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Dia 2 van 59 

• Update cijfers PVF volledige jaar 2018 

• Inhoudelijke evoluties en stand van zaken 

• Planning meerjarenanalyse, evaluatie PVF  

INHOUD 



UPDATE CIJFERS PVF 2018 



Dia 4 van 59 

CIJFERGEGEVENS 2018 

• Cijfergegevens volledige jaar 2018 

• onder voorbehoud van wijzigingen  

• datacleaning 

• aanpassingen met terugwerkende kracht 

• TBS zorgcontinuïteit 

• TBS in kader van 7/7-ondersteuning 

• mensen met nieuwe TBS maar zonder besteding  

• dus mogelijk nog kleine wijzigingen in cijferjaarverslag VAPH  

• cijfers wel voldoende betrouwbaar als beleidsindicator  

 



CIJFERS VAPH 2018  



Dia 6 van 59 

INDIVIDUELE MATERIËLE BIJSTAND 2018 

actieve gebruikers  

• hulpmiddelen 

• woningaanpassingen 

• incontinentiemateriaal  

 

 

46.935 

LEEFTIJD AANTAL PERCENTAGE 

Jonger dan 18 jaar 4.853 10,34 % 

18 - 64 jaar 28.360 60,42 % 

65 jaar of ouder 13.722 29,24 % 

TOTAAL 46.935 100 % 



Dia 7 van 59 

MEERDERJARIGEN: AANTAL AANVRAGEN BIJ HET VAPH 

ondersteuningsplannen ingediend en beoordeeld 
• stijging van 16 % ten opzichte van 2017 (3.105)  

VIA  %  

DOP  30,5  

DMW  48  

Met andere hulp (o.a. familie of gebruikersvereniging)  9,5 

Zonder hulp  12  

3.631 



Dia 8 van 59 

MEERDERJARIGEN: AANTAL AANVRAGEN BIJ HET VAPH 

3.590 

2.892 

multidisciplinaire verslagen ingediend 

vragen beoordeeld door de regionale prioriteitencommissie 
waarvan 528 vragen (18 %), enkel herziening prioritering 

MANO PG 1 PG 2  PG 3  TOTAAL  

193 7 % 841 29 % 1.290 45 % 568 20 % 2.892 100 % 



Dia 9 van 59 

MEERDERJARIGEN: AANTAL PERSONEN IN PRIORITEITENGROEPEN 

Evolutie aantal vragen in de prioriteitengroepen 

 

 

 

 

 

• totaal aantal personen in prioriteitengroepen steeg met 5,7 % in de loop van 2018 

• daling in PG 3 wordt verklaard door herprioritering, waardoor mensen in PG 1 of PG 2 zijn 
terechtgekomen 

• die 15.063 vragen worden gesteld door 14.888 mensen 

 

PG 1 PG 2 PG 3 TOTAAL 

31 december 2017 848 492 12.914 14.254 

30 juni 2018 1.050 950 12.607 14.607 

31 december 2018 1.257 1.616 12.190 15.063 



Dia 10 van 59 

MEERDERJARIGEN: AANTAL PERSONEN IN PRIORITEITENGROEPEN 
Hoeveel personen in de prioriteitengroepen hebben al een deel-PVB/BOB/RTH/MFC/PAB?   

• Vanaf mei nog ca. 750 mensen extra BOB uit PG 1 en PG 2 
 
• In 2013 had 56% van de mensen met een zorgvraag bij de CRZ geen 

enkele vorm van VAPH-ondersteuning  

  Prioriteitengroep PG 1 PG 2 PG 3 Totaal aantal Totaal % 

 Deel-PVB 408 551 3.285 4.244 28% 

 MFC en/of PAB 50 99 255 404 3% 

 BOB 91 110 3.206 3.407 23% 

 BOB en RTH 163 106 1.471 1.740 12% 

 RTH 246 301 1.455 2.002 13% 

 Geen van bovenstaande 299 449 2.518 3.266 22% 

 Totaal 1.257 1.616 12.190 15.063 100% 



Dia 11 van 59 

MEERDERJARIGEN: EVOLUTIE AANTAL BUDGETHOUDERS PVB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM 
AANTAL 

BUDGETHOUDERS PVB  

Begin 2018 24.179 

30 juni 2018 24.196 

31 december 2018 24.678 

• stijging van 499 budgethouders in de loop van 2018 
• dat is een stijging van 2,1 % 



MONITORING 2018 
– PREDICTIES 2019 



Dia 13 van 59 

BESCHIKBARE MIDDELEN VOOR PERSOONSVOLGENDE BUDGETTEN 
IN 2018 

Uitstroom 

• is voornamelijk gevolg van overlijden   

• vrijwillige overstap van trap 2 naar trap 1: 25 meerderjarigen 

BESCHIKBARE MIDDELEN 2018 
 

MONITORING 4DE KWARTAAL 
(euro)  

Uitbreidingsmiddelen PVB  (incl. overdracht van trap 1)  47.695.370 

Overdracht van trap 1 naar trap 2 (overschot middelen 2017)  7.619.000 

Overdracht middelen 2017  binnen PVB   2.519.747 

Uitstroom   € 30.995.052  

TOTAAL 81.210.169 



Dia 14 van 59 

OVERZICHT TERBESCHIKKINGSTELLINGEN 2018  
Kostprijs 2018 na monitoring volledig jaar 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE  KOSTEN 2018 (euro) AANTAL 2018 

Noodsituatie  8.378.121  733 

Zorgcontinuïteit MFC  19.376.550  510 

Zorgcontinuïteit PAB   182.561  4 

Spoedprocedure 7.283.053  111 

Maatschappelijke noodzaak 11.083.514  195 

Geïnterneerden  - - 

Directe financiering uitstroom NAH 1.269.368  14 

Procedure 7/7 5.058.038  211 

Definitief PVB na PVB o.b.v. CRZ-vraag 5.688.292  311 

TBS in prioriteitengroepen 19.924.663  512 

TOTAAL 78.244.160 2.601 

• Aantal is inclusief de ingeschatte 
bijkomende dossiers met 
terugwerkende kracht 
• ZC MFC: 3  
• procedure 7/7: 143 

• ‘Noodsituatie’ is de som van 
• nood 
• verlenging nood en 
• definitieve na nood 

• Personen kunnen meermaals 
geteld worden indien meerdere 
TBS’en in 2018 
• 2.212 unieke personen 

 



Dia 15 van 59 

OVERZICHT TERBESCHIKKINGSTELLINGEN 2018  
Aantal unieke personen per budgetcategorie 2018 

BC aantal % Cumulatief % 

XII 49 2,2% 2,2% 

XI 90 4,1% 6,3% 

X 648 29,3% 35,6% 

IX 191 8,6% 44,2% 

VIII 195 8,8% 53,0% 

VII 142 6,4% 59,4% 

VI 74 3,3% 62,8% 

V 297 13,4% 76,2% 

IV 166 7,5% 83,7% 

III 184 8,3% 92,0% 

II 88 4,0% 96,0% 

I 88 4,0% 100% 

Totaal 2212 100% 100% 

• Meer dan de helft van de personen 
krijgt BC VIII of hoger 

 
• Keuze voor zorggarantie voor mensen 

met de grootste ondersteuningsnood 
 middelen gaan naar mensen met 
relatief hoge zorgnood 



Dia 16 van 59 

AUTOMATISCHE-TOEKENNINGSGROEPEN 

• Zorgcontinuïteit PAB blijft beperkt  

• op 1 januari 2017 overstap naar PVB van alle 18+ 

• nu overstap mogelijk voor alle 18-21-jarigen  

• Zorgcontinuïteit MFC  

• 2018: geboortejaren 1996 en vroeger  

• grootste groep maakt overstap na afloop schooljaar  

• 7/7 

• slechts half jaar met budgettaire impact in 2018 

• opvallende daling vanaf april/mei (ook in derde en vierde kwartaal)  

• NAH  

• regelgeving goedgekeurd met ingangsdatum 1 oktober 

 

 



Dia 17 van 59 

AUTOMATISCHE-TOEKENNINGSGROEPEN 

• Geïnterneerden  

• regelgeving goedgekeurd in december 2018; de eerste dossiers zullen in 2019 opstarten, dus 
geen middelen voorzien daarvoor in 2018 

• Prioriteitengroepen  

 

 

 

 

• totaal ingeschat voor PG op jaarbasis:  € 22.890.672 

• ter beschikking gesteld in PG 2018:  € 19.924.663  

• overdracht van  € 2.966.009  naar 2019 

 

 

 

TBS IN PG (2018)  PG 1  PG 2  PG 3  TOTAAL  

Aantal 439 16 57 512 

Datum eerstvolgende op prioriteitenlijst  20 juni 2016 23 mei 2016 30 maart 2001 



Dia 18 van 59 

MEERDERJARIGEN: AANTAL BUDGETHOUDERS PVB 

Stonden de mensen die een TBS automatische-toekenningsgroep kregen, al in de 
prioriteitengroepen?  

 

PROCEDURE 
IN PRIORITEITENGROEP 

TOTAAL 
PG 1 PG 2 PG 3 AANTAL % 

Noodsituatie 17 9 95 121 46,4 261 

Maatschappelijke noodzaak 14 3 68 85 43,6 195 

Spoedprocedure 0 0 3 3 2,7 111 

TOTAAL 31 12 166 209 36,9 567 



PREDICTIES 2019 



Dia 20 van 59 

TRAP 2: PREDICTIES 2019 BESCHIKBARE MIDDELEN   
Overzicht beschikbare middelen 2019 in trap 2  

BESCHIKBARE MIDDELEN 2019 (euro) 

Uitbreidingsbeleid trap 2 55.006.800 

Voorafnames 2.265.000 

Beschikbaar UB trap 2 52.741.800 

Minderjarigen (15 %) 7.911.270 

Meerderjarigen (85 %)   44.830.530 

Uitstroom 31.924.903  

Overschot 2018  2.966.009  

Beschikbaar in functie van PVB’s 79.721.442 

Compensatie UB trap 1 25.389.600 

Compensatie nieuwe kwetsbaarheden 650.000 

TOTAAL BESCHIKBAAR IN FUNCTIE VAN PVB'S 105.761.042  



Dia 21 van 59 

TRAP 2: PREDICTIES 2019 AUTOMATISCHE-TOEKENNINGSGROEPEN 
Ingeschatte kostprijs voor geheel 2019 van de automatische-toekenningsgroepen  

   
• Meeste cijfers relatief stabiel  
• Sterke stijging zorgcontinuïteit vanuit MFC 

• volgende stap in stapsgewijze 
invoering: 21- en 22-jarigen in 2019   

AUTOMATISCHE-TOEKENNINGSGROEP 
KOSTEN 

2019 (euro) 
Noodsituatie 9.601.721  
Maatschappelijke noodzaak 11.104.470  

Spoedprocedure 7.224.648  
Zorgcontinuïteit MFC 28.342.444  
Zorgcontinuïteit PAB  3.672.089  
Definitief PVB na PVB op basis van CRZ-vraag 5.838.092  
Procedure 7/7  2.950.022  

Geïnterneerden: directe financiering 9.600.000  
NAH: directe financiering 3.952.794  
TOTAAL 82.286.280  



Dia 22 van 59 

TRAP 2: PREDICTIES 2019 AUTOMATISCHE-TOEKENNINGSGROEPEN 
Ingeschat aantal voor geheel 2019 van de automatische-toekenningsgroepen  

  
 PROCEDURE   PREDICTIE AANTAL 2019  
 Nieuwe noodsituaties  269 
 Verlenging nood  246 

 Definitieve na noodsituatie 235 

 Zorgcontinuïteit MFC 575 
 Zorgcontinuïteit PAB   95 
 Spoedprocedure  111 
 Maatschappelijke noodzaak  201 
 Geïnterneerden: directe financiering 143 
 Procedure 7/7  153 
 Uitstroom NAH: directe financiering 43 
 Definitief PVB na PVB op basis van CRZ-vraag 578 

TOTAAL AANTAL PVB 2.463 

TOTAAL AANTAL DIRECTE GEFINANCIERDE BUDGETTEN 186 



Dia 23 van 59 

PRIORITEITENGROEPEN 

• Ingeschatte middelen voor de prioriteitengroepen:  € 23.474.762 

• Aantal en datum op basis van die inschatting   

  

 
%  AANTAL  LAATSTE DATUM  

PG 1  85 423 1/6/2017 

PG 2 10 49 5/8/2016 

PG 3  5 43 31/7/2001 

TOTAAL 100 515 



BESTEDINGSPATRONEN VAN 
PERSOONSVOLGENDE BUDGETTEN  

 



Dia 25 van 59 

BESTEDINGSWIJZE 2016 T.O.V. BESTEDING IN 2018 DOOR MENSEN 
MET N-RTH IN 2016 

  VOUCHER VOUCHER + CASH CASH TOTAAL TOTAAL IN AANTAL  

ZIN 97 % 2 % 1 % 100 %                     21.088  

ZIN + PAB  9 % 83 % 7 % 100 %                           329  

PAB  5 % 10 % 85 % 100 %                       1.946  

PVB 68 % 14 % 18 % 100 %                           251  

TOTAAL 88 % 4 % 8 % 100 %                     23.614  



Dia 26 van 59 

BESTEDINGSWIJZE 2016 T.O.V. BESTEDING IN 2018 DOOR MENSEN 
MET N-RTH IN 2016 

• N-RTH gebruikers die in 2016 al ondersteuning hadden, besteden grotendeels op 
een gelijkaardige wijze in 2018 

• er zijn dus geen grote verschuivingen bij de bestaande gebruikers in bestedingswijze 

• transitie ZIN: grotendeels via voucher 

• combineerders ZIN - PAB: grotendeels via voucher + cash 

• transitie PAB: grotendeels via cash 

• Mensen die in 2016 al een PVB kregen, besteden grotendeels in voucher 

• 82 % besteedt in voucher, waarvan 14% combineert met cash 



Dia 27 van 59 

VRIJ BESTEEDBAAR DEEL IN 2017 EN 2018 VOOR MENSEN DIE AL 
ONDERSTEUNING HADDEN IN 2016 

BESTEDINGSWIJZE 2016 % VRIJ BESTEEDBAAR DEEL 2017 % VRIJ BESTEEDBAAR DEEL 2018 

ZIN 4 % 7 % 

ZIN + PAB 85 % 81 % 

PAB 88 % 86 % 

PVB 41 % 37 % 

TOTAAL 13 % 15 % 



Dia 28 van 59 

VRIJ BESTEEDBAAR DEEL IN 2017 EN 2018 VOOR MENSEN DIE AL 
ONDERSTEUNING HADDEN IN 2016 

• Van de n-RTH-gebruikers in 2016 vraagt 13 % in 2017 een vrij besteedbaar deel 
(VBD) aan 

• Dat stijgt licht tot 15 % in 2018 

• ZIN-gebruikers vragen met hun PVB eerder in beperkte mate het vrij besteedbaar 
deel op (4 % in 2017, 7 % in 2018) 

• PAB-gebruikers van 2016 vragen vaak hun vrij besteedbaar deel op (88 % in 2017) 

• oorzaak hoog percentage: gekend systeem voor hen, met het PAB kunnen ook 
indirecte kosten betaald worden (maximum 5 % van het PAB-budget) 

• bijvoorbeeld: restaurantkosten, inkomtickets, reiskosten, overnachtingskosten van de 
assistent 

 



Dia 29 van 59 

BESTEDING 2017 VERSUS BESTEDING 2018 VAN ALLE PVB’S IN HET 
BETROKKEN JAAR 

BESTEDINGSWIJZE AANTAL 2017 % 2017 AANTAL 2018 % 2018 

Enkel voucher 21.103 87 % 21.402 86 % 

Voucher + cash VZA 30 0 % 42 0 % 

Voucher + cash niet-VZA 673 3 % 1.037 4 % 

Voucher + cash VZA + cash niet-VZA 266 1 % 153 1 % 

Enkel cash VZA 34 0 % 57 0 % 

Enkel cash niet-VZA 1.745 7 % 1.879 8 % 

Cash VZA + cash niet-VZA 299 1 % 304 1 % 

TOTAAL 24.150 100 % 24.874 100 % 



Dia 30 van 59 

BESTEDING 2017 VERSUS BESTEDING 2018 VAN ALLE PVB’S IN HET 
BETROKKEN JAAR 

• De meerderheid van de gebruikers besteedt het PVB via voucher (86 % in 2018) 

• De op één na meest gebruikte bestedingswijze is ‘enkel cash bij niet-VZA’ (8% in 
2018) 

• Verschuivingen in wijze van besteding in 2018 ten opzichte van 2017 zijn beperkt 

• oorzaak: de bestaande gebruikers van 2016 wijzigen slechts in beperkte mate in 
bestedingswijze; die groep vormt nog steeds de grootste groep van de huidige PVB-
gebruikers 

 

 



Dia 31 van 59 

% MET VRIJ BESTEEDBAAR DEEL PER BESTEDINGSWIJZE: TOTALE 
GROEP 

BESTEDINGSWIJZE VRIJ BESTEEDBAAR DEEL  2017  VRIJ BESTEEDBAAR DEEL 2018 

Enkel voucher 3 % 5 % 

Voucher + cash VZA 60 % 57 % 

Voucher + cash niet-VZA 84 % 85 % 

Voucher + cash VZA + cash niet-VZA 92 % 91 % 

Enkel cash VZA 79 % 82 % 

Enkel cash niet-VZA 92 % 91 % 

Cash VZA + cash niet-VZA 94 % 91 % 

TOTAAL 14 % 17 % 



Dia 32 van 59 

% MET VRIJ BESTEEDBAAR DEEL PER BESTEDINGSWIJZE: TOTALE 
GROEP 

• Percentage PVB-gebruikers dat vrij besteedbaar deel opvraagt, stijgt van 14 % in 
2017 naar 17 % in 2018 

• De groepen mensen die hoofdzakelijk bij een vergunde zorgaanbieder besteden 
(via voucher of cash), vragen in kleinere mate hun vrij besteedbaar deel op dan 
mensen die cash besteden bij een niet-vergunde zorgaanbieder of combineren 
met cash-besteding bij een niet-vergunde zorgaanbieder  

• Bij de nieuwe PVB-budgethouders vanaf 2017 vraagt ongeveer de helft het vrij 
besteedbaar deel op 

 

 



Dia 33 van 59 

BESTEDING VOOR CLIËNTEN IN TRANSITIE VERSUS BESTEDING 
NIEUWE PVB’S 

BESTEDINGSWIJZE 
2016 (EXCL. NIEUWE 

PVB’S 2016) 
OPSTART NIEUWE 

PVB'S 2017 
OPSTART NIEUWE 

PVB'S 2018 

ZIN / voucher 90 % 58 % 53 % 

ZIN + PAB / voucher + cash 1 % 14 % 17 % 

PAB / cash 8 % 27 % 30 % 

TOTAAL 100 % 100 % 100 % 

TOTAAL AANTAL 23.363 755 847 



Dia 34 van 59 

BESTEDING VOOR CLIËNTEN IN TRANSITIE VERSUS BESTEDING 
NIEUWE PVB’S 

• Bij de nieuwe gebruikers zien we een andere verhouding in de bestedingswijze 
dan bij de gebruikers voor de transitie naar PVF. Er is een verschuiving van 
voucherbesteding naar cashbesteding of combinaties tussen cash en voucher 

• het aandeel nieuwe PVB’s die enkel via voucher besteden, is lager dan het aandeel 
van ZIN-gebruikers in 2016 (90 % in 2016 ten opzichte van 53 % in 2018) 

• het aandeel nieuwe PVB’s die gebruikmaken van cash (17 % in 2018) of cash en 
voucher combineert (30 % in 2018), is hoger dan het aandeel PAB’ers in 2016 (8 %) en 
combineerders PAB en ZIN in 2016 (1 %) 



INHOUDELIJKE EVOLUTIES EN STAND VAN ZAKEN 



Dia 36 van 59 

REALISATIES IN HET KADER VAN ZORGGARANTIE EN ZORG OP MAAT 

• Directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap 

• Directe financiering voor personen met een NAH 

• Uitzonderingsprocedure 7/7 



Dia 37 van 59 

REALISATIES IN HET KADER VAN ZORGGARANTIE EN ZORG OP MAAT 
Directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap 

BVR werd goedgekeurd op 14/12/18, procedure is ondertussen gestart 

• vergunde zorgaanbieders kunnen zich sinds eind december registreren in functie van 
direct gefinancierd aanbod voor geïnterneerde personen met een handicap 

• al 27 aanvragen tot registratie 

• geïnterneerde personen met een handicap die in de gevangenis, FPC, erkende 
medium-security-afdeling of forensische VAPH-unit verblijven, kunnen sinds 15/1/18 
een aanvraag tot directe financiering indienen 

• al 65 aanvragen ingediend. 38/65 aanvragen werden goedgekeurd, zij kunnen op zoek naar 
vergunde zorgaanbieder die ondersteuning kan opnemen 

• overige aanvragen zijn in behandeling 

• 7/38 betreffen vragen voor forensische VAPH-unit 

 

 



Dia 38 van 59 

REALISATIES IN HET KADER VAN ZORGGARANTIE EN ZORG OP MAAT 
Directe financiering voor personen met een NAH 

BVR werd goedgekeurd op 28/9/18, procedure is in oktober gestart 

• in totaal is er budget voorzien voor 57 personen 

• 36 personen dienden een aanvraag in 

• 26/36 hebben aanvraag vervolledigd met ZZI en medisch attest 

• 1/36 overleden 

• 16/26 goedkeuringen, 10/26 weigeringen 

• al 8 personen effectief gestart 

• 1 persoon zoekt oplossing via collectieve bemiddeling 

• weigeringen: zorgzwaarte < X, ontoereikend medisch attest 

 

 



Dia 39 van 59 

REALISATIES IN HET KADER VAN ZORGGARANTIE EN ZORG OP MAAT 
Uitzonderingsprocedure 7/7 

• In totaal 368 aanvragen in 2018 

• 68 PVB’s werden aangepast naar 7/7 

• 57 aanvragen werden stopgezet omdat men 

• (1) niet in aanmerking kwam op basis van de instapvoorwaarden, of 

• (2) niet voldeed aan de voorwaarde van het onafgebroken verblijf of 

• (3) op vraag van de aanvrager 

• de overige aanvragen zijn nog in behandeling (periode 6 maanden nog niet 
verstreken, opvragen ZZI) 

• Duidelijke afname van het aantal aanvragen in de tweede jaarhelft 2018 



Dia 40 van 59 

EVALUATIE & OPTIMALISATIE METHODE ZORGZWAARTEBEPALING 

• Inzichten uit evaluatie 

• verdere differentiatie van zorgzwaarteparameters (meer specifiek B5) nodig en mogelijk  

• rekenregels neigen tot over-indicatie B5   

• erg intensieve bevraging met complexe en diverse scoring 

• Voorstel tot optimalisatie 

• 2 extra tussenwaarden voor begeleidingsintensiteit zorgen voor meer differentiatie 

• na statistische analyse worden overtollige items en vragen geschrapt 

• eenduidige en vereenvoudigde scoringsmogelijkheden (integratieaspecten van ‘kunnen’ en 
‘aankunnen’) 

• loslaten rekenregels, klinisch oordeel van professional primeert; we investeren 
in eenduidige richtlijnen, opleiding en intervisie 



Dia 41 van 59 

EVALUATIE & OPTIMALISATIE METHODE ZORGZWAARTEBEPALING 

• Stand van zaken en verdere timing 

• aanpassen ZZI , uitschrijven handleiding en cases, opleiding (eerste helft 2019) 

• uitvoeren betrouwbaarheidsonderzoek (eerste helft 2019) 

• definitieve aanpassingen op basis van resultatenonderzoek (zomer 2019) 

• IT-ontwikkeling (najaar 2019) 

• opleidingen (najaar) 

• Eerste ingebruikname vernieuwde methodiek en instrument 
zorgzwaartebepaling meerderjarige personen met een handicap: streefdatum 
oktober 2019 

 

 

 



Dia 42 van 59 

EVALUATIE & OPTIMALISATIE METHODE BUDGETBEPALING 

• Inzichten uit evaluatie 

• huidige methode budgetbepaling  kent aantal kostendrijvers die tot hogere budgettoewijzingen 
leiden in vergelijking met vroegere indicatiestelling 

• voorbeelden kostendrijvers: te brede budgetcategorieën (te snel te grote sprongen), het werken met 
gewichten (afstand tussen de gewichten heeft enkel ordinale betekenis, impact schaalvoordelen en  
-nadelen)  

• nood aan en mogelijkheid tot verdere differentiatie budgetcategorieën 

• Voorstel tot optimalisatie 

• voorstel van nieuwe budgetcategorieën is uitgewerkt (24 categorieën) 

• voorstel van aangepaste budgetbepaling is uitgewerkt  

• Stand van zaken en verdere timing 

• regelgevend verankeren tegen april 2019 

• toepassing nieuwe budgetbepaling en budgetcategorieën vanaf 1/1/2020 



Dia 43 van 59 

CORRECTIEFASE 2 

• Doel CF2: naar gelijkwaardige budgetten voor gelijkaardige profielen 

• in 2018 parallel voorbereidingen CF2 & evaluatie en optimalisatie methodieken en 
instrumenten 

• tweede helft 2018: eerste simulaties  voor CF2 en voor nieuwe methode 
budgetbepaling 

• Na bespreking op taskforce in december advies tot bijsturing aanpak CF2 
 

• Gewijzigde aanpak wordt in regelgeving vertaald. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Dia 44 van 59 

KWALITEITSGARANTIE: UITVOERING IN TWEE FASEN 

Fase 1: uitbouwen van handhavingsketen binnen VAPH 

• inzetten op toezicht 

• administratief: checken of voldaan wordt aan de gestelde eisen, beheersmaatregelen nemen, 
rechtmatige en doelmatige inzet middelen  

• op het terrein: plaats- en huisbezoeken in kader van bijvoorbeeld ondersteuning geïnterneerden, 
toekenning budgetten noodsituatie 

• inzetten op samenwerking met inspectie 

• Zorginspectie en uitbouwen van netwerk met Sociale inspectie, openbaar ministerie 

• inzetten op handhaving 

• uitwerken van regelgevend kader en handhavingsinstrumenten 

• van begeleidende maatregelen (coaching) tot reactieve maatregelen (indien nodig) 

• expertise en goede praktijken via stuurgroep (K&G, Zorginspectie, Toezicht Wonen) 



Dia 45 van 59 

KWALITEITSGARANTIE 

Fase 2: uitbouwen van een nieuw kwaliteitskader 

• principes van kwaliteit van bestaan met oog voor het micro- (gebruiker), meso- (de 
organisaties) en macro- (de maatschappij) niveau 

• kadert binnen plannen om nieuw kwaliteitsdecreet op te maken 

• wetenschappelijk onderzoek HoGent: indicatoren kwaliteit van bestaan 

 

• ook nog inzetten op verbreding van meldpunt (misbruik, fraude …) 

• opvolgen transitie woon-en leefkosten: betaalbare ondersteuning, kostprijzenbeleid, 
IDO 

• faciliteren sociaal ondernemerschap (duurzaam coachingbeleid) 



Dia 46 van 59 

WOON- EN LEEFKOSTEN: RESULTAAT BEVRAGING OVEREENKOMSTEN 
 

• Het VAPH vroeg in 2018 bij elke vergunde zorgaanbieder 3 individuele 
dienstverleningsovereenkomsten (IDO) op 

• ongeveer 800 IDO’s 

• samenwerking met Zorginspectie in functie van verwerken en interpreteren van de 
informatie 

• Doel van de bevraging 

• zicht krijgen op de overeenkomsten: verstaanbaarheid, transparantie, kostprijzen … 

• zicht krijgen op (de stand van zaken van) de overgang naar woon- en leefkosten 

• zicht krijgen op stijging of daling van de kosten voor de gebruikers 

 



Dia 47 van 59 

WOON- EN LEEFKOSTEN: RESULTAAT BEVRAGING OVEREENKOMSTEN 
 

Conclusies 

• er kunnen nog geen gegronde uitspraken gedaan worden over de vraag of het 
systeem van woon-en leefkosten duurder is dan het systeem van de wettelijke 
bijdrage 

• slechts een beperkt aantal VZA’s maakten al de omslag naar woon-en leefkosten 

• bij die VZA’s die de omslag al maakten, hebben we vragen rond de transparantie van 
de berekening van de kostprijzen  

• de individuele dienstverleningsovereenkomsten zijn niet altijd transparant, 
verstaanbaar of duidelijk 

 



Dia 48 van 59 

WOON- EN LEEFKOSTEN: RESULTAAT BEVRAGING OVEREENKOMSTEN 
 

Voorstel plan van aanpak VAPH 

• vervolgonderzoek naar de omslag naar woon- en leefkosten  

• registratie van de woon- en leefkosten en de kostprijs van de ondersteuning 

• in kaart brengen van kostprijsbeleid bij andere organisaties die ondersteuning bieden 
aan gebruikers 

• nadenken over het invoeren van een transparant modeldocument  

• dat toelaat zorg en ondersteuning en de betaling ervan en de collectieve rechten en 
plichten helder vast te leggen  

• zonder sociaal ondernemerschap te fnuiken 

 



Dia 49 van 59 

KWETSBARE GROEPEN EN SITUATIES 

• Kwetsbare budgethouders PVB 

• Schoolverlaters met een handicap 

• Personen in de prioriteitengroepen 

 



Dia 50 van 59 

KWETSBARE GROEPEN EN SITUATIES 
Kwetsbare budgethouders PVB 

Werkgroep ‘nieuwe kwetsbaarheden’: in mei 2018 werd nota aangeleverd met 
aanbevelingen op 2 sporen 

• spoor ‘preventieve en reactieve maatregelen’ bij de besteding van het PVB n-RTH 

• deelwerkgroep kwam 4-tal keer samen 

• er werden ‘knipperlichten’ geïdentificeerd 

• situaties of feiten die een zekere kwetsbaarheid van de betrokken personen met een handicap of 
de context doen vermoeden en daarom als een signaal moeten opgevat worden dat er een 
verhoogd risico is op potentieel ‘verkeerd’ gebruik van het PVB 

• er werden maatregelen geformuleerd die genomen kunnen worden om een vastgesteld 
risico op verkeerd gebruik van het PVB te beheersen 

• bijvoorbeeld verplichte bijstand, beperking bestedingsruimte, opmaken bestedingsplan 

• verdere uitwerking en uitrol in het kader van het project Kwaliteitsgarantie 

 



Dia 51 van 59 

KWETSBARE GROEPEN EN SITUATIES 
Kwetsbare budgethouders PVB 

Werkgroep ‘nieuwe kwetsbaarheden’: in mei 2018 werd nota aangeleverd met 
aanbevelingen op 2 sporen 

• spoor ‘het stimuleren en faciliteren van intensieve samenwerking tussen reguliere en 
handicapspecifieke diensten in functie van laagdrempelige informatie en 
ondersteuning en aanklampend werken waar nodig’ 

• infodoorstroming 

• eigen initiatieven VAPH: website, folders, nieuwsbrief, magazine Sterk, infosessies 

• inschakelen SAM: actieplan ‘ondersteuning van sociaal werkers wat betreft mensen met 
handicap’ (heel 2019) 

• aanklampend ondersteunen 

• aansluiting zoeken bij Geïntegreerd Breed Onthaal 

• concreet project met inzet extra middelen voor Begeleid Werken (RTH) voor BuSO-schoolverlaters 

 



Dia 52 van 59 

KWETSBARE GROEPEN EN SITUATIES 
Schoolverlaters met een handicap 

• Doel: naadloze overgang van school naar volwassenondersteuning waar nodig 

• Stand van zaken 

• zorgcontinuïteit voor jongeren met MFC en PAB 

• (deel-)PVB is beschikbaar tussen 18 en 21 jaar 

• gefaseerde invoer sinds 2017; in 2019 laatste fase; volledig gerealiseerd vanaf 2020 

• Uitbreiden ‘zorgcontinuïteit’ voor jongeren met een handicap uit internaten GO! en 
IPO (Jongerenwelzijn) 

• gegevensuitwisseling gerealiseerd; analyse lopend 

• opmaak plan van aanpak met inbegrip van financieel plan: maart - april 2019 

• Evaluatie en bijsturing huidige invulling ‘zorgcontinuïteit’ 

• in het bijzonder het probleem van wegvallen ‘dagopvang’ na afloop school 

• verder onderzoek (kwantificeren) nodig 

 



Dia 53 van 59 

KWETSBARE GROEPEN EN SITUATIES 
Schoolverlaters met een handicap 

• Ruimer plan van aanpak noodzakelijk 

• afstemming nodig over beleidsdomeinen heen (denk aan Welzijn, Werk, Cultuur) 

• nu al onderlinge afstemming Welzijn – Onderwijs 

• garanties op naadloze overgang naar volwassenondersteuning, ongeacht 
schoolloopbaan in BuSO of gewoon onderwijs 

 

 

 



Dia 54 van 59 

KWETSBARE GROEPEN EN SITUATIES 
Personen in de prioriteitengroepen 

Vraag naar duidelijkheid over perspectief op ter beschikking stellen PVB 

• communicatie over de plaats van de vraag in PG 1 en PG 2 wordt voorbereid  

• prioriteitengroepen zijn erg complex gegeven: vertaalde vragen CRZ, meerdere vragen per 
persoon in verschillende prioriteitengroepen, bijzondere vragen na transitie 

• nog geen volledige automatisering mogelijk, dus manueel werk blijft vereist 

• rapport op kwartaalbasis 

• communicatie in het e-loket mijnvaph.be vanaf september 2019 

• communicatie over ‘resterende wachttijd’ is nog niet haalbaar 

• nog onvoldoende monitoringgegevens (<  3 jaar) in functie van predictie wachttijd 

• geen constante in uitbreidingsbeleid, dus grootteorde middelen voor extra PVB’s onzeker 

 

 



Dia 55 van 59 

KWETSBARE GROEPEN EN SITUATIES 
Personen in de prioriteitengroepen 

• Vraag naar duidelijkheid over perspectief op ter beschikking stellen PVB 

• communicatie over ‘plaats in prioriteitengroep 3’ nog niet wenselijk 

• zeer grote groep, grootste deel vertaalde vragen CRZ 

• informatie over die vragen en vraagstellers is erg beperkt 

• vragen mogelijk niet langer actueel, geen zicht op huidige ondersteuning 

• nood aan onderzoek naar actuele vragen en best passende oplossingen (zorgbudget 
mensen met een handicap, RTH, PVB n-RTH) 

• zorgzame aanpak nodig: onder meer: weet persoon dat voor hem vraag naar VAPH-
ondersteuning is gesteld?  

• geen duidelijk juridisch kader omtrent schrappen ‘onterechte (dubbele) vragen’ 

• onderzoek af te ronden tegen zomer 2019 

 

 

 



Dia 56 van 59 

PVF MINDERJARIGEN 
 
 • Realisaties in 2019: 

• flexibele RTH voor inclusieve trajecten in kinderopvang en onderwijs (BVR in voorbereiding) 

• aanpassen criteria voor toekenning PAB: meest prioritair, langst wachtend, gebruikers 
MFC die wachten op PAB (toekenningen lopende) 

• Uitvoeringsbesluit met bouwstenen PVB minderjarigen in voorbereiding: 

• vraagverheldering en ondersteuningsplanning, objectivering van de nood aan zorg en 
ondersteuning, en prioritering 

• budgetcategorieën en budgetbepaling 

• besteding van het budget 

• vergunning en vergoeding van de vergunde zorgaanbieder 

• gefaseerde invoer en transitie naar PVF voor minderjarige PmH 

 



MEERJARENANALYSE EN EVALUATIE PVF  



Dia 58 van 59 

MEERJARENANALYSE  

• VAPH bereidt voor   

• eerste bespreking met raadgevend comité gepland 

• Deel 1: terugblik: realisaties voorbije legislaturen  

• inhoudelijke realisaties  

• cijfermatige analyse: aantal cliënten, budget, personeel …  

• Deel 2: meerjarenplanning  

• omgevingsanalyse: te verwachten groei?  

• huidige situatie  

• budgettaire inschattingen op basis van verschillende scenario’s  

• beleidsuitdagingen  

 

 



Dia 59 van 59 

VRAGEN & INFO 

 

VAPH 

Zenithgebouw 

Koning Albert II-laan 37 

1030 BRUSSEL 

 
www.vaph.be 


