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Gelukkig nieuwjaar! 
 
Ondertussen zijn we 2018 al-
weer gestart, ook weer een jaar 
dat belangrijk zal zijn voor de 
persoonsvolgende financiering. 
Net als in 2017 wordt er im-
mers een hele hap van het extra 
uitbreidingsbudget aan per-
soonsvolgende budgetten be-
steed. En dat is één van de 
voorwaarden om het systeem te 
doen werken, de andere is dat 
de keuzevrijheid wordt bevor-
derd. 
 
Over die keuzevrijheid stelde ik 
enkele vragen in januari. Ik 
pleitte zo onder meer om zorg 
die je bij gezinszorg inkoopt op 
een gelijke manier te behande-
len als andere zorg.  
 
Daarnaast besteedde ik aan-
dacht aan de tijd die voorbij-
gaat vooraleer je een beslissing 
krijgt tot een persoonsvolgend 
budget. Het duurt al iets korter 
dan in 2016 maar er is nog ver-
betering mogelijk. 
 
Ook pleitte ik nog voor het op-
waarderen van de mening van 
gebruikers in het beslissings-
proces. Met het wegvallen van 
de gebruikersraden van het 
VGPH dienen er andere manie-
ren gezocht te worden om hen 
te betrekken. 
 
Je kan meer lezen over deze 
zaken in deze nieuwsbrief.   

 
Belangrijk om te luisteren naar mensen met een be-
perking zelf! 
 
Eind 2017 was er binnen de sector van personen met een beperking heel 
wat ongerustheid betreffende het verdwijnen van de raden van gebruikers. 
Op 9 januari stelde ik de minister hierover een vraag in de commissie. Ik 
benadrukte daarbij dat het belangrijk is dat de expertise en deskundigheid 
van de gebruikers wordt benut! Het is niet enkel belangrijk dat de belan-
gen van mensen met een beperking verdedigd worden, door samen te 
overleggen leren ook zowel de voorzieningen als de gebruikers van elkaar. 
  
Ik ben tevreden dat de minister aangaf dat het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) minimaal drie keer per jaar een af-
stemmingsoverleg zal organiseren, waar onder andere zal worden gerap-
porteerd over de evoluties in de sector die relevant zijn voor de regio. 
Hierbij zullen de vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen wor-
den uitgenodigd. De minister gaf ook aan dat het in de eerste plaats aan de 
gebruikersorganisaties is om zich zo te organiseren dat voldoende gebrui-
kers hun expertise kunnen inbrengen. 
  
Het is echter volgens mij ook belangrijk dat gebruikers of vertegenwoor-
digers van gebruikers, die niet gebonden zijn aan een organisatie worden 
gehoord. Ik volg de samenstelling en de werking van dit orgaan zeker ver-
der op. De volledige vraag en antwoord van de minister vind je hier terug. 
———————————————————————————————— 

Werkbezoek huis Helena 
 
Op 26 januari ben ik op werkbe-
zoek geweest bij Huis Helena 
(MPI Oosterlo vzw) om meer te 
weten te komen over de GES+ 
werking. Knap om te zien hoe zij 
met deze jongeren werken! En zo 
heb ik ook ineens inspiratie opge-
daan voor de gedachtewisseling 
die we hier binnenkort over heb-
ben in de Commissie Welzijn. De-
ze gedachtewisseling staat op 27 
februari ingepland, en kan je live 
volgen op de website van het Vlaams Parlement. 
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Een breder aanbod in de zorg krijg je pas wanneer er een gelijk speelveld is 
 
Het is belangrijk dat personen met een beperking een keuze kunnen maken. Hierbij zou het niet mogen 
uitmaken of ze nu een persoonlijk assistent aannemen, gezinszorg aanspreken of hun zorg bij eender 
welke andere aanbieder inkopen. Uit een vraag die ik minister Vandeurzen stelde blijkt dat van de 31,8 
euro die gezinszorg kost, je eigenlijk maar 5 euro zelf dient te betalen, de rest wordt bijgepast via achter-
grondfinanciering. Dit zorgt ervoor dat je, wanneer je kiest om je zorg op een andere manier in te kopen, 
je heel wat mogelijkheden verliest en dat kan toch niet de bedoeling zijn van een meer vraaggestuurd 
systeem dat persoonsvolgende financiering moet zijn. 
 
Apart financieringssysteem zorgt voor scheeftrekking markt 
 
Om een zo divers mogelijk aanbod mogelijk te maken, is het belangrijk dat aanbieders de kans krijgen 
om op een gelijke manier vergoed te worden. Dit is nu niet zo. Door voor gezinszorg een systeem van 
dubbele financiering op te zetten, wordt een pervers systeem van ongelijkheid gecreëerd. Ik denk im-
mers dat een gelijk speelveld erg belangrijk is, en dat blijkt hier niet uit de huidige opzet. Enerzijds 
wordt er door de overheid aan de dienst die de gezinszorg aanbiedt, bovenop de eigen bijdrage van de 
cliënt, een heel stuk extra gesubsidieerd. Dit zorgt ervoor dat gezinszorg diensten kan aanbieden aan een 
lager dan marktconforme prijs, waardoor ze andere zorgaanbieders uit de markt prijzen. 
Anderzijds wordt aan de mensen een budget gegeven volgens hun ingeschatte zorgzwaarte. Hierdoor zal 
iemand met eenzelfde handicap veel minder zorg kunnen inkopen wanneer hij dit niet via gezinszorg 
inkoopt. Wanneer je ervoor kiest om via een andere dienst dan gezinszorg je zorg in te kopen, krijg je 
immers geen extra subsidie bovenop je budget en betaal je de hele kost van de zorg zelf. 
 
‘Volle pot betalen’ 
 
Minister Vandeurzen schermde ermee dat we het niet kunnen maken dat mensen met een beperking voor 
gezinszorg, net als voor kinderopvang en voor psychiatrische ziekenhuizen, ‘de volle pot’ moeten beta-
len. Ik had immers gezegd dat het mij beter leek dat het deel dat in de achtergrond naar gezinszorg gaat, 
verdeeld zou worden over de personen met een beperking die daar een beroep op doen. Zo kunnen zij de 
volle prijs betalen. 
Wat ik dus bedoel is dat je als persoon geen 5 euro ter beschikking moet krijgen zoals nu het geval is. Je 
zou de volle 31,80 euro die een uur gezinszorg kost ter beschikking moeten krijgen. Ik denk dan ook dat 
je dan mag verwachten dat de mensen die 31,80 euro betalen wanneer zij ervoor kiezen om hun zorg op 
dergelijke manier in te kopen. Ze hebben dan echter ook een groter budget ter beschikking (aan dezelfde 
kostprijs voor de overheid) en hebben de mogelijkheid om deze zorg ook elders in te kopen en dat kan in 
het huidige systeem niet. 
 
Evaluatie 
 
De minister gaf wel meermaals aan dat hij mijn idee genegen was. Hij spreekt naar eigen zeggen ook 
nog met de sector van de gezinszorg over mogelijke alternatieven. Daarnaast zei hij dat de koppeling 
met zorgzwaarte en budgetcategorieën van het persoonsvolgend budget ook in de eerste helft van 2018 
zal geëvalueerd zal worden door een technische werkgroep en dat het de bedoeling is om te bekijken of 
er eventueel bijsturingen nodig zijn. Ik hoop dat deze werkgroep zal meenemen dat ze aangeven dat zorg 
gelijkwaardig moet kunnen ingekocht worden bij een aanbieder naar keuze. Wil je mijn volledige vraag 
en het antwoord van de minister lezen of bekijken? Dat kan via deze link.  
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7 tot 9 maanden voor beslissing tot persoonsvolgend budget 

 

Ik heb bij minister Vandeurzen de cijfers opgevraagd over de ingediende ondersteuningsplannen, deze 
moeten uiteindelijk leiden tot de toewijzing van een persoonsvolgend budget. Uit de cijfers blijkt dat de 
procedure, in 2017, gemiddeld 7 tot 9 maanden duurde. Deze termijn is, hoewel  er een pak meer onder-
steuningsplannen werden ingediend, korter dan in 2016. Er is echter nog marge voor verbetering. 
  
3 stappen 
  
De totale termijn tussen het indienen van je plan en de toewijzing van een budget bedraagt 7 tot 9 maan-
den. Gemiddeld duurt het 26,8 dagen voor de indiening, vervolgens 109,5 dagen voor de inschaling door 
het multidisciplinair team (MDT) en daarna nog eens 139,7 vooraleer je je beslissing toekrijgt. Dit laat-
ste is inclusief een heroverweging, indien je geen heroverweging indient is de procedure 57 dagen kor-
ter. Zo duurt het gemiddeld dus 7 maanden vooraleer je een beslissing voor een budget hebt. 
  
Sneller dan in 2016 
  
Het proces van indiening verliep 27 dagen sneller dan in 2016 (54,4 dagen in 2016 tegenover 26,8 dagen 
in 2017). Ook de inschaling door het MDT verliep 67,7 dagen korter dan in 2016. Voor de hele procedu-
re deed je er dus 3 maanden korter over tegenover 2016. De voornaamste redenen die de minister hier-
voor aanhaalde zijn de transparantere briefwisseling en het wegvallen van de controle-inschalingen die 
in 2016 nog gebeurden. Vooral de inschaling door het MDT en het versturen van de uiteindelijke beslis-
sing zouden volgen mij in de toekomst nog efficiënter kunnen verlopen. 
  
Verschil naargelang wie je helpt bij het opstellen van een ondersteuningsplan 
  
Of je plan onmiddellijk wordt goedgekeurd verschilt sterk naargelang welke dienst je begeleidt bij het 
opstellen ervan. Met de hulp van een dienst ondersteuningsplan (DOP) heb je 86% kans dat je plan on-
middellijk wordt goedgekeurd, na correcties loopt dit op tot 94%. Wanneer je je laat begeleiden door een 
dienst maatschappelijk werk heb je 56% kans op een directe goedkeuring, wat oploopt tot 85% na cor-
recties. Als je het plan zelf of met hulp van vrienden/vrijwilligers opstelt liggen de cijfers nog een stuk 
lager met respectievelijk 37% en 41% kans op onmiddellijke goedkeuring en 48% en 73% na correcties. 
Wat kan er nog anders? De procedure bij een DOP duurt wel lang, het verkorten van deze procedure is 
misschien een optie, al zal dat uiteraard van persoon tot persoon bekeken moeten worden. Ik vroeg bij 
de bespreking van de beleidsbrief 2018 ook reeds aan de minister of dit in een evaluatie mee kon worden 
genomen. De volledige vraag en het antwoord van de minister vind je via deze link. 
 

———————————————————————————————————————————————— 

Vragen? Contacteer ons 

Wanneer jullie vragen hebben of indien je specifieke dingen wil aankaarten, twijfel dan zeker niet om het mij te 

laten weten. Ik zal mijn uiterste best doen om hiermee aan de slag te gaan of indien het niet onder mijn bevoegd-

heid valt het aan de juiste collega’s door te spelen. De nodige contactgegevens hiervoor vind je onderaan op deze 

brief. 
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