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Inclusie = erbij horen

Leven in de 

samenleving : 

- Leven als burger

- In een inclusieve gemeenschap

- Met een aangepast ondersteuning
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Burgerschap

• Het hebben van gelijke rechten en gelijke kansen

• Het zelf beschikken en kiezen over de inrichting van 
het leven

• Het hebben van eigen verantwoordelijkheden en 
plichten

• Aanwezigheid van een omgeving die voorwaarden 
schept
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Inclusieve gemeenschap

• Deel uitmaken van en deelnemen aan het leven dat 
mensen met elkaar leiden

• Beschikken over sociale netwerken binnen de 
gemeenschap

• Aanwezigheid positieve attitude

• Gebruik maken van reguliere 
voorzieningen
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Individuele ondersteuning door de 
gemeenschap

• Individuele flexibele arrangementen toegesneden 
op de behoeften van de persoon

• Geleverd door de gemeenschap en aangevuld met 
speciale voorzieningen

• Kwaliteit van ondersteuning // kwaliteit van bestaan

• Aandacht voor de ondersteuners zelf
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Visietekst van het Vlaams 
Welzijnsverbond

Inclusie betekent dat je erbij hoort, niet louter dat je erbij 

‘mag’ horen, maar dat je er integraal en onlosmakelijk deel van 

uitmaakt. Dit betekent dat je onvoorwaardelijk wordt 

geaccepteerd, dat je mag zijn wie je bent en dat je daarvoor 

wordt gewaardeerd. Deze waardering komt tot uiting in de 

mate waarin je maatschappelijk niet verhinderd wordt je 

burgerschap op te nemen en de maatschappij hiertoe de 

nodige ondersteuning aanbiedt.
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Inclusie gaat dus uit van de 
samenleving
• Inclusie = maatschappelijke verantwoordelijkheid 

• Verantwoordelijkheid = ligt bij al haar burgers en 
actoren

• Dus alle overheden en alle beleidsdomeinen 

• Reguliere dienstverlening

• Specifieke dienstverlening
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Perspectiefplan 2020

• Grote doelen:
– Zorggarantie realiseren voor doelgroep met grootste 

zorgbehoefte

– Vraaggestuurde zorg en geïnformeerde gebruikers

• Visie
– Rechten van persoon met handicap is vertrekpunt

– Burgerschapsmodel

– Kwaliteit van bestaan

• Hefboom = Vraaggestuurde financiering = PVF
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Persoonsvolgende Financiering

• PVF is dus méér dan een financieringtechniek

• Draagvlak voor PVF  

• Alle stakeholders zetten er hun schouders onder

• Toch is de laatste maanden PVF niet uit het nieuws 
geweest
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Recht op ondersteuning is cruciaal

• Ondersteuning moet beschikbaar zijn (geen 
wachtlijsten maar recht op ondersteuning)

• Ondersteuning moet op maat zijn 

• Ondersteuning  moet kwaliteitsvol zijn (en dat gaat 
hand in hand met voldoende budget)  
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• Ondersteuning moet voor de gebruiker betaalbaar
en toegankelijk zijn 

• Een flankerend beleid is noodzakelijk: cultuur, werk, 
mobiliteit, wonen, onderwijs, vrije tijd, …
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En nu :

• Verder werken aan de mind shift

• Een nieuw meerjarenplan is noodzakelijk
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PVF MOET EEN 
SUCCESVERHAAL WORDEN
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