
Achtergrondinformatie bij het onderzoek 

‘Onderzoek naar de inzet van het vrij besteedbaar gedeelte van het persoonsvolgend budget voor 

personen met een handicap’ 

 

Context en onderzoeksvraag 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Het onderzoek is recentelijk gestart (eind juni 2018). De eindrapportage is voorzien voor eind 

oktober 2018. Het is een screening en eerste evaluatie van de inzet van het vrij besteedbaar deel van 

het PVB met als doel concrete mogelijkheden ter verbetering voorop te stellen in de vorm van 

actiepunten. 

De centrale onderzoeksvraag is: ‘Door wie, voor wie en waarvoor wordt het vrij besteedbaar 

gedeelte gebruikt, waar zitten mogelijkheden en knelpunten en welke verbeterpunten kunnen 

worden geformuleerd?’ 

Er is aandacht voor: 

 Het profiel van de budgethouders (leeftijd, handicap, inzet van het te verantwoorden deel 

van het PVB, de manier waarop dit wordt opgenomen, waaraan dit wordt besteed, etc.) 

 Informatie over het vrij besteedbaar deel (zijn budgethouders voldoende geïnformeerd over 

deze mogelijkheid, redenen om het wel/niet op te vragen, zijn ze op de hoogte van alle 

mogelijke ondersteuningsopties/bestedingsopties, etc.) 

 Inzet van het vrij besteedbaar deel (waaraan wordt het besteed, wat zijn redenen om het op 

de ene dan wel op een andere manier in te zetten, etc.) 

 Effecten van het vrij besteedbaar deel (zorgt het voor meer creatieve 

ondersteuningsoplossingen, wat is de impact op zorg en ondersteuning, wat zijn voor- en 

nadelen van het opnemen van het vrij besteedbaar deel en zijn de mensen zich hiervan 

voldoende bewust, kan er meer worden tegemoetgekomen aan de specifieke 

situatie/noden, etc.) 

Onderzoeksmethodes 

Een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes.  

 Kwantitatief luik: een websurvey bij personen die een PVB budget hebben ontvangen in 

2017/2018. Het betreft zowel personen die het vrij besteedbaar gedeelte hebben 

opgevraagd alsook personen die dit (nog) niet hebben gedaan.  

 

 Doel = een eerste algemeen inzicht krijgen in de manier waarop het vrij 

besteedbaar deel wordt ervaren en ingezet. 

 Kwalitatief luik:  

o een bevraging van een aantal budgethouders met én zonder een vrij besteedbaar 

deel;  

o een bevraging met relevante stakeholders (zoals vb. gebruikersverenigingen, 

bijstandsorganisaties, RTH/nRTH voorzieningen, etc.); 

o een focusgroep met stakeholders. 

 



 Doel = een meer genuanceerd beeld krijgen van de beleving van het vrij 

besteedbaar deel. De ervaring van het vrij besteedbaar deel vormgeven binnen 

een specifieke context van een specifieke persoon. Verdiepende ‘hoe’ en 

‘waarom’ vragen. 

 

 Doel = vanuit specifieke professionele expertise inzicht krijgen in de ervaring van 

het vrij besteedbaar deel, voordelen, knelpunten en concrete mogelijkheden ter 

verbetering.  

 

Het is de bedoeling om meer te weten te komen over de specifieke ervaringen van budethouders 

met het vrij besteedbaar deel van het PVB – vinden ze het positief dat een deel vrij besteedbaar is, 

hoe goed kennen ze deze optie, wie heeft hen hierover ingelicht, waar hebben ze hierover eventueel 

zelf informatie gevonden, waarom vragen ze het wel of net niet op, op welke manier en op basis van 

welke argumenten hebben ze die beslissing genomen, vinden ze het gemakkelijk om dit vrij 

besteedbaar deel te krijgen, hoe spenderen ze het vrij besteedbaar deel, hoe goed zijn ze op de 

hoogte van ondersteuningsopties en meer creatieve/gecombineerde manieren om ondersteuning in 

te zetten, spenderen ze het noodgedwongen aan basisbehoeften, hoe ‘goed’ kunnen ze dit vrij 

besteedbaar deel inzetten en zijn ze bewust van de gevolgen van hun bestedingskeuzes, waar 

situeren er volgens hen nog moeilijkheden en mogelijkheden, etc.  


