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INTRO



Je kan antwoorden op deze vragen :

 Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw?

 Hoe kunnen budgethouders hun PVB 
inzetten in functie van QoL?

 Hoe biedt Onafhankelijk Leven bijstand
aan mensen met een PVB?

 Is het ondersteuningsmodel van 
Onafhankelijk Leven vzw relevant voor de 
ouderenzorg?

Wat wil ik in 30 minuten bereiken?

http://www.onafhankelijkleven.be/invloed-op-het-beleid/15-jaar
http://www.onafhankelijkleven.be/invloed-op-het-beleid/15-jaar


• 55 jarige Gentenaar- Lokeraar
• Ik heb een gezin samen met Margot en 2 volwassenen 

zonen 
• 30 jaar aan de slag voor personen met een handicap
• In diverse gedaantes (vrijwilliger, opvoeder, pedagoog, 

directeur, werkgeversorganisatie, gebruikersorganisatie, 
bestuurder, mantelzorger)

• 2008: kantelmoment door verkeersongeval Margot > 
NAH

• Sedert april 2016 Beleidsmedewerker Onafhankelijk 
Leven vzw

• Vanaf de eerste lijn in hele beleidsproces naar PVF 
betrokken

Wie ben ik?





• https://www.youtube.com/watch?v=NESvbwlp
gOs

Als het lukt kijken we nu samen naar een 
filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=NESvbwlpgOs


De droom van Onafhankelijk Leven

De Visie
een samenleving waar alle 
personen met beperking 
controle hebben over hun leven, 
zodat ze vrij zijn.



 Onafhankelijk Leven streeft naar een 
samenleving waar mensen met een beperking 
deel van uitmaken. 

 Waar elke persoon met een beperking zelf 
beslist waar hij woont, werkt, leert, leeft en 
sterft. 

 Waar hij zelf  vrij en doordacht beslist hoe, 
waarvoor, door wie, waar, en wanneer hij 
ondersteund wordt.

Onze missie als “dienstverlening” en 
“beweging”



Onafhankelijk Leven vzw anno 2017

• 35 medewerkers 
• ½ ervaringsdeskundig
• 1750 leden (fys + ment)
• Uniek door wisselwerking beweging en dienstverlening
• Ongebonden -> sterke externe communicatie en 

beleidsbeinvloeding
• Nog 4 andere collega - bijstandsorganisaties (Absoluut, 

All-In, Zoom, My Assist)



PVF!



YES! Hogere

• Levenslang

• Cash of Voucher of 
combinatie

• Cash bewijslast 
besteding bij 
budgethouder

• Voor voucher bij 
zorgaanbieder

• Goede 
overeenkomsten 
belangrijk

• Bijstand

Budget
categorie 

zorg gebonden 
punten 

(maximum)
.

euro 
(maximum)

I 12,2345 10.000

II 17,1283 14.000

III 24,4690 20.000 

IV 33,6449 27.500

V 42,8208 35.000

VI 50,1615 41.000

VII 53,2201 43.500 

VIII 55,0553 45.000 

IX 59,9491 49.000 

X 70,9602 58.000 

XI 88,0885 72.000 

XII 103,9933 85.000 



PVF pas ingevoerd sedert 1/1/2017



 Berekening totale budget (inclusief beheerskosten)

 Opname vrij besteedbaar bedrag?

 Bijstand?

 Formule: Cash, voucher, of combinatie?

 Bedrag te vrijwaren voor bv vervoer, persoonlijke 
assistentie, dagbesteding, woonondersteuning,…

 Begroting/kostenraming op jaarbasis 

 Tarieven per eenheid (nacht/dag/uur/begeleiding,…)

Tool Budgetplanning



 46 jaar, meervoudige handicap, bejaarde ouders
 PVB voucher 64.000€ (omzetting Zorg in Natura)
 7 dagen op 7 bij vergunde zorgaanbieder (all-in)
 ondersteuningskosten (Woon + 

dagondersteuning) = PVB
 woon en leefkosten (kamer, voeding, medicatie, 

incontinentiemateriaal,…)
 nu nog eigen bijdrage,ca 35€/dag + 

supplementen
maar zal in 2018 veranderen (overschakeling 

naar woon en leefkosten > ongerustheid bij 
ouders

 Te betalen vanuit eigen middelen

PVB voucher besteding CASE Mieke



 32 jaar, fysieke handicap
 PVB cash budget van 22 000 euro per jaar
 Vast contract met persoonlijk assistent  

19u/week
 Poetshulp obv dienstencheques 

6u/week
 Interimkrachten om wekelijks te zwemmen 

3u/week
 Gebruik aangepaste taxidienst

5-10 keer/jaar
 Lidmaatschap bijstandsorganisaties                           

2-3 keer/jaar

Budgetbesteding PVB cash CASE BENNY



 45.000 euro/jaar

 51 jaar, NAH, minder mobiel

 Combineert cash en voucher

 Doet regelmatig beroep op netwerk en vrijwilligers

 Besteding

 Vrij besteedbaar bedrag: 3200€ (psychotherapie oa)

 Voucher: dagcentrum :  2 halve dagen / week (kunstatelier)

 Cash: 

Contract met 2 Persoonlijke assistenten 26u week 
(praktische hulp)

Thuisbegeleiding NAH  10 sessies/jaar (verwerking)

PVB cash + voucher CASE JOHAN



Cashbudget is flexibel inzetbaar

 Inkopen bij voorzieningen  vergund door VAPH

 Inkopen bij vergunde aanbieder door andere 
overheidsdienst van het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en gezin (enkel non-profit)

 Individuele functies inkopen bij niet vergunde 
zorgaanbieders

 Persoonlijke Assistentie

 Bijstand

 VZW max 15 personen, raad van bestuur = familie 
(ouderprojecten)



 Enkel bij vergunde zorgaanbieder of bijstandsorganisatie

 Voor alles functies

Collectief: woonondersteuning (verblijf), dagbesteding

 Individueel: praktische en psychosociale 
ondersteuning

 Als budgethouder minder besognes omtrent besteding, 
verantwoording, registratie,…

 Zorgaanbieder staat in voor registratie en 
verantwoording

Ook keuze voor voucher mogelijk



 -Vanuit PAB (sedert einde jaren 80): groeiend aanbod

Vouchers enkel in te zetten bij vergunde 
zorgaanbieders (collectief aanbod)

Mensen kunnen wel met cash terecht bij niet 
vergunde zorgaanbieders, maar enkel voor individuele 
functies

Vaststelling : In 2016-17 kwamen er al meer nieuwe 
vergunde zorgaanbieders bij dan de laatste 5 jaar… ( 
20tal)

Gevolg: meer keuzemogelijkheden!

Staat de deur open voor de commercie?



Persoonlijke 
assistentie?



• elke vorm van individuele ondersteuning 
• die wordt geboden in een één-op één relatie aan een 

persoon met een handicap 
• op basis van een overeenkomst met de persoon met een 

handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger 
• waarbij de persoon met een handicap of zijn wettelijk 

vertegenwoordiger het recht heeft zelf instructie te 
geven over de inhoud van de ondersteuning, alsook wie 
de ondersteuning biedt, voor welke taken, op welke 
tijdstippen en plaatsen, en hoe de individuele 
ondersteuning moet gebeuren. 

• Hierbij is de persoon met een handicap  of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger vrij om de mate van 
controle over de assistentieverlening te bepalen die 
overeenkomt met zijn noden, bekwaamheden, actuele 
levensomstandigheden, voorkeuren en betrachtingen

Persoonlijke assistentie is….



• Met PAB/PVBkunnen assistenten ingeschakeld 
worden om handelingen of taken te verrichten 
waar een persoon met een beperking 
ondersteuning bij nodig heeft

• Persoon met beperking kiest zelf de assistentie, 
wanneer de assistentie komt en wat de assistentie 
doet

• Persoon met beperking is als ‘budgethouder’ 
werkgever of opdrachtgever van zijn assistentie 

• Hij is zelf verantwoordelijk om budget te beheren 
en te besteden. 

• Ondersteuning op maat door Onafhankelijk Leven 
is mogelijk, niet verplicht. 

PVB inzetten voor persoonlijke assistentie



“Een assistent is meer dan armen en benen, er 
groeit een band. Maar ondanks die band blijft 
de ene de werkgever en de andere de 
werknemer” ( Charlot, budgethouder sinds 
2015)

“Mijn vrouw is halftijds ingeschreven als mijn 
assistent. Op die manier moet zij niet meer 
voltijds gaan werken omdat zij al een deeltijds 
loon krijgt.” (Koen, budgethouder sinds 2003)

“Ik werk liefst met externe assistenten. Ik geef 
hen liever opdrachten dan mijn partner.” 
(Louis, budgethouder sinds 2012)

achtergrond – de persoonlijk assistent



• Huishoudelijke activiteiten (koken, poetsen,…)

• Lichamelijke ondersteuning (aan- en uitkleden, 
persoonlijke hygiëne,…)

• Hulp bij administratie

• Permanentie houden

• Helpen bij verplaatsingen

• Dagbesteding

• Administratief werk

• …

Taken persoonlijk assistent



Arbeidsovereenkomst met particulier (al dan 
niet mantelzorger/familie)

Via Interimkantoor

Met Zelfstandigen

Via Dienstencheques, PWA

Met Vrijwilligers

Met vergunde zorgaanbieder

….

Mogelijke overeenkomsten in functie van 
persoonlijke assistentie



Bijstand?



• 1. Advieslijn 

– Voor iedereen 
(laagdrempelig)

– Gratis
– Eerstelijnsvragen
– Doorverwijzen

• 2. Vorming en infodagen

– PVB infosessies
– Thematisch
– Peergroups

4 pijlers van de Dienstverlening 

3. Coaching
Voor leden
hoogdrempelig
Betalend (75€/u)
Aan huis
Over heel Vlaanderen

4. Communicatie

• Extern: Website, 
Facebookwerking, 
Nieuwsbrieven

• Intern: centrale databank



 Wat betekent deze brief van het VAPH?’

 ‘Is dit een goede prijs?’

 ‘Hoe weet ik dat dit een goed contract is?’

 ‘Waar vind ik een assistent?’

 ‘Hoe is mijn PVB samengesteld?’

 ‘Hoe moet ik een inspectie voorbereiden?’

 ‘Hoe kan ik een herziening aanvragen?’ 

Voorbeelden vragen 
advieslijn



PAB/PVB coaching

12 medewerkers, 1550 huisbezoeken in 2016

7 moeders van kind met budget

Jarenlange ervaring en zeer goede kennis sociale 
kaart



 Hoeveel mag het loon van mijn assistent 
bedragen?’

 ‘Is dit een goede prijs van de voorziening?’

 ‘Kan u mijn overeenkomst met de 
zorgaanbieder bekijken?’

 ‘Waar vind ik een assistent?’

 ‘Heb ik nog budget over voor 
dienstencheques?’

 ‘Hoe kan ik assistentie tijdens mijn reis 
plannen?’

 ‘Geef ik de juiste kosten door aan het VAPH?’

Voorbeelden vragen
coaching



Wat kan jij doen?

Word lid

Doe een gift

Zamel geld in

Word vrijwilliger

Just tell the story


