verschillende ondersteuningsvormen.  

- Regelmatig geven mensen aan dat zij voor een specifieke VAPH-dienst kiezen 

omwille van de goede opvolging via een handelingsplan met gerichte doelstellingen 

en regelmatige evaluatie. Er is nood aan iemand die het geheel opvolgt, die een 

overzicht behoudt over de zorgvragen en die de zorginvulling op elkaar afstemt. 

- Sommige respondenten verwijzen naar de nood aan aangepaste en specifieke 

infrastructuur.  
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- Ten slotte botsen de budgethouders ook op de beperkingen van het aanbod van 

diensten buiten de VAPH-sector. Wat reguliere diensten kunnen bieden, is soms niet 

intensief genoeg, niet frequent genoeg, niet altijd beschikbaar in avonduren of tijdens 

de weekends. Soms zijn er ook geen diensten beschikbaar in de regio of zijn er lange 

wachtlijsten waardoor niet kan tegemoet gekomen worden aan dringende vragen.  

 

5.8.6. Personeelslid uit VAPH-sector 

 

33%

21%

17%

16%

8%

4% 1% Wonen (n=276)

Gedrag, ontwikkeling en

functioneren (n=175)

Werken/dagbesteding

(n=141)

Algemeen (n=138)

Vrije tijd (n=65)

Omgeving (n=35)

Onderwijs (n=12)

 
 

We zien dat budgethouders frequent een beroep zouden willen doen op een personeelslid uit 

de VAPH sector voor hun ondersteuningsnoden op het domein ‘wonen’ (33%). Dit is ook nog 

vaak het geval voor de domeinen van ‘gedrag, ontwikkeling en functioneren’ (21%), 

‘werken/dagbesteding’ (17%) en ‘algemeen’ (16%). We zien dus dat deze bron over meerdere 

domeinen min of meer gelijk verdeeld is. 

 

We vroegen de budgethouders met welke specifieke VAPH-diensten zij contact zouden 

nemen om de gewenste ondersteuning in te kopen. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 

We hielden hier enkel rekening met de VAPH-diensten die voldoende gespecifieerd waren 

om ze aan een bepaalde categorie toe te wijzen. Dat was het geval voor 797/842 

ondersteuningsvormen. 
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Categorie aantal keer genoemd 

Begeleid wonen 270 (34%) 

Begeleid werken/dagcentrum 93 (12%) 

Tehuis niet werkenden/nursing 74 (9%) 

Trajectbegeleiding 67 (8.5%) 

Cliënt- of budgethoudersvereniging 41 (5%) 

Beschermd of geïntegreerd wonen 19 (2.5%) 

Thuisbegeleidingsdienst 16 (2%) 

Dagcentrum en tehuis niet werkenden 7 (1%) 

Kortopvang/logeren 8 (1%) 

Tehuis werkenden 4 (0.5%) 

Ambulant (combinaties, niet gespecifieerd) 50 (6%) 

Residentieel (combinaties, niet gespecifieer) 4 (0.5%) 

Ambulant en residentieel (combinaties, niet 
gespecifieerd) 

144 (18%) 

Totaal 797 (100%) 

 

De meest frequent aangeduide categorie zijn de diensten begeleid wonen. Dit is een opvallend 

gegeven, gezien deze diensten ook frequent optraden als vraagverduidelijker (zie §3.2). In 

34% van alle ondersteuningsvormen waarvoor men een beroep zou willen doen op specifieke 

VAPH-diensten, zou men willen aankloppen bij een dienst begeleid wonen. De overige 

ambulante diensten worden veel minder frequent aangeduid: thuisbegeleiding (2%) en 

beschermd of geïntegreerd wonen (2.5%). Trajectbegeleiding wordt vaak als een aparte dienst 

aangegeven in de ondersteuningsplannen (8.5%), hoewel deze opdracht ook door VAPH-

diensten uit andere categorieën wordt opgenomen (thuisbegeleiding, begeleid wonen, cliënt- 

of budgethoudersverenigingen).  

Dagcentrum en begeleid werk is evenzeer een frequent aangeduide categorie, met name in 

12% van de ondersteuningsvormen binnen de specifieke VAPH-sector. Wat de residentiële 

opvang betreft, worden de tehuizen voor werkenden (0.5%) veel minder frequent genoemd 

dan de tehuizen voor niet-werkenden (9%).  

Heel vaak duiden de budgethouders nog meerdere diensten aan waarop ze eventueel een 

beroep zouden kunnen doen voor bepaalde ondersteuningsvormen. Dat zijn dan combinaties 

van ambulante diensten (6%), van residentiële woonmogelijkheden (0.5%) en zelfs van 

ambulante en residentiële diensten (18%).  

 

5.9. Financieringsmodaliteit  

 

De budgethouders konden in het ondersteuningsplan ook aangeven van welke 

financieringsmodaliteit zij het liefst zouden gebruik maken. Op dat ogenblik waren er vanuit 

het VAPH nog geen strikte richtlijnen over de modaliteiten waarin het PGB zou mogen 

gebruikt worden in het kader van het PGB-experiment. In die zin moeten de antwoorden van 

de budgethouders gezien worden als hun keuze, los van de specifieke richtlijnen inzake de 

besteding van het PGB die naderhand bepaald werden vanuit het VAPH.  

 

De vraag naar financieringsmodaliteit werd apart gesteld voor de diensten buiten de VAPH-

sector en voor de specifieke VAPH-diensten.  
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Diensten buiten VAPH-sector 

 
 Remgeld Dienstencheques PWA Andere Totaal 

n ondersteuningsvormen  83 51 3 88 225 

% 37% 23% 1% 39% 100% 

 

Bij de keuze voor diensten buiten het VAPH gaan de budgethouders ervan uit dat in 37% van 

de gevallen de tussenkomsten zullen kunnen gefinancierd worden door het betalen van het 

remgeld. Bij 23% van de ondersteuningsvormen zouden zij opteren voor het gebruik van 

dienstencheques. Bij deze vraag wordt heel vaak de categorie ‘andere’ aangeduid ( 39%). Het 

is niet duidelijk wat daar allemaal onder valt.  

 

Specifieke VAPH-diensten 

 
 Cash Voucher Geen voorkeur Totaal 

n ondersteuningsvormen  165 589 88 842 

% 20% 70% 10% 100% 

 

Bij de keuze voor specifieke VAPH-diensten konden de budgethouders per 

ondersteuningsvorm aangeven of ze het liefst zouden werken met cash geld of met een 

vouchersysteem. Opvallend is dat in 70% van de ondersteuningsvormen een voucher 

aangeduid wordt als de financieringsmodaliteit waarvoor de budgethouders een voorkeur 

hebben. Motivaties voor deze keuze zijn dat het makkelijk is, dat de cliënt moeilijk zelf geld 

kan beheren en dat men zo weinig mogelijk administratieve last wil. Bij 20% van de 

ondersteuningsvormen wordt een voorkeur voor het werken met cash geld uitgedrukt. Als 

motivatie geven de budgethouders aan dat dat het meest transparant is en dat men op die 

manier de besteding van het budget zelf beter kan opvolgen. Bij 10% van de 

ondersteuningsvormen drukken de budgethouders geen voorkeur uit.  
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Hoofdstuk 6: Besluit en aanbevelingen  
 

We vatten in dit hoofdstuk de belangrijkste conclusies samen en formuleren op basis daarvan 

enkele aanbevelingen in verband met de fase van vraagverduidelijking en ondersteunings-

planning in de implementatie van het PGB in de toekomst. 

 

6.1. Betekenis van vraagverduidelijking en ondersteunings-

planning 

 

Alle deelnemers aan het PGB-experiment hebben verplicht een fase van vraagverduidelijking 

en ondersteuningsplanning doorgemaakt. De bedoeling van de vraagverduidelijking was dat 

personen met een handicap begeleid werden in het verkennen en verhelderen van hun wensen 

en de daaruit afgeleide ondersteuningsnoden op de verschillende levensdomeinen. Dit proces 

moest resulteren in een zo concreet mogelijk, helder en haalbaar ondersteuningsplan dat 

beantwoordt aan de wensen en ondersteuningsnoden van de persoon. In het plan geeft de 

persoon aan op welke domeinen hij een bepaald soort van ondersteuning nodig heeft of wenst 

en specificeert hij de wenselijke modaliteiten van die ondersteuning. 

 

Zowel de budgethouders als de vraagverduidelijkers bevestigden in dit onderzoek dat de fase 

van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning zeer waardevol was. 85% van de 

budgethouders gaf aan dit proces (in meer of mindere mate) als een meerwaarde te hebben 

ervaren. Zij beargumenteren dat aan de hand van elementen die duidelijk verwijzen naar de 

beoogde doelstellingen van de vraagverduidelijking. Een zeer grote groep van de 

budgethouders in het experiment gaf aan dat ze doorheen het proces van de 

vraagverduidelijking aangezet werden om na te denken over wat ze wensen in het leven en 

hoe ze de toekomst zien. Dankzij de vraagverduidelijking is voor hen ook in meer of mindere 

mate duidelijk geworden welke ondersteuning ze willen en nodig hebben om een 

kwaliteitsvol leven te kunnen leiden. Ten slotte hebben ze een duidelijker zicht gekregen op 

de mogelijke ondersteuningsbronnen.  

 

Uit de toelichtingen bij de vragenlijst en bij het logboek leiden we echter ook af dat vele 

budgethouders een eerder afwachtende houding aannamen. Ze zijn tevreden over het proces 

van vraagverduidelijking, maar willen eerst nog zien welk budget ze nu precies zullen krijgen, 

welke concrete ondersteuning ze daarmee zullen kunnen inkopen en wat het experiment hen 

allemaal zal opleveren. Daarnaast is ook duidelijk dat het proces van vraagverduidelijking niet 

voor alle budgethouders even betekenisvol was. Sommigen waren minder gemotiveerd en 

gaven aan dat het hele proces voor hen niet nodig was, omdat ze al langer wisten wat ze 

precies aan ondersteuning willen en nodig hebben. We stelden tevens vast dat het nadenken 

over het eigen leven en de individuele ondersteuningsnoden voor sommige budgethouders 

emotioneel zeer confronterend was, bijvoorbeeld omdat zij het nog moeilijk hadden om hun 

beperkingen een plaats te geven in hun leven. Ook onvoorziene omstandigheden, zoals een 

ziekenhuisopname of het overlijden van een familielid, konden het proces bemoeilijken. 

 

Op basis van deze resultaten kunnen we besluiten dat de beoogde doelstellingen van de 

vraagverduidelijking in grote mate gerealiseerd werden. We stelden op dit punt ook weinig 

differentiatie vast naargelang de oorspronkelijke wachtlijst waarop de deelnemers stonden, de 

aard van hun handicap of de aard van de vraagverduidelijkingsdienst. Op basis van de 
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overwegend positieve ervaringen pleiten we er dan ook voor om de fase van 

vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning een centrale plaats te geven in de 

uiteindelijke implementatie van het PGB. Dit proces biedt immers kansen om stil te staan bij 

de elementen die de kwaliteit van leven van de betrokkenen bepalen en om duidelijk zicht te 

krijgen op de aanwezige ondersteuningsnoden. Tevens biedt het kansen om kandidaat 

budgethouders te informeren over mogelijke ondersteuningsbronnen, om samen met hen 

breed te verkennen hoe aan de ervaren noden kan tegemoet gekomen worden en om hen 

uiteindelijk doordachte keuzes te laten maken.  

 

We bevelen het beleid aan om in de uiteindelijke regelgeving rond het PGB mogelijkheden te 

voorzien voor kandidaat budgethouders om een kwaliteitsvol proces van vraagverduidelijking 

en ondersteuningsplanning te doorlopen. Dit aanbod zou kunnen gebeuren door aan kandidaat 

budgethouders een lijst te geven van alle diensten die vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning op zich nemen, met de boodschap dat zij voor x aantal contacturen 

(zie verder) een beroep kunnen doen op een dienst naar keuze ter voorbereiding van hun 

PGB-aanvraag bij het VAPH. Het kan aan de vrije keuze van de kandidaat budgethouder 

overgelaten worden of hij al dan niet van die mogelijkheid gebruik wenst te maken. Wel dient 

het aanbod zo toegankelijk mogelijk te zijn en geen al te grote financiële kost met zich mee te 

brengen voor de kandidaat budgethouder. De financiering van dit aanbod kan ofwel via een 

voucher-systeem (zoals in het experiment) ofwel via reguliere financiering van de diensten 

die aan vraagverduidelijking doen op basis van begeleidingsuren. Omwille van de in dit 

experiment bereikte meerwaarde, zijn we er voorstander van om het ondersteuningsplan als 

resultaat van de fase van vraagverduidelijking te verplichten (zie verder).  

 

6.2. Plaats van deze fase in het gehele voortraject  

 

Idealiter zou volgens ons een proces van levens- of toekomstplanning vooraf moeten gaan aan 

de vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning. Als mensen met een handicap willen 

nadenken over hun leven en toekomst, als ze willen ontdekken wat ze belangrijk vinden of 

willen veranderen in hun leven, dan vergt dat veelal een proces dat vele maanden tot zelfs 

vele jaren in beslag kan nemen. Dat proces moet gedragen worden door de persoon met een 

handicap en een steungroep van direct betrokkenen die rond de persoon gecreëerd wordt. 

Samen met de persoon met een handicap en zijn steungroep en op het ritme van de 

betrokkenen wordt dan nagedacht over hoe de persoon met een handicap zijn leven verder 

wenst uit te bouwen. Voor een evaluatie van het project rond persoonlijke toekomstplanning 

verwijzen we naar het onderzoeksrapport van Demeyer en Van Regenmortel (2008). Het 

moge echter ook duidelijk zijn dat niet alle personen met een handicap behoefte hebben aan 

een dergelijk proces van levens- of toekomstplanning. 

Als er een dergelijk proces heeft plaatsgevonden en/of als de persoon met een handicap uit 

zichzelf een duidelijke toekomstvisie en –wensen heeft, kan de stap gezet worden van een 

levens- of een toekomstplan naar een ondersteuningsplan. De vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning die hebben plaatsgevonden in het PGB-experiment situeren zich 

vooral in deze tweede fase. De focus van de vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning 

ligt immers op het samen met de persoon met een handicap en direct betrokkenen verhelderen 

van de ondersteuningsnoden en zoeken naar concrete vormen en bronnen van ondersteuning 

die een antwoord kunnen bieden op de ervaren noden. De wensen van de betrokkenen en hun 

visie op levenskwaliteit zijn hierbij het vertrekpunt. De vraag is immers welke ondersteuning 

een persoon met een handicap of zijn omgeving nodig heeft om een kwaliteitsvol leven te 

kunnen leiden.  
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We pleiten geenszins voor een artificiële opsplitsing van beide processen. Ze kunnen door 

onderscheiden actoren opgenomen worden, maar ze kunnen ook aansluitend bij elkaar 

opgenomen worden door éénzelfde actor. We willen alleen aangeven dat, als er geen 

voorafgaandelijk proces van levens- of toekomstplanning gebeurd is en/of als voor de persoon 

niet duidelijk is wat zijn levens- en toekomstwensen zijn, men daarbij eerst moet stilstaan bij 

de start van een proces van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning. In dat geval zal 

de vraagverduidelijking meer tijd in beslag nemen dan een paar contactmomenten (zie 6.4. bij 

intensiteit).  

 

Een belangrijke vraag is hoe in de uiteindelijke implementatie van het PGB zal omgegaan 

worden met het ondersteuningsplan als resultaat van de vraagverduidelijking.  

Meer dan 3/4
de

 van de budgethouders was tevreden met het ondersteuningsplan dat opgesteld 

werd. Mensen gaven aan dat het realistisch en volledig was, dat alle facetten in het plan 

verwerkt werden en dat het een juist beeld gaf van hun noden en wensen. De overgrote 

meerderheid van de budgethouders meende dan ook dat het ondersteuningsplan in meer of 

mindere mate een concreet hulpmiddel kon zijn bij de toekomstige besteding van hun budget. 

Op basis van deze resultaten kunnen we alvast stellen dat het zinvol is om het 

ondersteuningsplan te beschouwen als een instrument voor de budgethouder zelf. Het is een 

neerslag van het denk- en zoekproces dat de budgethouder doormaakte bij het nadenken over 

zijn ondersteuningsnoden. Het vormt op die manier wellicht ook een houvast bij de besteding 

van het uiteindelijk toegekende budget. Als het plan vooral een instrument voor de 

budgethouders is, dan dient er echter voor gezorgd te worden dat zij minstens ook een 

definitieve goedkeuring kunnen geven aan het plan en dat ze daar zelf een exemplaar van 

hebben. In het huidige experiment heeft 20% van de budgethouders het definitieve plan niet 

kunnen goedkeuren en had 40% geen beschikking over het uiteindelijke ondersteuningsplan. 

Dat was het meest opvallend in de groep van budgethouders die begeleid werden vanuit de 

MDT’s.  

 

De vraag of het ondersteuningsplan ook een ruimere betekenis kan/moet hebben, is op basis 

van dit onderzoek moeilijker te beantwoorden. In het experiment zelf is een strikt onderscheid 

gemaakt tussen de vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning enerzijds en de objectieve 

inschaling van de ondersteuningsnoden anderzijds. Het blijft dan ook een open vraag of de 

resultaten van de inschalingsprocedure zinvolle informatie zouden kunnen opleveren voor de 

vraagverduidelijker en de budgethouder bij het opstellen van het plan, bijvoorbeeld door hen 

een objectieve kijk te geven op de mogelijkheden en de beperkingen van de budgethouder. 

Het niet kennen van de resultaten van de inschaling en het budget waarover men kan 

beschikken, belemmert volgens sommige budgethouders en vraagverduidelijkers het opmaken 

van een ondersteuningsplan. Volgens anderen biedt het net de mogelijkheid om, zonder 

financiële beperkingen, stil te staan bij de vraag welke ondersteuning nodig is om een 

kwaliteitsvol leven te kunnen leiden. Er bestaat duidelijk een zeker spanningsveld tussen de 

beide componenten van het voortraject.  

Sommigen menen dat het ondersteuningsplan ook gebruikt zou kunnen worden om, 

aanvullend bij de gegevens van de inschaling, de grootte van het budget te bepalen. Om 

daarover een uitspraak te kunnen doen, zouden nog enkele bijkomende onderzoeksstappen 

moeten gezet worden. Vooreerst zou een vergelijking moeten gemaakt worden van de 

gevraagde ondersteuning in het ondersteuningsplan met de resultaten van de inschaling. Op 

die manier zou duidelijk worden of de inschatting die de budgethouders zelf maken van de 

wenselijke en benodigde ondersteuning in dezelfde lijn ligt als de inschatting van hun 

ondersteuningsnoden op basis van het inschalingsinstrument. Daarnaast zou het ook zeer 

zinvol zijn om een vergelijking te maken tussen de inhoud van het ondersteuningsplan dat is 
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opgesteld in het voortraject, en de uiteindelijke operationalisering van het plan na de 

toekenning van het budget. Op dat moment wordt immers duidelijk waar de prioriteiten liggen 

van de budgethouder en op basis waarvan bepaalde keuzes gemaakt worden. Tevens zou 

duidelijk worden waar de knelpunten gesitueerd zijn om bepaalde wenselijke 

ondersteuningsvormen ook daadwerkelijk te realiseren. Bij het opmaken van het 

ondersteuningsplan was immers nog geen concreet overleg gebeurd met bepaalde personen of 

diensten over de concrete operationalisering van het plan.   

 

6.3. Verloop van het proces  

 

6.3.1. Wie doet aan vraagverduidelijking?  

 

In het PGB-experiment konden vier soorten diensten de vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning op zich nemen: de door het VAPH erkende ambulante 

thuisbegeleidingsdiensten en diensten begeleid wonen, de door het VAPH erkende multi-

disciplinaire teams, de gebruikers- of budgethoudersverenigingen en tenslotte de andere 

diensten, waaronder één onafhankelijke dienst trajectbegeleiding.  

 

Het aantal mensen dat per dienst begeleid werd, varieerde van 1 tot 21. We pleiten ervoor dat 

diensten er uitdrukkelijk voor zouden kiezen om vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning in het kader van het PGB als een opdracht op zich te nemen voor 

meerdere mensen. Alleen op die manier kan er personeel vrijgemaakt worden voor die 

opdracht en kan dat personeel ook voldoende kennis en expertise opdoen om het proces 

kwaliteitsvol te laten verlopen.  

 

We menen dat organisaties aan bepaalde inhoudelijke, procesmatige en organisatorische 

kwaliteitscriteria moeten voldoen om de vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning als 

opdracht te kunnen opnemen (zie verder). 

 

6.3.2. Intensiteit van het proces  

 

In het PGB-experiment hadden budgethouders gemiddeld 4 contactmomenten nodig voor het 

proces van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning. Er is echter een zeer grote 

spreiding, van 1 tot 11 contactmomenten. Ook de duur van de contactmomenten verschilde 

nogal. Een contactmoment duurde meestal tussen 1 en 3 uur, met een gemiddelde van 1 uur 

53 minuten.  

 

Een inschatting van de gemiddelde duur van een vraagverduidelijkingsproces per persoon 

bedroeg 7 uur 35 minuten aan directe contactmomenten. Ze ligt iets hoger bij mensen met een 

fysieke handicap dan bij mensen met een verstandelijke handicap. Ze is duidelijk hoger bij 

mensen die oorspronkelijk op de PAB-wachtlijst stonden dan bij mensen die aanvankelijk op 

de CRZ-wachtlijst stonden. De MDT’s begeleidden de kortste processen en in de andere 

diensten duurde het proces gemiddeld het langst.  

 

De in het experiment voorziene duur voor het proces van vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning (3 contactmomenten van 1 uur) werd dus ruimschoots overschreden. 

Het is van belang dat men bij de vraagverduidelijking op het tempo van de persoon met een 
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handicap en zijn netwerk kan werken en voldoende tijd kan nemen om écht diepgaand te 

spreken over de ondersteuningsnoden van de betrokkenen. Daarom dient er voldoende 

flexibiliteit gegarandeerd te zijn in de intensiteit van het proces. We pleiten dan ook voor een 

flexibel systeem waarbij men vertrekt van een gemiddeld aantal contacturen, dat indien nodig 

kan uitgebreid worden. Voor de diensten is het ook van belang dat de reële investering in dit 

proces op een juiste wijze vergoed wordt, rekening houdend met de indirecte cliëntgerichte 

activiteiten (mails, telefoons, opzoekingswerk). Gezien de meerderheid van de contacten bij 

de cliënt thuis plaatsvond, zal ook rekening moeten gehouden worden met 

verplaatsingskosten voor de diensten.  

 

6.3.3. Toepassing van de principes 

 

Uit de evaluatie door de budgethouders kunnen we afleiden dat verschillende principes die in 

de leidraad voor vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning werden omschreven, wel 

degelijk toegepast werden in het experiment. Minstens 75% van de budgethouders gaf aan dat 

er voldoende rekening gehouden werd met alle voor hen belangrijke levensdomeinen, dat er 

voldoende rekening gehouden werd met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden en dat er 

voldoende geluisterd werd naar en rekening gehouden werd met hun visie en mening. 

 

Desondanks stelden we ten aanzien van de hoger genoemde principes ook vast dat er telkens 

een kleine groep van budgethouders meende dat dit helemaal niet het geval was. Ook bij de 

toepassing van andere principes waren de budgethouders eerder voorzichtig in hun evaluatie. 

Op het vlak van de toepassing van de principes zijn er dus nog vele mogelijkheden tot 

optimalisering. Belangrijke aandachtspunten daarin zijn onder meer de volgende:  

- het netwerk meer betrekken 

- budgethouders zelf prioriteiten laten leggen en keuzes laten maken inzake de 

ondersteuning die ze willen en nodig hebben 

- budgethouders op een open en eerlijke wijze informeren over alle mogelijke bronnen 

van ondersteuning die een antwoord zouden kunnen bieden op hun noden, en daarbij 

zowel het reguliere als het specifieke aanbod betrekken.  

 

Wat de toepassing van de principes betreft, stelden we weinig verschil vast tussen de groep 

van mensen op de CRZ- resp. de PAB-wachtlijst of tussen de mensen met een verstandelijke 

resp. fysieke handicap. Meermaals kwam echter naar voren dat er een minder goede 

toepassing was van de principes door de betrokken MDT’s. Zo scoorden de respondenten van 

deze diensten beduidend minder ‘ja zeker’-antwoorden en beduidend meer ‘nee’-antwoorden 

met betrekking tot de toepassing van principes als het aan bod brengen van alle 

levensdomeinen, het zelf prioriteiten kunnen leggen en keuzes kunnen maken, het rekening 

houden met de capaciteiten en mogelijkheden van de budgethouders. Omwille van het beperkt 

aantal betrokken diensten (n=3) moeten we uiteraard voorzichtig zijn met algemene 

conclusies omtrent de kwaliteit van de vraagverduidelijking in de betreffende diensten. Wel is 

duidelijk dat, als de betrokken diensten ook in de toekomst betrokken zouden worden bij de 

fase van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning, veel aandacht zal moeten gaan naar 

de optimalisering en borging van de kwaliteit van deze processen (zie verder).  

 

Uit de evaluatie bleek duidelijk dat budgethouders de aanpak en de omgangskwaliteiten van 

de vraagverduidelijkers zeer positief evalueerden. Ze waren tevreden over het vlotte verloop 

van het proces. Ook de houding van de vraagverduidelijkers werd veelal als reden tot 

tevredenheid genoemd. Budgethouders typeerden die houding aan de hand van kwaliteiten als 

luisterbereidheid, inlevingsvermogen, begrip, open communicatie, degelijkheid en 
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professionaliteit, vriendelijkheid, gelijkwaardigheid, rust en vertrouwen, beschikbaarheid, 

inzet … Redenen tot ontevredenheid hingen vooral samen met de onzekerheid van de 

deelnemers en de vraagverduidelijkers ten aanzien van de verschillende onderdelen van het 

experiment.  

 

In het algemeen pleiten we voor het mogelijk maken van vorming, supervisie en intervisie 

voor vraagverduidelijkers als strategieën om de kwaliteit van het proces van 

vraagverduidelijking in de toekomst te optimaliseren.  

 

6.3.4. Toegepaste methodieken 

 

Het werd door de vraagverduidelijkers als positief ervaren dat er voor geopteerd is om de 

keuze van de methodiek voor vraagverduidelijking vrij te laten. We stelden in het onderzoek 

vast dat vraagverduidelijkers veel algemene gesprekstechnieken toepasten, maar zeer weinig 

specifieke persoonsgerichte planningsmethodieken zoals PTP, MAPS en EEP. Soms 

gebruikte men eigen ontwikkelde persoonsgerichte methodieken. We kunnen dit wellicht 

vooral toeschrijven aan het gebrek aan ervaring van vraagverduidelijkers met 

persoonsgerichte planningsprocessen en aan het feit dat deze methodieken zeer tijdrovend 

zijn.  

 

Het blijft een hele uitdaging om budgethouders met beperkte communicatieve en cognitieve 

mogelijkheden en met specifieke problematieken (o.a. ASS, psychiatrische problematiek) te 

betrekken bij het proces van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning. Ook het op een 

adequate wijze betrekken van het netwerk in het gehele proces lijkt niet altijd eenvoudig. 

Vraagverduidelijkers hebben nood aan vorming en bijscholing om met deze uitdagingen om 

te gaan.  

 

6.4. Ontwikkelde leidraad en format  

 

Op basis van de ervaringen in het PGB-experiment, menen we te kunnen stellen dat de 

ontwikkelde leidraad voor vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning en het 

ontwikkelde format van ondersteuningsplan bruikbare instrumenten zijn in het voortraject. Ze 

vormen een houvast voor de vraagverduidelijkers en budgethouders, maar laten nog 

voldoende vrijheid in de concrete toepassing. We pleiten er dan ook voor dat een op basis van 

de ervaringen in dit experiment aangepaste versie van de leidraad en het format ook in de 

uiteindelijke implementatie van het voortraject bij PGB zou weerhouden worden.  

 

6.4.1. Kwaliteitsindicatoren 

 

We stelden in de vorige paragraaf al vast dat de toepassing van de persoonsgerichte principes 

in het proces van vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning niet zo eenvoudig was. 

Daarom pleiten we ervoor om de in de leidraad aangegeven kwaliteitsindicatoren een plaats te 

geven in een proces van continue kwaliteitszorg met betrekking tot het voortraject. 

Regelmatige toetsing van deze indicatoren zou dan op een systematische wijze kunnen 

gebeuren, bijvoorbeeld door elke budgethouder via een korte vragenlijst het proces van 

vraagverduidelijking te laten evalueren.  

 

We omschreven in de leidraad twee soorten van kwaliteitsindicatoren. De inhoudelijke 

kwaliteitsindicatoren zijn gelinkt aan de inhoudelijke taken en opdrachten die een 
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vraagverduidelijker verwacht wordt op zich te nemen tijdens de vraagverduidelijking en 

ondersteuningsplanning. De vraagverduidelijker heeft een zekere resultaatsverbintenis ten 

aanzien van de budgethouder. Dit resulteert concreet in een ondersteuningsplan waarin wordt 

omschreven welke de wensen zijn van de persoon op verschillende domeinen van het leven en 

welke ondersteuning hij nodig heeft om het leven te kunnen leiden dat hij wenst, om zich 

optimaal te kunnen ontplooien en om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. 

De procesgerichte indicatoren zijn operationaliseringen van de persoonsgerichte principes die 

centraal staan tijdens het proces: kwaliteit van leven als referentiekader gebruiken; aansluiten 

bij de wijze waarop de persoon met een handicap zelf invulling wil geven aan zijn leven; de 

persoon met een handicap centraal stellen tijdens het proces; de eigen keuzes van de persoon 

laten primeren; optimaal benutten van de mogelijkheden van de persoon, het netwerk en de 

samenleving.  

 

Het lijkt ons ook wenselijk om een aantal organisatorische kwaliteitscriteria uit te werken ten 

aanzien van de organisatie die de vraagverduidelijking aanbiedt. Deze criteria dienen onder 

meer garanties in te houden voor de vrije keuze van de budgethouder voor een organisatie; de 

onafhankelijke positie van de vraagverduidelijker; de continuïteit van vraagverduidelijking en 

trajectbegeleiding; de ondersteuning van de vraagverduidelijkers; de organisatie van de 

kwaliteitszorg met betrekking tot het voortraject, etc. Er is tijdens de uitwerking van het 

voortraject veel discussie geweest over de ‘onafhankelijkheid’ van de vraagverduidelijker. De 

hoger beschreven inhoudelijke en procesmatige kwaliteitsindicatoren kunnen voor een deel al 

vrijwaren dat de vraagverduidelijker op een onafhankelijke en autonome wijze kan werken. 

Een aantal organisatorische kwaliteitsindicatoren kan dat nog versterken. We denken onder 

meer aan: 

- de inzet van deskundig personeel, dat voldoende geschoold is in persoonsgerichte 

werkvormen en principes en dat een voldoende breed zicht heeft op alle mogelijke 

ondersteuningsbronnen zowel binnen als buiten de VAPH-sector, 

- de inzet van een team van mensen die vraagverduidelijking en trajectbegeleiding als 

specifieke opdracht krijgen, 

- bewaken dat de (organisatie van de) vraagverduidelijker/trajectbegeleider geen enkel 

eigen belang kan hebben bij de keuzes die een budgethouder al dan niet maakt en dat 

geen sturing mogelijk is naar het aanbod in de eigen organisatie, 

- bewaken dat de vraagverduidelijker/trajectbegeleider geen andere rol als diagnosticus 

of hulpverlener ten aanzien van de budgethouder op zich neemt, 

- bewaken dat de budgethouder zonder selectie en zonder vooringenomenheid 

geïnformeerd wordt over alle mogelijke ondersteuningsbronnen die een antwoord 

zouden kunnen bieden op zijn noden, zowel binnen als buiten de VAPH-sector, 

- garanderen dat de vraagverduidelijker/trajectbegeleider vanuit een onafhankelijke, 

belangeloze en niet-concurrentiële positie kan onderhandelen met zorgaanbieders bij 

het zoeken naar manieren om tegemoet te komen aan de ondersteuningsnoden van de 

budgethouder.  

 

6.4.2. Format van het ondersteuningsplan  

 

Het basisconcept van het format heeft zijn waarde bewezen. Het houdt in dat een persoon met 

een handicap vanuit de diverse levensdomeinen moet kunnen nadenken over welke 

ondersteuning hij nodig heeft om een kwaliteitsvol leven te leiden. Dit is immers de basis van 

het vraaggestuurd werken. Tevens is het van belang dat de persoon met een handicap en direct 

betrokkenen gedurende het proces uitgenodigd worden om verschillende mogelijke 

ondersteuningsbronnen te verkennen.  
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Op basis van de ervaringen in het onderzoek stellen we verschillende aanpassingen voor om 

de bruikbaarheid van het format te doen toenemen:  

- plaats bieden om kort een persoonsbeeld te schetsen met de achtergrond, de 

problematiek, de huidige situatie en de context van de betrokken persoon, 

- de vragen naar motivering behouden, omdat het mensen ertoe aanzet om na te denken 

over het waarom van bepaalde keuzes, maar ze open en positief formuleren,  

- open ruimte laten voor een meer concrete invulling van de ondersteuning, 

- enkele ontbrekende elementen aanvullen bij de ondersteuningsbronnen en de 

ondersteuningsvormen, 

- na het doorlopen van de verschillende ondersteuningsdomeinen en –vormen, en de 

ondersteuningsbronnen die daar een antwoord kunnen op bieden, is het wenselijk om 

tot een soort van overzichtelijke synthese te komen. Bij de synthese kan wellicht beter 

vertrokken worden van de gekozen ondersteuningsbronnen (bv. persoonlijke assistent, 

dienst buiten de VAPH-sector, VAPH-dienst), omdat vele ondersteuningsvormen 

geïntegreerd aangeboden worden. Om overlap en herhaling te vermijden, zouden de 

vragen naar motivering en de indicaties naar frequentie en intensiteit dan in de 

synthese per ondersteuningsbron kunnen aangegeven worden en niet voor elke 

ondersteuningsvorm afzonderlijk,  

- de categorieën van frequentie en intensiteit kunnen meer gedifferentieerd worden en 

de verwachte duur kan aangevuld worden. 

 

Alle verschillende ondersteuningsvormen die in het format van het ondersteuningsplan 

opgenomen waren, werden minstens één maal door een budgethouder aangeduid. Dit wijst 

erop dat alle genoemde ondersteuningsvormen als relevant kunnen beschouwd worden en dat 

het format geen overbodige ondersteuningsvormen omvat.  

 

Mocht men ervoor kiezen om bij de implementatie van het PGB te werken met een 

elektronisch in te dienen ondersteuningsplan, dan dient er geïnvesteerd te worden in het 

creëren van een gebruiksvriendelijker en flexibeler webapplicatie.  

 

6.5. Inhoud van de ondersteuningsplannen  

 

De inhoudelijke analyse van de ondersteuningsplannen leverde zeer veel informatie op over 

de door de budgethouders ervaren ondersteuningsnoden en de wijze waarop zij daar met hun 

PGB een antwoord willen op zoeken.  

 

6.5.1. Ondersteuningsvormen  

 

Vooreerst valt de zeer grote diversiteit van ondersteuningsnoden op. De meeste noden worden 

aangegeven op het domein van het ‘wonen’ (34%), ‘gedrag, ontwikkeling en functioneren’ 

(22%), ‘vrije tijd’ (16%) en ‘werken/dagbesteding’ (14%). Noden op de domeinen van 

‘onderwijs’ (4%) en ‘omgeving’ (3%) worden veel minder genoemd. Acht van de 

ondersteuningsvormen worden door meer dan de helft van de budgethouders aangeduid, vijf 

daarvan situeren zich op het domein van het wonen. Het gaat met name om assistentie bij 

huishoudelijke activiteiten (93%), assistentie bij maatschappelijke participatie (80%) en 

assistentie bij lichamelijke activiteiten (65%), om hulp bij verplaatsing (67%) en om toezicht 

(57%). Daarnaast drukken 62 resp. 60% van de budgethouders de nood uit aan ondersteuning 

van inclusieve vrijetijdsactiviteiten en aan hulp bij verplaatsing op vlak van vrije tijd. 82% 

wenst trajectbegeleiding. 
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Een tweede vaststelling is dat de aard van de ondersteuningsnoden deels samenhangt met de 

aard van de handicap. De 5 meest gevraagde ondersteuningsvormen voor de budgethouders 

met een verstandelijke handicap zijn: wonen – assistentie bij huishoudelijke activiteiten 

(91%), wonen – assistentie bij maatschappelijke participatie (87%), trajectbegeleiding (85%), 

wonen – begeleiding (71%) en wonen – toezicht (63%). Vooral de hoge frequentie van de 

nood aan begeleiding en de nood aan toezicht bij het wonen valt op. In vergelijking met 

mensen met een fysieke handicap hebben mensen met een verstandelijke handicap opvallend 

meer nood aan begeleiding bij het wonen, toezicht bij werken/dagbesteding, aanbod en 

ondersteuning van dag- en vrijetijdsactiviteiten, ontwikkelingsbegeleiding en –training, 

ondersteuning van communicatie, orthopedagogische zorg, hulp bij de opvoeding van 

kinderen, gezinsbegeleiding en ondersteuning van de bredere omgeving. Bij de budgethouders 

met een fysieke handicap ziet het lijstje van de 5 meest gevraagde ondersteuningsvormen er 

als volgt uit: wonen – assistentie bij huishoudelijke activiteiten (95%), trajectbegeleiding 

(80%), wonen – assistentie bij lichamelijke activiteiten (75%), wonen – assistentie bij 

maatschappelijke participatie (73%) en wonen – hulp bij verplaatsing (73%). In deze groep is 

er dus een opvallende nood aan assistentie bij lichamelijke activiteiten en hulp bij 

verplaatsing op vlak van wonen. Mensen met een fysieke handicap hebben meer dan de 

mensen met een verstandelijke handicap nood aan assistentie bij lichamelijke activiteiten bij 

vrije tijd, kinesitherapie, verpleegkundige zorg en ondersteuning bij het zoeken en aanpassen 

van hulpmiddelen.  

 

Wanneer budgethouders ondersteuning nodig hebben bij het wonen, werd hen gevraagd of zij 

die ondersteuning in hun eigen thuissituatie willen inzetten, dan wel beroep zouden willen 

doen op een ondersteuningsgekoppelde huisvesting (zoals beschermd wonen, geïntegreerd 

wonen, tehuizen). 83% van de budgethouders kiest ervoor om de ondersteuning bij het wonen 

in te zetten in het eigen gezin of in de eigen thuissituatie; 9% kiest voor een combinatie van 

het eigen gezin/eigen huis en een ondersteuningsgekoppelde huisvesting.  

 

6.5.2. Ondersteuningsbronnen  

 

Over alle ondersteuningsvormen heen beschouwd, zouden de budgethouders in grote mate 

een beroep willen doen op diensten of hulpverleners uit de VAPH-sector (30%) en op een 

persoonlijke assistent (27%). Diensten buiten de VAPH-sector worden bij 22% van de 

ondersteuningsvormen aangeduid. Ongeveer 14% van de ondersteuningsvormen wordt 

overgelaten aan een niet betaalde mantelzorger.  

 

De ondersteuningsbron waarop men een beroep wil doen, is afhankelijk van de aard van de 

handicap en de aard van de dienst die de vraagverduidelijking deed. Mensen met een 

verstandelijke handicap richten zich voor hun ondersteuning voornamelijk op specifieke 

VAPH-diensten (50%) en in mindere mate ook op diensten buiten het VAPH (17%). Slechts 

voor 18% van de ondersteuningsvormen zouden zij een persoonlijke assistent inschakelen. Dit 

is tegengesteld aan wat we zien bij mensen met een fysieke handicap. Zij zetten breed in op 

verschillende ondersteuningsbronnen: diensten buiten het VAPH (26%), een te vergoeden 

mantelzorger (17%), een externe persoonlijke assistent (18%) en specifieke VAPH-diensten 

(14%).  

De budgethouders die begeleid werden vanuit ambulante diensten, duiden het meest frequent 

specifieke VAPH-diensten aan (42%) en in veel mindere mate diensten buiten het VAPH 

(13%). Bij de MDT’s is er een opvallend groot aandeel van de ondersteuningsvormen dat zou 

kunnen beantwoord worden vanuit diensten buiten het VAPH (31%) en door te vergoeden 

mantelzorgers (25.5%). In de ondersteuningsplannen die begeleid werden vanuit de cliënt- of 
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budgethoudersverenigingen wordt opvallend ingezet op PAB (44%) en in mindere mate op 

diensten buiten (17%) of binnen het VAPH (19%). Bij de andere diensten vinden we als 

ondersteuningsbronnen zowel te vergoeden mantelzorg (24%) als diensten buiten de VAPH-

sector (26%) en specifieke VAPH-settings (33%) terug.  

 

Voor vele vormen van ondersteuning wordt een beroep gedaan op nagenoeg alle 

ondersteuningsbronnen. Zo zouden zowel niet betaalde mantelzorgers, persoonlijke 

assistenten, diensten buiten de VAPH-sector en specifieke VAPH-diensten ingeschakeld 

worden voor het geven van assistentie bij lichamelijke activiteiten, bij huishoudelijke 

activiteiten, bij maatschappelijke participatie, voor hulp bij verplaatsing en voor toezicht. Dat 

is zowel op de domeinen van wonen, werken, vrije tijd als onderwijs. Voor verschillende 

ondersteuningsvormen wordt vooral gedacht aan persoonlijke assistenten, meer bepaald voor 

hulp bij verplaatsing en voor het ondersteunen van inclusieve activiteiten, zowel op vlak van 

het werken/de dagbesteding, de vrije tijd en het onderwijs. Vooral op het domein van vrije tijd 

ziet men mogelijkheden in de inzet van persoonlijke assistenten. Zij zijn de meest frequent 

aangeduide ondersteuningsbron voor alle vormen van ondersteuning bij vrije tijd. De diensten 

buiten de VAPH-sector zouden opvallend veel ingeschakeld worden voor de assistentie bij 

huishoudelijke activiteiten, voor therapie (kinesitherapie, logopedie, psychotherapie) en voor 

medisch-verpleegkundige (be)handelingen. Tot slot richten de budgethouders zich vooral op 

de gespecialiseerde VAPH-sector voor begeleiding bij het wonen, het aanbod van en de 

ondersteuning bij dag- en vrijetijdsactiviteiten en het ondersteunen van inclusieve werk- en 

dagactiviteiten. Ook op het vlak van de psychosociale begeleiding lijken zij de meest 

aangewezen ondersteuningsbron, meer specifiek voor het ondersteunen van de communicatie, 

het bieden van orthopedagogische zorg en het helpen opvoeden van de kinderen. 

Gezinsbegeleiding en ondersteuning van de bredere omgeving lijken exclusief het werkterrein 

van de specifieke VAPH-diensten, hoewel voor dat laatste soms ook persoonlijke assistenten 

ingezet worden. Ten slotte verwachten de budgethouders ook dat de specifieke VAPH-

diensten trajectbegeleiding zullen aanbieden.   

 

Uit de kwalitatieve commentaren die de budgethouders gaven bij de vraag waarom ze geen 

gebruik kunnen maken van een bepaalde ondersteuningsbron, kunnen voorlopig weinig 

beleidsmaatregelen gehaald worden om de inzet van specifieke ondersteuningsbronnen in het 

PGB te optimaliseren. Wat de diensten buiten het VAPH betreft, zijn de meest betrokken 

categorieën de thuiszorgdiensten, de zelfstandige therapeuten en de medische hulpverleners 

en diensten. Als het beleid zou willen stimuleren dat het PGB personen met een handicap 

aanzet tot het gebruik van reguliere diensten of hulpverleners, zullen er specifieke 

maatregelen nodig zijn. Enerzijds kan er getracht worden om de beperkingen in het aanbod 

van de diensten buiten de VAPH-sector, op vlak van frequentie, intensiteit en/of 

beschikbaarheid, zoveel mogelijk weg te werken. Anderzijds zullen er ook andere incentives 

nodig zijn. Budgethouders wensen immers vooral een beroep te doen op specifieke VAPH-

diensten omwille van positieve motieven. Ze menen dat de specifieke VAPH-settings 

beschikken over hulpverleners met gespecialiseerde professionele kennis en expertise, 

continuïteit kunnen bieden, kunnen voorzien in een goede opvolging via een handelingsplan, 

intensieve en specifieke begeleiding kunnen bieden bij complexe problematieken, 

verschillende ondersteuningsvormen tegelijk kunnen aanbieden en beschikken over een 

aangepaste infrastructuur. De meest frequent aangeduide categorieën binnen de VAPH-sector 

zijn de diensten begeleid wonen, dagcentra en begeleid werk. De hoge frequentie van begeleid 

wonen is wat onrustwekkend, gezien deze diensten ook frequent optraden als 

vraagverduidelijker. Dit gegeven noopt ertoe om de onafhankelijke positie van de 

vraagverduidelijker voldoende te bewaken in de kwaliteitscriteria (zie 5.4.1). Heel vaak 
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duiden de budgethouders nog een combinatie van meerdere diensten aan waarop ze eventueel 

een beroep zouden kunnen doen voor bepaalde ondersteuningsvormen.  

 

6.6. Trajectbegeleiding  

 

Ongeveer 83% van de budgethouders gaf na de vraagverduidelijking aan dat zij na de 

toekenning van hun budget nog verder een beroep zouden willen doen op een professioneel 

die hen kan begeleiden bij de besteding van hun budget tijdens het verdere traject. Ook in 

82% van de ondersteuningsplannen werd trajectbegeleiding aangegeven. Trajectbegeleiding 

dient hier zeer ruim geïnterpreteerd te worden. Budgethouders geven aan ondersteuning te 

kunnen gebruiken bij een verantwoorde besteding van hun PGB, bij de administratie en 

organisatie rond hun PGB, bij het zoeken van gepaste hulp en het stellen van prioriteiten, bij 

het overleggen en bemiddelen met professionele zorgaanbieders, bij het zoeken van 

alternatieve mogelijkheden om de gewenste ondersteuning te realiseren, etc.  

 

Een groot aantal mensen zou daarvoor verder een beroep willen doen op de dienst die de 

vraagverduidelijking voor hen deed. Continuïteit en de vertrouwensrelatie die werd 

opgebouwd zijn de belangrijkste motieven voor deze keuze. Toch lijkt het belangrijk dat 

budgethouders de keuzevrijheid behouden om op dezelfde dienst een beroep te doen dan wel 

te veranderen als ze minder tevreden zijn over het reeds doorgemaakte proces of als ze menen 

dat een andere dienst meer te bieden heeft op vlak van budgetbegeleiding en/of 

trajectbegeleiding.  

 

Vraagverduidelijking en ondersteuningsplanning is geen geïsoleerde fase. Door een duidelijke 

link te maken met verdere trajectbegeleiding, kan het ondersteuningsplan ook een dynamisch 

gegeven worden dat flexibel kan aangepast worden naar aanleiding van veranderde 

omstandigheden of naar aanleiding van belangrijke overgangsfasen in het leven.  
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