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1. Inleiding 
 
Hoewel de zorgsector aan continue vernieuwingen en modewoorden onderhevig is, 
vindt – vooralsnog op kleine schaal – een zeer ingrijpende beleidsinnovatie plaats in 
de zorg voor personen met een handicap. Na jaren lobbywerk en discussies, keerde de 
Vlaamse overheid de eerste ‘persoonlijke assistentiebudgetten’ uit in juli 1997. 
Personen met een handicap kregen daardoor een fikse geldsom aangeboden om zelf 
hun zorg te realiseren door als werkgever persoonlijke assistenten aan te besteden. 
Deze zorgformule vormde daarmee in eerste instantie een experimenteel alternatief 
op het reguliere voorzieningenaanbod. Door een beleidsexperiment waarbij zestien 
personen met een motorische handicap zo’n zorgbudget konden aanwenden, trachtte 
men meer inzicht te verkrijgen in de modaliteiten die dergelijke formule kunnen doen 
welslagen. Omdat een en ander toch niet zo vlot verliep, en omdat 
belangenverenigingen van personen met andere types handicap vurig aandrongen om 
ook te kunnen deelnemen, volgde een tweede experiment vanaf midden 1999 tot eind 
2000. Sinds 2001 neemt het aantal budgethouders geleidelijk toe op grond van de 
decretale regelgeving. De gelimiteerde financiële middelen doen de grote 
meerderheid van de geïnteresseerden echter op een wachtlijst belanden.  
 
De zorg voor personen met een handicap maakt zich overigens op om nog verder te 
gaan op de ingeslagen weg. Het Vlaams Parlement stemde in december 2001 
namelijk voor het decreet op het Persoonsgebonden Budget (PGB), waarvan de 
huidige regering zich heeft voorgenomen om de doelmatigheid te onderzoeken. Dit 
PGB houdt een systeem in waarbij men binnen een toegewezen financiële enveloppe 
zelf zijn zorgverlening kan organiseren. Het PAB wordt dan slechts één van de 
bestedingsmogelijkheden. Naast het aanwerven van persoonlijke assistenten kan men 
met het PGB ook zorg inkopen bij meerdere voorzieningen, de bijstand regelen voor 
de integratie in het arbeidsproces en/of materiële hulpmiddelen aanschaffen. 
 
De Onderzoeksgroep Welzijn en de Verzorgingsstaat van de Universiteit Antwerpen 
begeleidde en evalueerde de PAB-experimenten volgens een wetenschappelijk 
experiment, namelijk door middel van een voor- en nameting en door naast de 
budgethouders ook een vergelijkbare controlegroep te volgen (Breda e.a., 1999; 
2001; zie ook 2005). Op vraag van de organiserende administratie, het Vlaams Fonds 
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (verder: Vlaams Fonds), 
voerde onze onderzoeksgroep een nieuwe evaluatiestudie uit gedurende 2003-2004. 
Inzicht verwerven in de wijze van budgetbesteding was het doel van dit onderzoek: 
hoe gebruiken de huidige budgethouders het PAB en wat zijn de effecten van deze 
beleidsmaatregel voor de zorg- en leefsituatie, zowel voor henzelf als voor de 
persoonlijke assistenten? Doorheen het onderzoek genoten de positie van 
minderjarige budgethouders en van de betaalde mantelzorg bijzondere aandacht 
(Breda e.a., 2004). 
 
Deze paper kent volgende opbouw. We vertrekken van een internationaal perspectief 
waarin het ontstaan, de mogelijkheden en enkele knelpunten van zorgbudgetten 
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toegelicht worden. Na de bestedingsmodaliteiten binnen de Vlaamse budgetformule 
te hebben aangekaart en uitleg te hebben verschaft over de opzet en methoden van het 
pas afgeronde onderzoek, kunnen we met de bespreking van de resultaten aanvangen. 
Eerst bekijken we dan de ‘inputzijde’, met name wie aan het budgetstelsel 
participeert en waarom. Welk profiel kenmerkt de budgethouders en de persoonlijke 
assistenten en welke motivaties verklaren die participatie? Vervolgens staan we stil 
bij de ‘outputzijde’, in het bijzonder de effecten van de budgetbesteding voor de drie 
betrokken partijen: de budgethouders, de persoonlijke assistenten en de overheid. 
Tenslotte reiken we enkele elementen ter discussie aan. 
 
 
2. De internationale opmars van zorgbudgetten 
 
De Vlaamse experimenten sloten aan op een internationale tendens naar meer 
vraaggestuurde zorg, meer bepaald door een systeem van zorg ‘in cash’ te plaatsen 
naast de gebruikelijke zorg die geleverd wordt door diensten en voorzieningen, ook 
wel naturazorg genoemd. Rond die budgetformule verspreidde zich een 
belangenvereniging vanuit de Verenigde Staten: de ‘independent living movement’ 
(ILM). Zij kwam voort uit initiatieven van studenten met een handicap die zich in de 
jaren ’60 organiseerden en zelf het budgetsysteem al toepasten in hun Centres for 
Independent Living (Waterplas e.a., 2001).  
 

Independent Living Model Model van de informele 
ondersteuning 

Medisch model 

gericht op de consument 
 
rol van consument 
 
verantwoordelijkheid van de 
consument 
 
uitkering vanuit de sociale zorg  
 
 
geen geneeskundig 
behandelingsplan 
 
geen verpleegkundig toezicht  
 
de assistent wordt gerekruteerd 
door de consument 
 
de assistent wordt opgeleid 
door de consument 
 
betaling via de consument aan 
de assistent 

gericht op het gezin 
 
afhankelijke rol 
 
weinig verantwoordelijkheid 
 
 
geen uitkering van de overheid  
 
 
geen geneeskundig 
behandelingsplan 
 
geen verpleegkundig toezicht  
 
familieleden en vrienden 
verschaffen zorg 
 
geen formele opleiding 
 
 
geen betaling 
 

gericht op de zorginstelling 
 
rol van patiënt 
 
verantwoordelijkheid van de 
zorginstelling 
 
uitkering vanuit de 
gezondheidszorg  
 
geneeskundig behandelingsplan 
 
 
verpleegkundig toezicht 
 
professionele hulp levert zorg 
 
 
zorgverlener wordt opgeleid 
door de zorginstelling 
 
betaling aan de zorginstelling 
 

Tabel 2.1: Typologie van de langdurige zorg voor personen met een handicap 
Bron: eigen bewerking van Dejong e.a., 1992 
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ILM deelt het uitgangspunt dat personen met een handicap vooral beperkt worden 
door hindernissen in hun omgeving, veeleer dan door de handicap zelf. Het 
‘independent living-model’ bekijkt de persoon met een handicap als een actieve 
ontvanger van diensten die zelf zijn zorgverleners rekruteert, selecteert en leiding 
geeft. De persoon met een handicap is dus een zelfsturende consument en is 
bekwaam om zijn eigen leven te beheren. Naast dit model kunnen er twee andere 
worden onderscheiden, waarbij het medische model als haar antipode geldt (zie tabel 
2.1) (Dejong e.a., 1992). 
 
Hoewel Dejong e.a. (1992) het ‘independent-living model’ geen prominente plaats 
toeschrijven in de Verenigde Staten, zijn zorgbudgetten er wel degelijk in voege. De 
situatie is erg verschillend tussen en soms zelfs binnen Staten. Eén van de 
moeilijkheden betreft de inherente contradictie om zowel de overheidsuitgaven onder 
controle te houden als voldoende zorg te verzekeren voor de gebruikers (Bilheimer, 
2000). Mahoney e.a. (2004) voerden een onderzoek uit bij 2.140 zorggebruikers in 
vier Staten. De respondenten varieerden van 20 tot 100 jaar en de grootste interesse 
voor zorg in cash leefde bij de middenleeftijd (30 tot 60 jaar). Daarnaast bleek de 
interesse ook merkelijk groter wanneer men reeds ervaring had met het aanwerven of 
opleiden van personeel, bij een ernstigere mate van handicap, wanneer men 
samenwoont met een mantelzorger en bij etnische minderheidsgroepen. De enquête 
leert nog dat het aanwerven van de zorgverlener de respondenten het meest afschrikt 
(slechts 45,7 % is daartoe bereid), terwijl de overgrote meerderheid (82,9 %) geen 
bezwaar opgeeft om de zorgverlener te instrueren over de taakinhoud. 
 
In Nederland begon in 1991 een experiment ‘cliëntgebonden budget verzorging en 
verpleging’. Na het experiment werd het cliëntgebonden budget landelijk ingevoerd 
onder de benaming ‘persoonsgebonden budget’ (PGB). Op grond van een 
vergelijking tussen 301 budgethouders en 201 naturacliënten, constateren Woldringh 
e.a. (1998) dat budgethouders naarmate hun zorgsituatie gecompliceerder is, meer 
zorg inkopen bij een thuiszorginstelling en minder bij het informele circuit. De 
verstrekte hulp bestaat in de eerste plaats uit huishoudelijke hulp en vervolgens uit 
gezinsverzorging. Budgethouders oordelen het meest positief over het informele 
circuit en het minst over de thuiszorginstelling. 
 
Geleidelijk werd de budgetformule uitgebreid naar nieuwe doelgroepen, zoals 
personen met een mentale handicap en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Op 
1 november 2003 telde Nederland in totaal 61.000 budgethouders. Momenteel is een 
hervormingsoperatie aan de gang, waardoor de vier onderdelen in 2006 volledig 
vervangen zullen zijn door één regeling (VWS, 2004). 
 
Al vanaf 1988 bestaan budgetformules in het Verenigd Koninkrijk en sinds 1997 
kunnen lokale overheden er zorg in cash toekennen. Aangezien niet alle gemeenten in 
dit systeem van ‘Direct Payments’ stappen, legt dat ernstige beperkingen op aan de 



6 

bewegingsvrijheid van de gebruikers. Waterplas e.a. (2001) halen Engelse studies1 
aan waaruit blijkt dat toegekende inkomensgebonden budgetten tot gevolg hebben dat 
personen met grote zorgbehoeften het grootste deel van hun inkomen moeten 
inleveren om de hulp te krijgen die zij nodig hebben tijdens de uitoefening van hun 
baan. Gebruikers in de doelgroep met een mentale handicap noemen de budgetten een 
‘bed and breakfast’-voorziening: de budgethoogte is er een belangrijke rem op de 
sociale integratie. 
 
In Scandinavië is Zweden het land met het meest uitgebouwde systeem van 
zorgbudgetten, dat later gedeeltelijk gekopieerd is door Noorwegen. Net als in het 
Verenigd Koninkrijk is de Zweedse budgetformule een combinatie van het lokale en 
het centrale niveau, waarbij personen met zwaardere zorgbehoeften zich tot het 
centrale niveau moeten wenden. Terwijl de Britse gemeenten kunnen kiezen of ze 
naturazorg dan wel zorgbudgetten toekennen, laat Zweden deze keuze over aan de 
gebruikers. Sinds 1993 beschikken personen met een zware handicap er over een 
recht op persoonlijke assistentie. Een studie2 wees uit dat in 1999 de gemeente voor 
het grootste deel van de budgethouders (70 %) instaat voor de levering van 
persoonlijke assistenten, een aantal zorgvragers werkte via tussenorganisaties en 
slechts 2,5 % was rechtstreeks werkgever van assistenten (Waterplas e.a., 2001). 
Samoy e.a. (1999: 11) merken bovendien op dat de kosten van deze persoonlijke 
budgetten aanzienlijk hoger bleken dan geraamd, mede doordat budgethouders 
actiever werden en dus steeds meer uren assistentie gingen aanvragen. Om de 
kostenexplosie in te dijken is de wet herhaaldelijk gewijzigd. Verder signaleren de 
auteurs dat de budgetformule minder goed werkt voor kinderen met een mentale 
handicap. 
 
Hoewel de nationale invulling van de budgetformule nog erg uiteenloopt, menen we 
toch enkele gemeenschappelijke elementen in meerdere studies aan te treffen (zie ook 
Samoy e.a., 1999; Waterplas e.a., 2001).  
 
De effecten van het budgetstelsel voor de personen met een handicap zijn over het 
algemeen behoorlijk positief, wat niet zo verwonderlijk is aangezien de betrokkene 
niet enkel andere zorg, maar vaak ook méér zorg kan ontvangen dan voordien. Hoe 
dan ook slaagt men erin met een grotere zelfstandigheid de benodigde zorg te 
realiseren, zonder dat de kwaliteit van de zorg inboet – althans vanuit het oogpunt 
van de budgetcliënt. De term ‘empowerment’ klinkt alom. 

                                                 
1 KESTENBAUM, A., CAVA, H. (1998), Work, rest and pay: the deal for personal assistance 
users, York: Joseph Rowntree Foundation. 
RYAN, T., HOLMAN, A. (1998), Able and Willing? Supporting people with learning difficulties to 
use direct payments, London: VIA-Values Into Action. 
MASON, P. (1998), Back to Basics, Keynote at the Expert Seminar organized by the Hampshire 
Center for Independent Living in Southampton, May 30-31 1998. 
2 SOCIALSTYRELSE (2000), ‘Stöd till brukare vid privat anordnad personlig assistans. 
Regeringsuppdrag att utreda tillsynsansvaret för privat anordnad Personlig assistans enligt LSS 
(RuPa)’, http://www.sos.se/FULLTEXT/0077-028/0077-028.htm 
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De ervaringen die met de landelijke introductie zijn opgedaan hebben duidelijk 
gemaakt dat het persoonsgebonden budget een krachtig instrument is waarmee 
de consument een veel grotere invloed kan uitoefenen op de te ontvangen zorg 
dan in het naturastelsel mogelijk was (Miltenburg e.a., 1998: 121). 

 
Weliswaar is het geregeld niet de persoon met een handicap die aan zelfstandigheid 
wint, maar wel diens omgeving (doorgaans zijn ouders), vooral bij minderjarigen en 
handelingsonbekwame personen. Bovendien blijkt de budgetformule soms minder 
goed te lukken voor bepaalde doelgroepen (zoals personen met een acute eerder dan 
een chronische zorgvraag of een weinig stabiele zorgvraag).  
 
Een recurrente moeilijkheid blijkt het ontsnappen aan de administratieve valkuil, al is 
duidelijk enige controle vereist, want in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
inkomensvervangende tegemoetkoming verdeelt de overheid hier een geoormerkte 
transfer: de besteding moet beperkt blijven tot (welbepaalde) zorg. 
 

[D]e administratieve rompslomp is een evident nadeel van het PGB. Bij een 
vouchersysteem wordt de administratieve rompslomp een stuk minder, omdat 
een voucher niet in geld wordt uitgegeven, zoals het PGB. Het risico van 
misbruik is daardoor veel kleiner, en de papierwinkel navenant. Wel kan 
hierdoor de aanzuigende werking toenemen (Velthuijsen e.a., 1998: 12). 
 

Een ander mogelijk obstakel vormt het gebrek aan informatie en ondersteuning. Een 
budgetformule brengt immers wat meer marktwerking in de zorg, maar het 
marktmechanisme kan maar ten volle spelen als de consumenten voldoende op de 
hoogte zijn van het aanbod. Eens de rol van budgethouder aangenomen, blijkt men 
veelal tevreden over de toegenomen zelfstandigheid, maar dat belet niet dat velen bij 
diverse aspecten (rekrutering van persoonlijke assistenten, de loonbetaling, de 
mogelijkheden om het budget efficiënt te besteden, …) ondersteuning behoeven. 
 

Although the majority of consumers were willing to complete the tasks 
associated with the cash option, they also indicated a need for help or training. 
[…] the desire for help or training on tasks was high in all age groups 
(Mahoney, e.a., 2004: 654). 

 
In sommige landen vormen zorgbudgetten vooral een alternatieve methode om 
diensten die zorg leveren te financieren. In andere, Vlaanderen bij uitstek, bestaat de 
voornaamste doelstelling uit het aanwerven van zelfgekozen zorgverleners, 
persoonlijke assistenten. Hoe dan ook is een kritische succesfactor dat de consument 
een reële keuzevrijheid kent, dat wil zeggen dat er een ruim en divers aanbod 
voorhanden is. Dat aan deze voorwaarde niet eenvoudig wordt vervuld, kan verband 
houden met de aard van het budgetstelsel dat in de eerste plaats de positie van de 
zorggebruiker wil versterken, maar minder voordelig is voor de zorgaanbieder. Dit 
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geldt zeker voor het wezenlijk specifieke en ongeorganiseerde werk van de 
persoonlijke assistent. 
 

Cash-strapped local authorities funding Direct Payments have little incentive 
to up-grade the hourly rates of pay. Thus the expectation must be that such 
workers will be recruited from amongst the unqualified and the yet-to-be-
qualified, and from those who have no great expectations of levels of wage. 
They are also likely to be individuals who have a particular interest in working 
flexible hours and in variable packages of time (Ungerson, 1999: 585). 

 
Een laatste punt van bezorgdheid betreft de overheidsfinanciën. In het geval van lage 
budgetten is het mogelijk dat de overheid per persoon minder uitgeeft en er bestaat 
inderdaad een grote variatie in het budgetbedrag dat men in verschillende landen (en 
vaak ook binnen landen) kan ontvangen. Toch schuilt er duidelijk een gevaar van een 
kostenexplosie, niet in het minst omdat de budgetformule geregeld een publiek 
aantrekt dat tevoren geen overheidssteun voor haar zorgverlening ontving. Zeker 
wanneer dat niet-gebruik onvrijwillig was, willen we dergelijke situaties geenszins 
ophemelen, maar men dient zich hiervan wel bewust te zijn wanneer men een 
budgetstelsel ontwerpt. 
 

Il est à signaler que l’allocation personnalisée […] entraîne généralement des 
dépenses qui dépassent largement les estimations initiales et ce pour de 
multiples raisons : l’afflux de nouveaux usagers à mesure que le régime gagne 
en popularité ou suite à des reformes du dispositif en place, telles que la 
désinstitutionnalisation ou la réduction, voire la suppression de certaines 
allocations ; l’augmentation du nombre d’heures d’intervention demandé par 
des usagers devenus plus autonomes et plus exigeants ; de pressions visant à 
étendre le groupe cible initial par l’abaissement ou le relèvement des limites 
d’âge ; la substitution de l’aide informelle des proches ou de bénévoles, et la 
nécessité de mettre en place de nouvelles structures d’encadrement et de 
contrôle (Waterplas e.a., 2001: 21). 

 
 
3. De krijtlijnen van het PAB 
 
De Vlaamse variant van de zorgbudgetten richt zich op alle personen die tot de 
doelgroep van het Vlaams Fonds behoren, wat impliceert dat 65-plussers in principe 
uitgesloten zijn. Met het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) ontvangt men een 
bedrag dat varieert van € 7.436,81 tot € 34.705,09 op jaarbasis. Daarmee moet men 
voldoende assistentie kunnen inkopen om als persoon met een handicap thuis te 
kunnen verblijven. Een multidisciplinair samengestelde deskundigencommissie 
bepaalt of een aanvrager in aanmerking komt voor een PAB en kent de budgethoogte 
toe. Aangezien daarbij voorrang verleend wordt aan personen met zwaardere 
handicaps, bedraagt het gemiddelde PAB zo’n € 25.000 (Vlaams Fonds, 2004). 
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De budgethouder zorgt ervoor dat hij alle uitgaven die hij met het PAB maakt, kan 
bewijzen. Het Vlaams Fonds rekent het budget op jaarbasis af; eventuele 
overschotten dienen dan te worden teruggestort. Door het afsluiten van een 
overeenkomst met de zelfgekozen persoonlijke assistenten, verkrijgt de PAB-
gebruiker de hoedanigheid van werkgever. In overeenstemming met de 
arbeidswetgeving kan hij de arbeidsmodaliteiten zelf bepalen. De persoonlijke 
assistent kan echter ook zijn diensten verlenen als zelfstandige, uitzendkracht, 
PWA’er3 of gedetacheerde van een dienst of voorziening (Vlaams Fonds, 2004). Een 
bijzondere categorie vormen de betaalde mantelzorgers en in het bijzonder 
persoonlijke assistenten die familielid zijn van de persoon met een handicap. Hun 
positie is al geregeld voorwerp van discussie geweest en komt nog meer onder druk 
na een nota van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die dit voorjaar stelde dat er 
geen sprake is van “werkgevers”gezag tussen nauw verwante personen en dat er 
derhalve geen arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan (De Standaard, 2004). 
 
Persoonlijke assistenten kunnen een diversiteit aan taken vervullen: hulp en/of 
ondersteuning bij huishoudelijke activiteiten, lichamelijke verzorging, verplaatsingen, 
dagactiviteiten en handelingen van het dagelijks leven (dus enkel praktische hulp) in 
verband met het schoolgaan en de werksituatie. Tenslotte is agogische of (ortho)-
pedagogische begeleiding en/of ondersteuning mogelijk voor de persoon met een 
handicap en/of diens ouders, maar dit is beperkt in zoverre het RIZIV niet 
terugbetaalt (Vlaams Fonds, 2004). 
 
De meerderheid van het assistentiebudget dient men te besteden aan persoonlijke 
assistenten. Een gedeelte mag men evenwel aanwenden voor de inkoop van zorg in 
door het Vlaams Fonds erkende voorzieningen. Daarnaast is een beperkte combinatie 
met een dagcentrum of een semi-internaat voor niet-schoolgaanden toegestaan 
(Vlaams Fonds, 2004). 
 
Vaak leidt de aanstelling van een assistent daarenboven tot indirecte kosten, die niet 
rechtstreeks met de personeelskost zelf verband houden, maar wel het assistentschap 
dagelijks mogelijk maken (zoals het treinticket van de assistent of diens 
bioscoopticket wanneer hij de persoon met een handicap begeleidt). Dergelijke 
kosten mogen eveneens ingebracht worden, zij het geplafonneerd tot maximaal vijf 
procent van het budget (Vlaams Fonds, 2004). 
 
Terugkomend op tabel 2.1, kunnen we het PAB niet als een zuiver ‘independent 
living-model’ opvatten, maar is het tot een meer hybride systeem geëvolueerd. Door 
de betaling van mantelzorgers bevat het immers ook kenmerken van het model van de 

                                                 
3 Dit is een werkloze die via het Plaatselijk Werkgelegenheids-Agentschap een beperkte 
werkervaring kan opdoen (maximaal 45 uren per maand) en daarmee iets kan bijverdienen bovenop 
de werkloosheidsuitkering. Naast de vrij lage kostprijs, zijn er voor de gebruikers een aantal 
voordelen aan verbonden door de mogelijkheid tot soepele werkuren, inclusief avond- en 
zaterdagwerk, en de grote verscheidenheid aan toegelaten taken. 
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informele ondersteuning, terwijl wie gebruikmaakt van een door het Vlaams Fonds 
erkende voorziening, elementen uit het medisch model combineert. 
 
 
4. Onderzoeksopzet en -methoden 
 
In dit onderzoek pasten we verscheidene onderzoeksmethoden toe om het PAB-
gebruik vanuit de diverse actoren en in haar diverse aspecten te kunnen analyseren.  
 
Ten eerste namen we een face-to-face enquête af bij 229 budgethouders of hun 
vertegenwoordiger (omwille van de aard van de handicap of de jonge leeftijd van de 
persoon met een handicap). Hiermee ondervroegen we ruim de helft van de 
budgethouders die toen gedurende minstens drie maanden een PAB benutten 
(N=431). De non-responsgraad bedroeg slechts 16%. Via de reservesteekproef 
konden we bovendien de helft van deze non-respons ondervangen. Het Vlaams Fonds 
vroeg om speciale aandacht te schenken aan twee groepen van PAB-gebruikers: de 
minderjarigen en de budgethouders die gebruikmaken van betaalde mantelzorg. Deze 
bleken op grond van een toevalssteekproef voldoende vertegenwoordigd. Ook naar 
kenmerken als provincie, geslacht en aard van de handicap was de steekproef 
representatief ten opzichte van de populatie.  
 
Voor elk van de respondenten bevroegen we ook één persoonlijke assistent (N=222). 
In verhouding tot de populatie van assistenten werden de betaalde mantelzorgers wat 
oververtegenwoordigd (41%) ten opzichte van de zogenaamde externe assistenten. 
De interviews vonden plaats van september tot begin november 2003. 
 
Ten tweede werd de kwantitatieve studie (enquête) aangevuld met een kwalitatieve 
studie, door middel van de uitvoering van 15 casestudies aan de hand van diepte-
interviews. Elk van deze cases bestond daarbij uit vier respondenten, zodat 
uiteindelijk 60 interviews werden afgenomen tussen 15 september 2003 en 1 februari 
2004. De eerste twee respondenten waren steeds de budgethouder en de persoonlijke 
assistent die reeds aan de enquête hadden deelgenomen. De andere twee 
geïnterviewden werden geselecteerd uit de informele (familie, vrienden en kennissen, 
…) en/of de formeel-professionele omgeving van de persoon met handicap (een 
coördinator van een dagcentrum, een opvoeder van een instelling, …). De cases 
werden inhoudelijk geselecteerd met het oog op uiteenlopende types budgethouders 
(heterogenisering) en het scheppen van zinvolle contrasten (‘dimensional sampling’). 
Daartoe namen we in eerste instantie de twee gevraagde onderzoeksklemtonen over 
en differentieerden we dus naar leeftijd (minderjarige versus meerderjarige 
budgethouders) en naar het al dan niet gebruikmaken van betaalde mantelzorg. 
Daarnaast voegden we ook een handicapcriterium toe om personen te betrekken met 
een respectievelijke (1) fysieke, (2) mentale en (3) zintuiglijke handicap en/of met 
autisme.  
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Terwijl surveys en hun bevindingen gekenmerkt kunnen worden als eerder statisch 
(‘momentopname’) en gefragmenteerd van karakter, weten casestudies beter inzicht 
te verschaffen in gedetailleerde verklaringen, dynamieken, mechanismen en 
verbanden doorheen de tijd. Casestudies bestrijken dan ook eerder de ‘diepte’ in 
plaats van de ‘breedte’ (Mortelmans, 2001). Het kwalitatieve materiaal moest 
daardoor het kwantitatieve luik verder helpen duiden en illustreren. De synthese van 
kwantitatieve en kwalitatieve resultaten bleek overigens een vruchtbare aanpak.  
 
De enquête en de casestudies werden tenslotte nog aangevuld met een bevraging van 
enkele bevoorrechte getuigen: medewerkers van het Vlaams Fonds, 
budgethoudersverenigingen, zorgconsulenten, een opleidingscentrum voor 
persoonlijke assistenten, een interim-bureau, een zorgvoorziening, een vzw van 
budgethouders, een sociaal secretariaat en PWA-kantoren.  
 
 
5. De inputzijde: de gebruikers, hun motieven en assistenten 
 
5.1 Profilering van de PAB-gebruikers 
 
Dé PAB-gebruiker bestaat niet als dusdanig: een grote diversiteit naar socio-
demografische kenmerken doet zich voor. PAB-gebruikers zijn zowel mannen (51%) 
als vrouwen (49%), alleenwonend (25%) als samenwonend (75%), met een eigen 
huishouden (48%) of deel uitmakend van een huishouden (48%), met en zonder een 
specifieke dagbesteding (buitenshuis), … De groep van de PAB-gebruikers kenmerkt 
zich dan ook door een dermate grote verscheidenheid dat er moeilijk een eenduidig 
profiel uit af te leiden valt. Dit neemt niet weg dat er zich toch enkele beduidende 
patronen aftekenen. 
 
Zo biedt een van de centrale invalshoeken binnen dit onderzoek, namelijk het 
onderscheid tussen minderjarigen versus meerderjarigen, de mogelijkheid om enkele 
accenten te leggen in de profilering van de PAB-gebruikers. Minderjarigen hebben 
meestal een (enkelvoudige of meervoudige) mentale handicap. Van hen woont het 
merendeel (80%) samen met ouders, broers en zussen. De meeste minderjarigen 
brengen gezien hun leerplichtige leeftijd de dag hoofdzakelijk op de schoolbanken 
door. De dagbesteding van de meerderjarigen is daarentegen minder eenduidig te 
typeren; deze kan zowel binnenshuis (48%) als buitenshuis (52%) plaatsvinden. 
Belangrijk op te merken is nog dat er voor deze subgroep meestal sprake is van een 
fysieke handicap en dat de meerderjarige veelal zelf (mee) instaat voor een eigen 
huishouden (63%). Het verschil tussen minder- en meerderjarigen naar aard van de 
handicap illustreren we in tabel 5.1. De handicaps die hoofdzakelijk van fysieke aard 
zijn, met eventueel een bijkomende mentale retardatie, overwegen bij de 
meerderjarigen, terwijl bij de minderjarigen vooral de andersoortige beperkingen 
voorkomen. 
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Leeftijd Aard van de handicap  minderj. meerderj. Totaal 

Fysiek 
enkelvoudig motorisch 
enkelvoudig sensorisch 
meervoudig (motorisch en/of 
zintuiglijk + andere) 

 
13 
0 
11 

 
27 
5 
37 

 
23 
4 

31 

Mentaal 
enkelvoudig mentaal 
meervoudig (mentaal + andere) 

 
7 
40 

 
2 
9 

 
3 

17 
Andere 
autisme 
cognitief + andere 
enkelvoudig andere 

 
7 
18 
4 

 
1 
14 
5 

 
3 

15 
4 

Totaal   100% 
(N=55) 

100% 
(N=169) 

100% 
(N=224) 

Tabel 5.1: Aard van de handicap van de PAB-gebruikers, naar leeftijdscategorie  
 
Daarnaast stellen we vast dat alleenwonenden minder vaak een betaalde mantelzorger 
in dienst hebben en dus meer aangewezen zijn op externe assistentie: 36% zonder 
tegenover 14% met betaalde mantelzorg. Deze cijfers, net als het eerder aangehaalde 
verschil in gezinssamenstelling naargelang de leeftijdscategorie, komen voor in 
onderstaande tabel. 
 

Bet. mantelzorg Leeftijd Gezinssamenstelling  mét zonder minderj meerderj Totaal 

PH  
PH + partner 
PH + kind(eren) (+ partner) 

14 
10 
11 

36 
11 
11 

0 
0 
0 

34 
14 
15 

25 
12 
11 

PH + ouder(s) 
PH + ouder(s) + broer/zus 

20 
38 

14 
24 

18 
80 

16 
15 

17 
31 

Andere combinatie 7 4 2 6 4 
Totaal  100% 

(N=111) 
100% 

(N=116) 
100% 
(N=56)

100% 
(N=171) 

100% 
(N=227) 

Tabel 5.2: Gezinssamenstelling (‘PH’ verwijst naar persoon met handicap) van 
de PAB-gebruikers, naar gebruik van betaalde mantelzorg en leeftijdscategorie 
 
De trendmatige profielen ‘minderjarige gebruiker met mentale handicap’ versus 
‘meerderjarige met fysieke handicap’ zijn belangrijk om voor ogen te houden, 
aangezien vele bestedingspatronen en -processen (zie paragraaf 6.1) ermee verbonden 
zijn. Zo zullen we later merken dat voor de minderjarige persoon met een mentale 
handicap vaak een assistentienood in de sfeer van ‘begeleiding’ wordt benadrukt in 
het kader van zinvolle dagbesteding en/of schoolse activiteiten. Deze ziet men dan 
liefst door een jonge, professionele, externe assistent ingevuld. Bij de meerderjarige 
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persoon met een fysieke handicap gaat het daarentegen vaak om hulp bij meer 
instrumentele, indirecte of functionele ADL-activiteiten4 in de sfeer van het runnen 
van een huishouden; taken die vaak door de al wat oudere aspecifiek geschoolde 
betaalde mantelzorger worden ingevuld. Nogmaals: het gaat hier om twee 
ideaaltypische en extreme profielen. De werkelijkheid blijkt zeer divers en 
genuanceerd.     
 
 
5.2 Motieven voor het PAB-gebruik en de inschakeling van een 
betaalde mantelzorger 
 
De significante verschillen5 tussen de twee leeftijdscategorieën naar aard van de 
handicap, dagbesteding en gezinssituatie gaan gepaard met uiteenlopende motieven 
om voor het PAB als zorgvorm te opteren (zie tabel 5.3). Vanuit het streven naar een 
zelfstandig leven waarin men kan instaan voor het eigen huishouden, zullen 
meerderjarigen doorgaans een groter gewicht hechten aan motieven die we onder de 
noemer van empowerment-streven kunnen brengen. Onafhankelijk van de leeftijd 
beschouwen velen het PAB als een (tijdelijk) alternatief voor geïnstitutionaliseerde 
zorgvormen. Meer dan bij meerderjarigen wordt het PAB voor minderjarigen 
aangevraagd in het kader van de bevordering van ontwikkelings- en 
ontplooiingskansen en de inclusie (in de eerste plaats door deelname aan het reguliere 
onderwijs). 
 
Naast motieven die direct betrekking hebben op de persoon met een handicap spelen 
vaak ook heel wat indirecte motieven een rol. In het bijzonder ligt in de ‘verlichting’ 
van de mantelzorgers - hetzij via een financiële vergoeding voor de verleende zorg, 
hetzij via de inschakeling van een externe assistent - een voorname drijfveer om van 
een PAB gebruik te maken.  
 
Eens men een PAB heeft toegekend gekregen, heeft men de vrijheid om de aard van 
de assistentie naar eigen wens en behoeften te bepalen. Daarbij staat de keuze tussen 
een betaalde mantelzorger en een externe assistent (of de combinatie ervan) voorop. 
Positieve en bewuste motieven liggen doorgaans aan de basis voor de keuze van een 
betaalde mantelzorger6: het vertrouwd zijn met de persoon met een handicap (57%), 
de vergoeding van de bestaande mantelzorg (39%), diens flexibiliteit inzake taken en 
momenten (33%), …  
 
Voor de inschakeling van een externe assistent kan het zowel om een bewuste en 
positieve, als om een noodgedwongen ‘keuze’ gaan; dit laatste dan wegens het gebrek 
aan een mantelzorger. Zo ligt bijvoorbeeld voor de minderjarigen net de meerwaarde 

                                                 
4 ADL staat voor ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’ en we bedoelen er hier zowel 
persoonsverzorgende als huishoudelijke taken mee. 
5 Chi-kwadraat test, p<0,05. 
6 Voor deze vraag waren er meerdere antwoordmogelijkheden per respondent. 
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van de externe persoonlijke assistent in diens onbekend zijn met de betrokken PAB-
gebruiker en in diens professionaliteit (hier bedoeld als specifieke deskundigheid).  
 

Bet. mantelzorg Leeftijd 
Motivatie PAB  mét 

(N=111)
zonder 

(N=116) 
minderj 
(N=56)

meerderj 
(N=171) 

 

Totaal  
(N=227)

1. vergroten van zelfstandigheid 66 78 59 78 72 
2. realisatie van eigen keuzes 63 68 48 71 66 
3. het inrichten van 
woon/leefsituatie naar wens 

41 44 39 47 45 

4. realiseren van meer privacy 32 41 12 44 37 
5. inclusie (o.a. vrije tijd,…) 64 65 71 62 64 
6. inclusie onderwijs 21 21 54 5 21 
7. realiseren van een zinvolle 
dagbesteding 

64 65 80 59 64 

8. realiseren van betere zorg 73 74 71 74 74 
9. organisatie van individuele 
begeleiding 

73 72 91 66 72 

10. organiseren van persoonlijke 
zorg  

69 52 66 58 60 

11. het vermijden van een 
opname  

62 58 62 59 60 

12. het verlichten van 
mantelzorger(s) 

72 69 75 69 71 

13. de financiële vergoeding van 
mantelzorgers 

68 24 48 44 45 

14. een redelijke vergoeding van 
de assistentie 

44 50 60 43 47 

15. in afwachting van 
persoonsgebonden budget 

15 14 23 12 14 

Tabel 5.3: Motivatie voor het gebruik van het PAB, naar gebruik van betaalde 
mantelzorg en leeftijdscategorie (meerdere antwoorden mogelijk) 
 
Uit verdere kwalitatieve bevraging naar het ‘waarom’ daarvan blijkt dat ouders hun 
keuze voor deze externe, professionele assistent funderen op diverse redenen. 
Enerzijds valt de keuze voor een professionele assistent tegen de achtergrond van het 
specifieke profiel van de minderjarige niet moeilijk in te zien. Een mentale handicap 
met daaraan corresponderende begeleidingsnoden in de sfeer van allerhande 
emanciperende activiteiten, maakt een externe, gekwalificeerde assistent meer 
wenselijk.  
 
Anderzijds is de keuze voor de externe en/of professionele assistent ook te stoelen op 
meer specifieke pedagogische factoren. Sommigen halen daarbij het principe aan van 
een ‘normale ontwikkelingslogica’ en het gezegde dat het belangrijk is om de 
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exclusieve ouderrol te kunnen blijven vervullen. Zij pogen daarbij bepaalde 
levenssferen zoals het gezin, de school, de individuele assistentie, … te scheiden. Dat 
maakt onder andere dat zij hun kind, en “zolang het kind is”, liever thuishouden dan 
naar een (residentiële) voorziening voor personen met een handicap te laten gaan. Dat 
verklaart ook waarom zij het belangrijk vinden om hun kind, zoals andere ‘normale 
kinderen’, andere rolfiguren en contexten aan te reiken. Anderen benadrukken de 
troeven van de onbekende buitenstaander wiens gezag, door de afstand die er tussen 
assistent en gebruiker bestaat, dwingender is, sneller aanvaard wordt en die zodoende 
meer resultaat kan bereiken. Een kind blijkt immers doorgaans opstandiger tegenover 
de eigen ouders.  
 
Welke de redenen ook zijn, we stellen vast dat zowel praktische en rationeel-
technische als emotioneel-affectieve overwegingen het PAB-gebruik en de keuze van 
assistenten motiveren. Deze motivering weerspiegelt zich in de selectiecriteria die 
men bij de aanwerving van een assistent hanteert. Terwijl de aanwerving van een 
betaalde mantelzorger erg vaak afhangt van beschikbaarheid en niet meer inhoudt dan 
het louter contractueel formaliseren van een (reeds bestaande zorg)relatie, gaat het bij 
de externe persoonlijke assistent om een weloverwogen selectie die gestalte krijgt in 
een ‘sollicitatiegesprek’. Budgethouder en persoonlijke assistent typeren dit gesprek 
opvallend vaak als een eerder persoonlijk en informeel gesprek gebaseerd op 
gelijkwaardigheid. Gegeven de specifieke persoonlijke relatie die beide partijen 
daarbij aangaan (één-op-één, vertrouwelijk, …), meestal in en rond het thuismilieu 
van de persoon met handicap, dient deze typische aard van het sollicitatiegesprek dan 
ook een wezenlijk doel. Absolute voorwaarde vormt immers het gegeven dat het 
moet ‘klikken’ tussen de assistent en de persoon met een handicap, én bij voorkeur 
ook nog met diens directe omgeving.  
 

“Ja, het was eigenlijk gewoon een gesprek met Rudy. Tegenover andere 
sollicitaties (die de respondent in andere contexten gedaan heeft), die waren 
meer formeel. Rudy zocht eigenlijk iemand […] Hij keek vooral naar het 
karakter. […] Tegenover een ander sollicitatiegesprek, daar gaan ze meer 
kijken naar diploma’s, ervaring …” (Chantal, persoonlijke assistente van 
Rudy) 
 
“Sowieso doen we hier thuis altijd een gesprek. We gaan dan een keer zien wie 
die persoon is. […] Het is puur een gesprek; we gaan die persoon niet op de 
rooster leggen of ondervragen. Het is meer vrijblijvend. Je ziet direct of zoiets 
kan lukken of niet, of die persoon van aanpakken weet of niet, of het kan 
klikken. […] Ik denk … het is ook belangrijk dat je ziet of die mensen dat 
willen doen. Het is geen puur zakelijke bedoening.” (Paul, budgethouder / 
werkgever van Katleen en Maddie) 

 
In het verlengde hiervan wegen persoonskenmerken, werkattitude en motivatie door 
bij de gehanteerde selectiecriteria van externe assistenten: persoonlijkheid (83%), 
flexibiliteit inzake taken (75%), flexibiliteit inzake momenten (65%), geslacht (48%), 
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leeftijd (42%), … Voor de minderjarigen worden deze criteria aangevuld met een 
opleidingscriterium (cf. supra): 52% van de respondenten (tegenover 23% bij de 
meerderjarigen) vindt dat de assistent over een specifieke deskundigheid dient te 
beschikken. 
 
Toch wordt volledige keuzevrijheid vaak beknot door een beperkte beschikbaarheid 
van ‘geschikte’ persoonlijke assistenten. Doorgaans gaat aan de aanwerving van een 
assistent een moeizaam zoekproces vooraf, waarbij men meer dan eens vastloopt in 
de wederzijdse afstemmingen van onderlinge verwachtingen tussen de budgethouder 
en de assistent. Dit relativeert tevens de hoger aangehaalde positieve en bewuste 
motieven om voor een mantelzorger als persoonlijke assistent te kiezen. Dat het ook 
hier kan gaan om een (tijdelijk) noodgedwongen keuze illustreert onderstaande case.  
 
Moeder en vader denken dat een belangrijke reden van het niet vinden van assistentie 
in de door hen gevraagde uurregeling ligt. Als ouders van vier jonge kinderen vormen 
de naschoolse uren voor hen de piekmomenten waarop de nood aan assistentie voor 
Bram, hun zoontje met een handicap, het hoogst is. Veel potentiële persoonlijke 
assistenten, en zeker zij die zelf een gezin hebben, zouden echter niet willen werken 
tussen 16 en 20 uur. De permanente zorg en bekommernis van het ‘niet vinden van 
assistenten’ leidden er in het gezin toe dat vader een tijdje als betaalde mantelzorger 
van zijn zoontje ging fungeren. Hij reduceerde dan ook zijn job in de banksector, 
hetgeen er in de praktijk op neerkwam dat hij op weekdagen wat vroeger naar huis 
ging om de begeleiding van Bram op zich te nemen. Vader en moeder percipiëren dit 
echter als een onwenselijke situatie. Niet alleen, zo zeggen ze, heeft Bram ingevolge 
zijn mentaal-autistische handicap iemand nodig die zich exclusief met hem kan 
bezighouden en met wie hij een intensieve vertrouwensrelatie kan opbouwen, ook 
leidde de rol van ‘vader-de-assistent’ tot een zekere naijver bij de andere kinderen. 
Alle aandacht ging immers naar hun broertje. Intussen heeft het gezin dan toch 
eindelijk een nieuwe assistent gevonden. Moeder vertelt: 
 

“Het is heel moeilijk om iemand te vinden. Degene die we nu hebben, heeft 
hier haar stage gedaan van de VDAB (bedoeld wordt een stage in het kader 
van de opleiding tot persoonlijke assistent). Daar waren we kandidaat voor om 
iemand hier een stage te geven. Niet dat ik een keuze had. Het is een heel lieve 
(vrouw), maar is dat nu de meest geschikte? […] Ja, dat is echt heel moeilijk. 
Toen Veerle (ex-persoonlijke assistent) gestopt is, rond Pasen vorig jaar, is 
mijn man dus de persoonlijke assistent geworden. Nu ja, die is nu ook gestopt, 
hé. Nu hebben we die andere en ik heb er nog een nieuwe gevonden voor 
zaterdag.” (Ellen, moeder van Bram en budgethouder) 

 
 
5.3 Profilering van de persoonlijke assistenten 
 
Net zomin als dé PAB-gebruiker bestaat, kan er een eenvormig beeld van dé 
persoonlijke assistent uit de onderzoeksresultaten worden gedestilleerd. Een 
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persoonlijke assistent is meestal een vrouw (81%). Ze komt in alle 
leeftijdscategorieën voor.  
 
Aan de hand van de tweede invalshoek binnen dit onderzoek, namelijk het 
onderscheid tussen de betaalde mantelzorgers versus de externe persoonlijke 
assistenten, kunnen we dit beeld toch enigszins verder specificeren. We vinden 
weliswaar onder de betaalde mantelzorgers meer mannen terug dan bij de externe 
persoonlijke assistenten, maar ook bij de betaalde mantelzorgers is een ruime 
meerderheid (76%) vrouwelijk. Daarnaast zijn de betaalde mantelzorgers - veelal de 
ouder of partner van de betrokkene - meer heterogeen qua leeftijd, terwijl de externe 
persoonlijke assistenten duidelijk jonger (voornamelijk –40-jarigen) zijn. 
 
Al zijn persoonlijke assistenten zeker niet lager opgeleid, toch hebben ze niet steeds 
een specifieke opleiding genoten die direct voorbereidt op de zorg voor personen met 
een handicap. Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, wint de specificiteit van het 
diploma aan belang. Indien we de (para-)medische en pedagogische opleidingen apart 
categoriseren als ‘specifieke diploma’s’, daalt het percentage van de categorie 
‘andere’ (aspecifieke diploma’s) van hoger secundair onderwijs naar hoger niet-
universitair onderwijs (van 30% naar 24%).  
 
Specifiek diploma van de PA Totaal 
A2/A3 – verple(e)g(st)er 1 
A2/A3 – verzorging 8 
A2/A3 – opvoed(st)er 6 
ander diploma hoger secundair onderwijs 30 
A1 – verpleegkunde 6 
A1 – ergotherapie 2 
A1 – kinesitherapie 2 
A1 – logopedie 3 
A1 – orthopedagogie 6 
A1 – onderwijs (regentaat) 13 
A1 – gezinswetenschappen   3 
ander diploma hoger onderwijs (korte + lange type) 11 
universitair diploma in humane wetenschappen 4 
ander universitair diploma 5 
Totaal 100% (N=182) 

Tabel 5.4: Specificatie van het diploma van de persoonlijke assistenten 
 
Bijna alle persoonlijke assistenten (90%) hebben al enige werkervaring achter de rug 
en dit meestal in de dienstverlenende sector. Logischerwijs hebben de betaalde 
mantelzorgers ook meer informele ervaring met zorgbehoevenden uit de directe 
omgeving dan de externe assistenten. De zorgervaring van de externe assistenten 
situeert zich dan weer meer in de formele sfeer. Als professionele zorgverlener 
kwamen zij in aanraking met zorgbehoevende personen, echter niet noodzakelijk met 
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dezelfde problematiek als de persoon die zij nu assisteren. Dit neemt niet weg dat 
beide subgroepen bovengemiddeld actief zijn (geweest) in een of andere vorm van 
vrijwilligerswerk. Hoewel er naast zorgverlenende taken nog tal van andere 
vrijwilligerstaken worden (werden) opgenomen, mogen we stellen dat 
vrijwilligerswerk als een derde bron van zorgervaring kan worden beschouwd. 
 
Binnen dit kader verwijzen we graag naar het theoretische concept van ‘proto-
professionalisering’ van Abraham De Swaan. Hij stelt dat artsen, maatschappelijke 
werkers, psychologen en anderen voortdurend vormend en informerend bezig zijn. Ze 
bieden hun cliënten (én de gezinsleden en kennissen ervan) uitleg en advies, waarbij 
een vereenvoudigde versie van hun expertise wordt doorgegeven. Bijgevolg worden 
de professionele begrippen en houdingen door de betrokkenen overgenomen. Mensen 
oriënteren zich in het dagelijkse leven steeds meer op de grondbegrippen en 
basishoudingen van de professies, en nemen de bijbehorende gedragsstandaard over. 
Daarmee worden ze niet zelf professionals, maar ‘professionals in de dop’ of 
zogenaamde proto-professionals (De Swaan, 1996: 251-253). 
 
Hierbij kunnen we de vier variabelen ‘opleiding’, ‘professionele zorgervaring’, 
‘informele zorgervaring’ en ‘vrijwilligerswerk’ als maatstaven voor de mate van 
(proto-)professionalisering inschakelen. Een persoonlijke assistent situeert zich dan 
ergens op het continuüm van professional versus proto-professional. Waar de externe 
persoonlijke assistent zich omwille van zijn specifieke opleiding en formele 
zorgervaring zich eerder aan de kant van de professional zal bevinden, heeft de 
betaalde mantelzorger vaker iets weg van een zogenaamde ‘proto-professional’. 
Deze laatste ontleent meestal zijn kennis en kunde aan de informele zorgervaring en 
aan het frequent contact met de formele hulpverlening. Een vergelijking tussen de 
assistenten van minder- en meerderjarigen, doet dan bij die eerste groep de specifieke 
schoolse kwalificatie opvallen.  
 
(Proto-)professionalisering 
persoonlijke assistenten 

Bet. 
MZ 

Externe 
PA’s 

PA’s van 
minderj. 

PA’s van 
meerderj. 

1. opleidingsniveau ≅ ≅ + - 
2. specificiteit van de opleiding - + + - 
3. formele zorgervaring - + ≅ ≅ 
4. informele zorgervaring + - - + 
5. vrijwilligerswerk (verleden en/of 
heden) 

- + + - 

6. zorgverlenende vrijwilligerstaken ≅ ≅ ≅ ≅ 
Tabel 5.5: Schematische voorstelling van de (proto-)professionalisering van de 
persoonlijke assistenten, naar betaalde mantelzorg en leeftijdscategorie 
Legende: ≅ geen significant verschil; ‘+’ dit aspect speelt een grotere rol binnen deze 
subgroep dan binnen de andere, waarin dit aspect niet of in mindere mate doorweegt  
(‘-’) 
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Vanzelfsprekend vraagt deze tweedeling om de nodige nuancering. Er zijn ook 
externe assistenten (bijvoorbeeld PWA’ers) die worden gerekruteerd uit een pool van 
laag gekwalificeerde en flexibel in te zetten personen. 
  
 
6. Het gebruik van het PAB: een mix van assistenten voor een mix 
van activiteiten 
 
Een sterke variatie in PAB-gebruikers, persoonlijke assistenten en motieven aan de 
inputzijde, laat zich logischerwijs ook voelen aan de outputzijde, namelijk de zijde 
van het gebruik van het PAB. Deze uitkomsten of effecten van het PAB kunnen in 
meerdere dimensies worden ingedeeld: de objectieve leef- en zorgsituatie en de 
subjectieve evaluatie ervan, de relaties en posities tussen de verscheidene 
betrokkenen en de mate waarin zij over sturingsmogelijkheden beschikken. Onze 
bespreking vertrekt achtereenvolgens vanuit het perspectief van de PAB-gebruikers 
(6.1), de persoonlijke assistenten (6.2) en de overheid (6.3). 
 
 
6.1 Uitkomsten voor de PAB-gebruikers 
  
6.1.1 Naar aantal assistenten 
 
We stellen vast dat er voor de groep van PAB-gebruikers een sterke differentiatie is 
in het bestedingspatroon. Het bovenstaande zou onterecht de indruk kunnen wekken 
dat PAB-gebruikers ófwel voor een betaalde mantelzorger, ófwel voor een externe 
persoonlijke assistent kiezen. De meeste gebruikers (63%) schakelen immers meer 
dan één assistent in en zelfs indien men een betaalde mantelzorger in dienst heeft, 
opteert men erg vaak voor een combinatie met minstens één externe assistent (71%).  
  
De keuze voor het aanbesteden van één of meer assistenten kan op verschillende 
gronden berusten. Aan de ene kant vormt het verzekeren van continuïteit in de zorg 
een van de belangrijkste redenen om meerdere persoonlijke assistenten in te 
schakelen. Immers: wat doen in geval van ziekte, (bevallings)verlof, conflict, plots 
ontslag, … wanneer de assistentie van één persoon afhangt en de gebruiker nood 
heeft aan continue assistentie? Aan de andere kant maken de gepercipieerde baten 
van privacy en vertrouwenskwesties dat men zich eerder op minder persoonlijke 
assistenten zal beroepen. Toch gaat het ook hier niet steeds om een daadwerkelijke 
vrije keuze, maar kan de feitelijke realisatie naar aantal assistenten ook resultaat zijn 
van noodzaak en beschikbaarheid. Zo zag Monique zich als budgethouder 
gedwongen om 5 PWA’ers aan te nemen. Zij stoelt dit op een budgetgebonden keuze 
(dit zijn relatief goedkope werkkrachten) en de daaraan verbonden PWA-
reglementering die stelt dat PWA’ers maximaal 45 uren per maand mogen presteren. 
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6.1.2 Naar aantal uren 
 
De helft van de PAB-gebruikers heeft een voldoende groot urenpakket om iemand 
vier vijfde of voltijds in dienst te nemen. Toch geven de meeste budgethouders er de 
voorkeur aan om deze uren over meerdere assistenten te verdelen. Bijgevolg werken 
zowel betaalde mantelzorgers als externe assistenten deeltijds (gemiddeld 17 uren per 
week, mediaanwaarde: 13 uren per week). Bovendien combineert 39% dit werk met 
een andere job. Met een gemiddelde van 26 uren per week, tegenover een gemiddelde 
van 14 uren bij de externe assistent, presteert de betaalde mantelzorger duidelijk meer 
uren. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat deze laatste het werk als 
persoonlijke assistent eerder als een continue, flexibele zorgtaak dan als een 
afgelijnde en vervangbare job binnen een afgebakend tijdskader opvat. 
 
 
6.1.3 Naar soort van taken 
 
Persoonlijke assistenten staan voor een ruim takenpakket in, niet alleen binnenshuis, 
maar zeker ook buitenshuis. Meer concreet bieden persoonlijke assistenten ten eerste 
ondersteuning bij functionele activiteiten van het dagelijkse leven, zoals het 
klaarmaken van maaltijden, hulp bij eten en drinken, dagelijks huishoudelijk werk, 
boodschappen doen, … (items 1 tot 7 in tabel 6.1). Daarnaast behoren ook meer 
persoonsgerichte activiteiten, zowel binnenshuis als buitenshuis (zoals mobiliteit, 
ontspanningsactiviteiten en persoonlijke verzorging) tot de opdracht van een assistent 
(items 8 tot 17 in tabel 6.1). 
 
Ingevolge een doorgaans continue beschikbaarheid en het presteren van meer uren 
(zie 6.1.2), kent de betaalde mantelzorger doorgaans ook een meer uitgebreid 
takenpakket in vergelijking met de externe assistent. Daarbij is het niet altijd even 
eenvoudig om bezoldigde en onbezoldigde uren van elkaar te onderscheiden. De 
betaalde mantelzorger staat ook vaker voor de meer ‘intieme’ taken in, zoals 
persoonlijke verzorging (91 versus 71%) en verpleegkundige activiteiten (55 versus 
26%). Anders gesteld, kenmerkt het takenpatroon van de betaalde mantelzorger zich 
door een amalgaam van praktisch-instrumentele en persoonsgerichte taken, die 
minder kunnen worden afgebakend en die ook een grotere flexibiliteit en continuïteit 
van en een vertrouwdheid met de mantelzorger vergen.  
 
Gegeven de perceptie op de ‘job’ van ‘persoonlijke assistent’ als zijnde toch vooral 
‘zorg aan een naaste’, komt het taken- en urenpakket van de betaalde mantelzorger 
met andere woorden vaak tot uiting als een zeer relatief iets. Onderstaand citaat van 
een moeder, die voor haar ten gevolge van een verkeersongeval volledig verlamde 
dochter zorgt, is in dit opzicht typerend:   
 

“Ik maak dat onderscheid niet zo. Dat kan ook niet, denk ik … Allez, ja, op 
papier wel. We hebben tegen onze boekhouder gezegd: ‘Plak er een aantal 
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uren en taken op’ … Ik doe ze toch sowieso. Eigenlijk maakt het allemaal toch 
niets uit.” (Iris, betaalde mantelzorger) 

 
Terwijl de externe assistenten eveneens de meest verschillende soorten taken op zich 
nemen, ligt voor hen toch meer de nadruk op persoonsgerichte taken buitenshuis, die 
met een zekere planbaarheid gepaard gaan. De planbaarheid van taken maakt dan ook 
dat men ze gemakkelijker ‘extern’ kan uitbesteden. 
 
Taken als PA Totaal 
1. maaltijden klaarmaken 84 
2. boodschappen doen 77 
3. hulp bij eten en drinken 63 
4. dagelijks huishoudelijk werk 61 
5. administratieve activiteiten 51 
6. groter huishoudelijk werk 49 
7. tuinwerk of kleine klusjes 44 
8. vervoer of hulp bij verplaatsingen  89 
9. ontspanningsactiviteiten buitenshuis 85 
10. persoonlijke verzorging 80 
11. gezelschap houden 78 
12. ontspanningsactiviteiten in huis 72 
13. leggen van sociale contacten 48 
14. verpleegkundige activiteiten 38 
15. nachttoezicht 33 
16. hulp bij uitoefenen arbeid/onderwijs 32 
17. hulp bij uitoefenen vrijwilligerswerk 14 
18. andere 5 
Totaal 100% (N=221) 
Tabel 6.1: Taken van de persoonlijke assistent (vanuit het perspectief van de 
persoonlijke assistent) 
 
 
6.1.4 Veranderingen in het PAB-gebruik 
 
Kortom, naast aan een mix van assistenten zien we dat de gebruikers hun PAB ook 
voor een mix aan activiteiten aanwenden. Toch is het voor de budgethouder geen 
eenvoudige opdracht om de gewenste mix te (blijven) realiseren. Voor de meesten is 
de optimale invulling van het PAB dan ook een leerproces, dat tot veranderingen in 
de hoeveelheid, uurregeling en aard van de assistentie leidt. Vanuit ervaring zullen 
budgethouders dan hun bestedingspatroon bijsturen.  
 
Meer nog, het gebruik van het PAB gaat meestal ook gepaard met een verandering 
van (een of meer) persoonlijke assistent(en) na een tewerkstelling van gemiddeld zes 
maanden (mediaanwaarde van vier maanden). We mogen dus alleszins spreken van 
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een hoge ‘turn-over’ van assistenten. Hierbij komt het initiatief tot ontslag zowel uit 
de hoek van de budgethouder als uit die van de assistent. Zowel persoonlijke en 
relationele redenen, als factoren die met de specifieke situatie van de assistent te 
maken hebben, leiden tot zijn/haar vertrek. 
 
De verschillende redenen van ontslag kunnen verder geïllustreerd worden vanuit het 
kwalitatief onderzoek. Naast verwijten van gebrekkige motivatie en onvoldoende 
deskundigheid, familiale en werkgerelateerde situatiewijzigingen, signaleerden de 
respondenten opvallend veel persoons- en relationele factoren die een breuk tussen 
budgethouder / persoon met handicap en diens persoonlijke assistent in de hand 
hadden gewerkt. Deze specifieke ‘ontslaggronden’ maken ook duidelijk hoe precair 
de situatie van de persoonlijke assistent op dit punt is of kan zijn. De arbeidsrelatie 
tussen budgethouder / persoon met handicap en diens persoonlijke assistent is dan 
ook veel meer dan elders gebaseerd op (subjectieve) persoonsfactoren dan op 
(objectieve) formele en zakelijke factoren. Fundamenteel moet het immers klikken 
tussen de betrokken partijen. Gegeven de één-op-één-relatie is er meestal sprake van 
een sterke betrokkenheid, vormen vertrouwen en privacy erg centrale 
aandachtspunten, enz. Allerlei spanningen ingevolge bijvoorbeeld andere 
pedagogische opvattingen of een botsing van verwachtingen, zijn dan ook niet ver te 
zoeken. De precaire maar typerende positie van de persoonlijke assistent wordt echter 
pas echt duidelijk wanneer erg basale feiten zoals een leeftijdsverschil een rol spelen: 
  

“Anna is nu onze vierde assistent. De eerste is drie weken gebleven en … ja … 
om het beleefd te zeggen … die heb ik bijna buitengeschopt. Die had echt geen 
instelling. […] De tweede, die kon het écht niet aan. Die kon de flexibiliteit niet 
aan. […] De derde die we hadden … dat was geen slechte persoon, maar dat 
was een heel jonge persoon. En mama en zij botsten te veel, dat 
generatieverschil was te groot. Ze was éénentwintig, nog jonger dan ik. Ja, en 
zo veel levensbekendheid was er nog niet en dat moet hier dan een huishouden 
draaiende houden.” (Roos over de assistenten van haar blinde moeder)  

 
 
6.1.5 Een bredere optiek 
 
De effecten van het PAB beperken zich echter niet tot de onderlinge relatie tussen de 
persoon met een handicap en zijn assistenten. De ondersteuning ten behoeve van de 
zorgvrager behelst dan ook meestal veel meer dan enkel deze uitgaande van de 
betaalde assistenten. Zo pogen PAB-gebruikers niet alleen meer zekerheid en 
continuïteit in te bouwen door het aanwerven van meer dan één persoonlijke 
assistent, maar ook door een complementaire en supplementaire inschakeling van 
informele en formele zorgverleners. 
 
Waar de meeste PAB-gebruikers voor de informele zorg in eerste instantie een 
beroep kunnen doen op hun gezinsleden, zal een kwart (vooral alleenstaanden) zich 
eerder op andere informele kanalen (niet-inwonende familie, vrienden, kennissen en 
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vrijwilligers) beroepen. Daarnaast is er nog het formele circuit van gesubsidieerde en 
commerciële (ADL-)diensten en (para-)medische personen en diensten. Al kan men 
de budgethoogte van het PAB en de omvang van de zorgbehoeften niet volledig 
loskoppelen, toch zijn het voornamelijk de zorgbehoeften die het gebruik van deze 
personen, diensten en/of voorzieningen bepalen. Een lagere zorgbehoefte, en 
bijgevolg een lagere budgethoogte, gaat gepaard met een lager gebruik van het 
(aanvullend) formeel circuit en omgekeerd.  
 
Niet onbelangrijk is dat deze extra dienstverlening aan sommige personen met een 
handicap nog heel wat geld kan kosten. PAB-gebruikers hebben maandelijks nog 
voor gemiddeld € 192,14 (mediaanwaarde van € 111,25) kosten. Voornamelijk de 
kosten voor de sociale zorg7 betekenen voor sommigen een relatief grote hap uit het 
maandelijkse inkomen.  
 
In aansluiting met internationaal longitudinaal onderzoek (Penning en Keating, 2000) 
duidt ons onderzoek op een beperkt substitutie-effect van de informele en formele 
zorg door het gebruik van een PAB. Het budgetsysteem reikt de gebruiker eerder 
nieuwe mozaïeksteentjes aan om zijn persoonlijke zorgmozaïek (verder) te 
optimaliseren en dit op de verschillende levensdomeinen (huishouden, verzorging, 
tijdsbesteding, mobiliteit, …). De betrokkene bepaalt daarbij zelf ‘wanneer’ hij voor 
‘welke’ domeinen ‘hoeveel’ en ‘welk soort’ van hulp inschakelt. Daartoe put hij uit 
de ondersteuning van persoonlijke assistenten (betaalde mantelzorgers en/of externe 
assistenten), het informele circuit en de formele zorgverlening. Hierbij kunnen deze 
drie ondersteuningsvormen elkaar vervangen en/of aanvullen voor de afzonderlijke 
levensdomeinen. 
 
Binnen deze zorgmozaïek neemt de betaalde mantelzorger een bijzondere, dubbele 
positie in. Deze is immers tegelijkertijd de formele en informele zorgverlener en 
bevindt zich als het ware in de grijze zone tussen beide vormen van zorgverlening. 
De traditionele scheiding tussen ‘work’ en ‘care’ gaat voor hen niet langer op, terwijl 
deze tussen betaald en onbetaald werk blijft bestaan (Ungerson, 1999: 583).  
 
 
6.2. De uitkomsten voor de persoonlijke assistenten 
 
In het experimenteel onderzoek stond men reeds stil bij de effecten van het PAB voor 
de zorgverleners. Wat betreft de rechten van de persoonlijke assistenten bleek het 
experiment niet helemaal geslaagd. De assistenten werden op zeer flexibele wijze 
ingezet, zonder dat dit werd weerspiegeld in hun loon, dat gemiddeld € 8,35 per uur 
bedroeg. De wettelijke minima werden geregeld niet nageleefd. Dit belette echter niet 
dat de persoonlijke assistenten hun werk met veel plezier deden en een sterke band 
met de budgethouder ervoeren (Breda e.a., 2001). Aangezien de persoonlijke 
                                                 
7 Daarmee bedoelen we de niet-medische zorg zoals familie- of gezinshulp, poetshulp, een dienst 
warme maaltijden, een taxidienst, enz. 
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assistenten wel eens de achilleshiel van het PAB zouden kunnen zijn, werd een 
evaluatie bij de assistenten gesuggereerd. Vanuit deze wenselijkheid werden de 
persoonlijke assistenten (anno 2003-2004) apart bevraagd. 
 
De huidige onderzoeksbevindingen geven eveneens aan dat de meeste (externe) 
assistenten positief tot zeer positief staan tegenover hun werk en ten aanzien van hun 
relatie met de budgethouder/persoon met een handicap. De inhoud en de aard van het 
werk lijken aan de verwachtingen te voldoen, zodat de arbeidsinhoud als 
kwaliteitsvol wordt ervaren en de assistenten zich zeer betrokken weten op hun werk 
(zie tabel 6.2). De doorsnee assistent meent een afwisselende en voldoeninggevende 
job te hebben, waarbij rekening wordt gehouden met diens wensen en behoeften. 
Toch zijn er ook enkele noemenswaardige minpunten aan de job van persoonlijke 
assistent verbonden. Ten eerste biedt het werk minder kansen om zijn/haar intrinsieke 
kwaliteiten aan bod te laten komen en/of verder te ontplooien.   
 

Beoordeling (%)  

kenmerken van het werk als externe 
persoonlijke assistent zelden 

of nooit
zo nu 
en dan

vaak of 
altijd 

 
Totaal 

1. Is het werk dat afwisselend is? 8 23 69 100% 
(N=129) 

2. Is het werk met veel 
verantwoordelijkheden? 

12 31 57 100% 
(N=127) 

3. Is het werk waarvan u resultaten ziet? 5 28 67 100% 
(N=123) 

4. Is het werk waarin de werkgever 
rekening houdt met uw wensen en 
behoeftes? 

6 
 

29 65 100% 
(N=124) 

5. Vraagt uw werk veel nieuwe ideeën 
van u? 

28 44 28 100% 
(N=127) 

6. Is het werk waarbij u kan tonen wat u 
kan? 

13 40 47 100% 
(N=123) 

7. Is het werk waarin u zich kan uitleven? 15 41 44 100% 
(N=124) 

8. Is het werk waarbij u nieuwe dingen 
kan leren? 

22 36 42 100% 
(N=128) 

Tabel 6.2: Kenmerken van de job als externe persoonlijke assistent  
 
Bij gebrek aan financiële en/of logistieke middelen (een organisatorische context, een 
team van collega’s, …) zijn in dit opzicht ook de opleidingsmogelijkheden van de 
assistent doorgaans erg laag of zelfs onbestaande. Het is vooral dit gebrek aan 
collega’s, verbonden aan de typische één-op-één situatie, dat persoonlijke assistenten 
vaak als een gemis benadrukken. Specifiek professioneel geschoolde en ervaren 
persoonlijke assistenten spreken in dit licht van een gebrek aan supervisie en/of 
intervisie, professionele evaluatietechnieken gericht op het uitwisselen van en 
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reflecteren over ervaringen onder gelijken (collega’s). Dit laat vervolgens toe dat men 
kan leren uit de eigen fouten en dat men de eigen kennis en kunde kan aanscherpen. 
Het ontbreken ervan is echter nadelig in termen van kwaliteit van de arbeid. 
 

“Ik mis ook soms […] dat we contacten en ervaringen kunnen uitwisselen met 
andere PAB’s (sic). Gelijk, ik zie Tony (bedoeld wordt de andere persoonlijke 
assistent) nooit. Allez, ik heb hem wel eens zien binnenspringen … maar we 
kunnen niet overleggen. Als we ooit problemen zouden ondervinden, kunnen 
we dat niet tegen elkaar zeggen. […] Ik weet ook dat als je een doof kind in het 
gewoon onderwijs zet […] dat je af en toe overleg hebt met wie er allemaal 
rond dat kind betrokken is: logopedie, ergo en zo […] Ik denk dat dat wel een 
meerwaarde kan geven.” (Manuella, persoonlijke assistente) 

   
Ten tweede beschikt de externe persoonlijke assistent veelal over een beperkte 
autonomie ten gevolge van toegenomen ‘empowerment’ van de gebruiker. ‘Power’ 
impliceert de macht om onafhankelijk te handelen, die contingent is ten aanzien van 
de macht om te bevelen. In extremis vormt de persoonlijke assistent de ‘armen en 
benen’ van de PAB-gebruiker, die de persoon met een handicap in staat moet stellen 
om te participeren in elke activiteit waarin deze onafhankelijk wenst te zijn 
(Ungerson: 1999: 586). Dit geldt sterker voor de meerderjarige personen (met een 
fysieke handicap) in het onderzoek, van wie de nood aan praktisch-instrumentele 
ondersteuning hiertoe meer aanleiding geeft.  
 
Hoewel de mate van autonomie vanzelfsprekend afhankelijk is van de toebedeelde 
taken (op zijn beurt te correleren aan de noodwendigheden van de handicap) en de 
karakteristieken van de gebruiker (bazig versus inspraakbevorderend, al dan niet 
professioneel geschoold, enzovoort) is onderstaand citaat van een persoonlijke 
assistente in ieder geval veelzeggend: 
 

“De meeste dingen doe je toch gewoon op aanwijzing. Je neemt ook wel 
initiatief maar … ja […] je moet ook meegaand zijn. Dat is een vorm van 
flexibel zijn en je moet bereid zijn tot heel uiteenlopend werk. Dat kan zowel 
huishoudelijk zijn, als verzorgend, als heel ondersteunend. […] In de cursus 
(deze assistente volgde de opleidingscursus tot persoonlijke assistent) werd ons 
ook geleerd: ‘persoonlijke assistenten zijn de handen en de voeten en soms ook 
het hoofd van de budgethouder’. En daar moet je ook toe bereid zijn. Ik bedoel 
dan niet (dat je zegt, handelt op een manier) ‘ik zal het hier eens gaan doen 
hoe dat het best zou zijn.’ Je kan natuurlijk wel voorstellen doen of zeggen: 
‘Zou het niet gemakkelijker zijn als …’ Je moet eigenlijk een beetje kunnen … 
uitvoeren. […] Bij ons in de cursus is dat toch sterk naar voor gekomen en 
ook: ‘Elk individu heeft het recht om zelf beslissingen te nemen’.” (Maddie, 
persoonlijke assistente)    
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Meestal is het wel zo dat de assistent binnen de vooropgestelde marges van de 
budgethouder / persoon met een handicap nog wel wat vrijheid heeft om de job 
verder in te kleuren.  
 

Beoordeling (%) In hoeverre biedt 
uw werk de 
mogelijkheid om … 

geen of 
zeer weinig

onvol-
doende 

vol-
doende 

veel Totaal 

1. de aard van de 
werkzaamheden te kiezen?  

25 8 51 16 100% 
(N=114) 

2. zelf een manier van 
werken te kiezen?  

11 4 55 30 100% 
(N=125) 

3. zelf de volgorde van de 
werkzaamheden te bepalen?  

20 3 52 25 100% 
(N=119) 

4. zelf het tempo te bepalen? 14 4 54 28 100% 
(N=111) 

5. zelf de werktijden te 
bepalen?  

30 7 57 6 100% 
(N=113) 

6. het werk te onderbreken 
wanneer u wilt?  

22 5 54 19 100% 
(N=114) 

Tabel 6.3: De autonomie als externe persoonlijke assistent 
 
Ondanks deze beperkte keuzevrijheid ervaren externe persoonlijke assistenten hun 
relatie met de budgethouder overwegend als ‘gelijkwaardig’ en ‘vertrouwelijk’. De 
onderlinge relaties vertonen doorgaans ook een informeler en persoonlijker karakter 
dan deze in een reguliere werksituatie. Binnen een dergelijke betrokken ‘één-op-één’-
relatie, waarin de werelden van werk, gezin en zorg vaak samenvallen is het voor 
beide partijen echter niet steeds evident om duidelijke grenzen te stellen. De 
budgethouder dient als werkgever voldoende afstand te bewaren en zijn privé-leven 
in de mate van het mogelijke af te schermen. De persoonlijke assistent moet dan weer 
zoeken naar een evenwicht tussen werk en privé-leven waarin het eigen gezinsleven 
niet te veel aan belang mag inboeten door de gevraagde flexibiliteit uitgaande van de 
budgethouder. Bovendien belemmert een te sterke emotionele betrokkenheid de 
vrijheid om dingen ten aanzien van elkaar te weigeren. 
 

“Ik probeer wat afstand te houden. Op een verjaardag van mij – ik zeg maar 
wat – zal ik ze (bedoeld worden de persoonlijke assistenten) niet uitnodigen. Ik 
reken ze niet tot mijn vriendenkring. Maar je hebt wel ergens een intieme 
relatie. Als ik uit de douche kom en ik sta hier in mijn ondergoed en zij staan 
er, dan vind ik dat geen probleem. Maar ik wil ook niet ‘de baas zijn’ in de zin 
van ‘ik zal het hier eens zeggen’. Ik probeer eerder wat tips te geven […] Ik 
vind ook dat ze zich hier thuis moeten voelen. Hier is niets privé. Ik zeg altijd: 
‘Als je dorst hebt, neem dan iets om te drinken. Als je honger hebt, neem dan 
iets om te eten’.” (Monique, budgethouder) 
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Het bovenstaande geldt natuurlijk bij uitstek voor relaties met de externe persoonlijke 
assistent. Voor wat betreft de relatie met de betaalde mantelzorger geeft men primair 
aan dat men in eerste instantie partner, familielid, vriend(in) of kennis blijft. Voor 
wat betreft deze zorgrelatie zien we wel vaak rolspanningen ontstaan. Hoe treed je 
bijvoorbeeld op als dochter / werkgever ten opzichte van je moeder / persoonlijke 
assistente? Rolspanningen en -conflicten worden echter veel vaker nog vermeden 
door het gebruik van humor en door het maken van duidelijke afspraken: 
 

“Ik heb van in den beginne duidelijk gemaakt dat ik geen gecommandeer wou 
en dat ik geen ‘assistent’ ging spelen. Ze moet zich ook gewoon schikken naar 
onze (thuis)situatie.” (Ludo, vader en betaalde mantelzorger van Eva)  
 
“Mijn man zegt soms dat ze de peetmoeder is […] Maar als ze te veel opeist, 
zeg ik dat ze dan maar een andere persoonlijke assistente moet zien te vinden. 
Dan pak ik mijn ontslag (lacht).” (Iris, moeder en persoonlijke assistent van 
Lien) 

 
De grootste knelpunten voor de externe assistenten liggen niet zozeer in de 
arbeidsinhoud of in de arbeidsverhoudingen, maar wel in de arbeidsvoorwaarden. Zo 
zijn het uurloon (een nettoloon van gemiddeld € 11,70 en een mediaanwaarde van € 
8,54) en het gebrek aan opleidingskansen (cf. supra) de meest voorkomende redenen 
van ontevredenheid. Het ontbreken van doorgroeimogelijkheden, super- en/of 
intervisie, compensatie- en anciënniteitregeling, extralegale voordelen, … werken de 
hoge turn-over van persoonlijke assistenten in de hand.  
 
De situatie van externe assistenten is dan ook sterk vergelijkbaar met deze van 
tijdelijke werknemers. Bevindingen van twee jaar flexibiliteitonderzoek tonen aan dat 
tijdelijke werknemers tegenover vaste werknemers gemiddeld 5% minder loon 
krijgen, in geringere mate profiteren van extra voordelen die werkgevers toekennen, 
vaker instaan voor de uitvoering van gestandaardiseerde en enge taken die weinig 
scholing vragen, minder kansen krijgen om hun ‘employability’ te bevorderen, alsook 
minder autonomie en leermogelijkheden hebben (Sels, 2001). 
 
 
6.3 De overheid 
 
Afrondend staan we nog even stil bij de effecten van het PAB-gebruik voor de 
overheid. Reeds op basis van het experimentele onderzoek werd duidelijk dat de 
overheid bijkomende middelen uitgaf aan het PAB: de budgetformule kon nauwelijks 
een verschuiving teweegbrengen van financiering die reeds voor de start van het 
experiment aan zorg werd besteed. Vermits het PAB toen nauwelijks personen uit 
instellingen had aangetrokken, was het moeilijk om een lagere kostprijs te bereiken 
ten opzichte van de naturazorg. Ook nu nog is het aantal uitstromers uit de 
residentiële sector beperkt (6%), maar weet het PAB wellicht bij te dragen tot het 
voorkomen of minstens uitstellen van een opname in een instelling. Anders gesteld 
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werkt in dit opzicht het PAB eerder preventief in plaats van curatief. Hoewel één 
PAB-uur voor de overheid veel goedkoper is dan één uur formele zorg, maakt de 
geringe substitutie van het formele circuit (het PAB is immers geen exclusief systeem 
ten opzichte van de naturazorg) dat de overheid meer moet uitgeven. Sterker nog, het 
PAB leidt tot complementaire uitgaven voor de overheid ten gevolge van een 
uitbreiding in plaats van substitutie van de hulpverlening. Zo kan dit budgetstelsel 
eveneens worden benut voor verplaatsingen en andere activiteiten buitenshuis, waar 
slechts een minimaal aanbod van formele zorg tegenover staat. 
 
 
7. Discussie  
 
Vanuit de optiek dat het PAB de gebruiker hefbomen verschaft om zijn complex 
zorgpakket zelf samen te stellen, is deze formule in haar opzet geslaagd te noemen. 
De PAB-gebruikers slagen er min of meer in dit budget in te zetten voor een 
zorgverlening die hen vaak een grotere tevredenheid – en alleszins meer vrijheid – 
oplevert dan voorheen. Dergelijke formule weet in de meeste gevallen bij te dragen 
tot een grotere sociale integratie van de personen met een handicap, voorwaar een 
fraai resultaat voor de instelling die deze doelstelling in haar naam draagt. Toch dient 
een kanttekening geplaatst bij dit ‘empowerment’. De gebruikers van het PAB vallen 
namelijk lang niet altijd samen met de zorgvragers. Aangezien minstens 35% van de 
budgethouders een andere dan fysieke handicap heeft en 20% minderjarig is (en dan 
meestal jonger dan 12 jaar), is duidelijk dat heel wat betrokken personen met een 
handicap de sturing over hun budget vrijwel volledig aan verwanten moeten 
overlaten, soms zelfs aan de eigen, betaalde mantelzorgers. 
 
Al dan niet met autonomie gepaard, de meer op maat verstrekte zorgverlening voor 
de persoon met een handicap leidt ook tot kopzorgen. Ten eerste voor de individuele 
budgethouder, die over heel wat coördinatievermogen moet beschikken om de 
zorgverlening die hij van diverse kanalen ontvangt, te organiseren. Wetende dat het 
PAB vaak slechts een onderdeel is van een ganse zorgmozaïek waarin de 
verschillende zorgvormen meestal voor extra administratie zorgen, wegen voor de 
budgethouders de administratieve verplichtingen in het kader van het PAB door. 
Impliceert de job van budgethouder grofweg een combinatie van inhoudelijk-
organisatorische (coördinatie, communicatie, organiseren van overleg, …) en sociaal-
administratieve taken in het kader van een ‘zelfstandig werkgeverschap’, dan is het 
vooral deze laatste takencluster die door respondenten achtereenvolgens als ‘lastig’, 
‘vervelend’, ‘zwaar’ en ‘op z’n Belgisch’ wordt getypeerd. Sommigen percipiëren de 
job ook als ‘moeilijk’, ‘ingewikkeld’ en/of ‘onzeker’ en verwijzen daarbij naar de 
techniciteit van de snel veranderende regelgeving terzake. 
 
Ten tweede leidt dit budgetstelsel tot collectieve kopzorgen, want het roept vragen op 
in verband met de werkzaamheid en financiële haalbaarheid op lange(re) termijn. Het 
systeem blijkt niet erg controleerbaar. Een van de oorzaken daarvan is het gebrek aan 
één institutioneel kader in Vlaanderen, waardoor de persoon met een handicap 
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verschillende toegangspoorten tot de formele zorgverlening heeft. Een meer sluitend 
systeem zoals het Nederlandse, waar men het zorgbudget niet kan aanwenden voor 
functies die men in natura-hulpverlening krijgt, is derhalve moeilijk realiseerbaar. 
Een andere ongerijmdheid van het systeem blijft de dagelijkse confrontatie met de 
arbeidswetgeving, die haaks staat op deze vorm van flexibele arbeid. Hoewel de 
budgetbesteding zich wel degelijk binnen het brede domein van de zorg situeert, 
bemerken we toch een ruimere dan oorspronkelijk beoogde interpretatie en 
toepassing van de huidige regelgeving door de budgethouders.  
 
Het PAB lijkt te zijn geëvolueerd tot een generator van (nieuwe) vragen die de 
(financiële) beheersbaarheid van het systeem aantast. Zo wenst de helft van de PAB-
gebruikers het PAB te kunnen combineren met of aanwenden voor zaken die binnen 
de huidige regelgeving niet zijn toegelaten. Velen achten bijvoorbeeld de combinatie 
van het PAB met bepaalde door het Vlaams Fonds gesubsidieerde diensten en 
voorzieningen wenselijk. Hierbij refereert men vaak aan diensten die de persoon met 
een handicap bij de uitbouw van een zelfstandig leven moeten begeleiden of aan 
tijdelijke opvangmogelijkheden voor de persoon met een handicap. Met andere 
woorden: men wil de complementariteit van het PAB met andere diensten nog verder 
uitbreiden. De overheid staat daar trouwens niet afkerig tegenover, maar behoudt 
dergelijke evolutie voor aan het in de inleiding aangehaalde Persoonsgebonden 
Budget. 
 
De financiële beheersbaarheid op langere termijn komt bovendien in het gedrang 
omdat Vlaanderen nu eenmaal meer zorgbehoevenden telt dan de huidige zeshonderd 
budgethouders. Aangezien het PAB nieuwsoortige ondersteuningsvormen biedt aan 
thuiswonenden, oefent het een sterk aanzuigeffect uit. Begin dit jaar 
vertegenwoordigde het aantal personen dat zich officieel kandidaat had gesteld voor 
een PAB het vijfvoudige van het aantal PAB-gebruikers. De nieuwe middelen 
waaraan het PAB appelleert, maken het weinig realistisch dat iedere persoon met een 
handicap binnenkort over een eigen zorgbudget kan beschikken. Op langere termijn 
is het niet verdedigbaar dat er een soort elite zou bestaan in vergelijking met een 
meerderheid die zich tot de naturazorg moet beperken. Zulke budgetformule is 
bovendien ook denkbaar in andere vormen van zorgverlening (zoals voor ouderen) en 
is inderdaad ten dele al herkenbaar in de Vlaamse zorgverzekering. Evenwel valt dan 
de generositeit van het huidige PAB-stelsel nog meer op, onder andere door het 
verschil tussen de tegemoetkomingen die mantelzorgers in beide stelsels ontvangen. 
 
Kortom, het PAB bewijst dat vraagsturing altijd niet alleen een sturing is dóór de 
vraag - waarbij gebruikers zélf hun zorg kunnen sturen -, maar tegelijkertijd ook een 
sturing ván de vraag met zich meebrengt (zie Van der Grinten, 2000). De huidige 
PAB-formule dreigt immers tot een oncontroleerbaar en onrechtvaardig systeem uit 
te groeien. 



 

Bibliografie 
 
BILHEIMER, L. (2000). ‘Subsidizing health care for the under sixty-five 
population’, in STEUERLE, C.E., e.a. (eds.), Vouchers and the provision of public 
services (438-468), Washington, D.C.: Brookings Institution Press, Committee for 
Economic Development, Urban Institute Press. 
 
BREDA, J., LOMBAERT, G., SCHOENMAEKERS, D. (1999), Experiment 
Persoonlijk Assistentiebudget. Eindverslag wetenschappelijke evaluatie, Antwerpen: 
UFSIA – Departement Sociologie en Sociaal Beleid, 194 p. + bijlagen. 
 
BREDA, J., SCHOENMAEKERS, D. (2001), Experiment Persoonlijk 
Assistentiebudget. Eindverslag tweede wetenschappelijke evaluatie, Antwerpen: 
UFSIA – Vakgroep Sociologie en Sociaal Beleid, Onderzoeksgroep Welzijn en de 
Verzorgingsstaat, 300 p. 
 
BREDA, J., SCHOENMAEKERS, D. (2005), ‘Persoonlijke-Assistentiebudget als 
beleidsinnovatie: een evaluatie aan de hand van een experimenteel 
onderzoeksdesign’, in Tijdschrift voor Sociologie (te verschijnen). 
 
BREDA, J., VAN LANDEGHEM, C., CLAESSENS, D., VANDERVELDEN, M., 
GEERTS, J., SCHOENMAEKERS, D. (2004), Drie jaar later: evaluatie van het 
PAB-gebruik, Antwerpen: Universiteit Antwerpen – Departement Sociologie, 256 p. 
 
DEJONG, G., BATAVIA, A.I. (1992), ‘The independent living model of personal 
assistance in national long-term-care policy’, in Generations, 16, 1: 89-96. 
 
DE STANDAARD (28 april 2004), Echtgenoot mag gehandicapte niet langer 
professioneel bijstaan. 
 
DE SWAAN, A. (1996 [1989]), Zorg en de staat, Amsterdam: Uitgeverij Bert 
Bakker, 342 p. 
 
MAHONEY, K.J., SIMON-RUSINOWITZ, L., LOUGHLIN, D.M., DESMOND, 
S.M., SQUILLACE, M.R. (2004), ‘Determining personal care consumers’ 
preferences for a consumer-directed cash and counseling option: survey results from 
Arkansas, Florida, New Jersey, and New York elders and adults with physical 
disabilities’, in Health Services Research, 39, 3: 643-663. 
 
MILTENBURG, T., RAMAKERS, C. (1998), Beleidsgerichte evaluatie 
Persoonsgebonden budget 1996-1997, verpleging & verzorging – verstandelijk 
gehandicapten, Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen; 
Ubbergen: Tandem Felix, 140 p. 
 



 

MORTELMANS, D. (2001), ‘Casestudy’s (algemeen) en casestudy’s met diepte-
interviews’’, (hoofdstukken 1 en 2) in: niet gepubliceerde cursus sociaal 
wetenschappelijk onderzoek III, Universiteit Antwerpen – Faculteit Politieke en 
Sociale Wetenschappen. 
 
PENNING, M.J., KEATING, N.C. (2000), ‘Self-, informal and formal care: 
partnerships in community-based and residential long-term care settings’, in 
Canadian Journal on Aging, 19, 1: 75-100. 
 
SAMOY, E., WATERPLAS, L. (1999), ‘Empowerment en zelfbeschikking met het 
persoonsgebonden budget’, in Tijdschrift voor Welzijnswerk, 23, 222: 5-18. 
 
SELS, L., e.a. (2001), ‘Flexicurity, made in Belgium. Bevindingen van twee jaar 
flexibiliteitonderzoek’, in: Verslagboek van Arbeidsmarktonderzoekdag 2001, 401-
419. 
 
UNGERSON, C (1999), ‘Personal assistance and disabled people: an examination of 
a hybrid form of work and care’, in: Work, Employment and Society, 13, 4: 583-600. 
 
VAN DER GRINTEN, T. (2000), ‘Sturing door en sturing van de vraag: 
kanttekeningen bij de vraagsturing in de gezondheidszorg’, in Beleid en 
Maatschappij, 27, 4: 249-255. 
 
VELTHUIJSEN, J.W., VAN DER STAP, A., HOP, J.P., MEULENBEEK, H., 
BROUWER, N.M., VAN PRAAG, B. (1998), Vouchers in de AWBZ, Amsterdam: 
Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, 80 p. 
 
VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN 
HANDICAP (2004), ‘Persoonlijke assistentie met het Persoonlijke-AssistentieBudget 
(PAB)’, http://www.vlafo.be 
 
VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (9 februari 2004), ‘PGB in 
het buitenland en omzetten PGB nieuwe stijl’, http://www.minvws.nl/images/AWBZ-
2439700_tcm10-46062.pdf  
 
WATERPLAS, L., SAMOY, E. (2001), ‘Attribution d’un budget personnalisé: 
nouvelle panacée ou cheval de Troie dans les dispositifs de services aux personnes 
handicapées ?’, in Handicap – Revue de sciences humaines et sociales, 90, 1-27. 
 
WOLDRINGH, C., RAMAKERS, C. (1998), Persoonsgebonden budget verpleging 
& verzorging. Ervaringen van budgethouders en kwaliteit van zorg, Nijmegen: 
Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen; Ubbergen: Tandem Felix, 149 p. 
 
 
 


