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In kader van vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende financiering 
(PVF), zelfstandig wonen e.d. namen we deel aan het project ‘MonnikenLAB’. Het 
project werd georganiseerd door de Associatie KU Leuven in samenwerking met 
Monnikenheide waarbij we samenwerkten met diverse disciplines. De volgende 
onderzoeksvraag werd daarop door ons geformuleerd. Hoe kan inclusie bij personen 
met een verstandelijke beperking die een laag zorgbudget krijgen en weinig tot geen 
netwerk hebben, bevorderd worden in de maatschappij?  

Personen met een VB zijn vaak weinig geïncludeerd in de maatschappij en moeten 
ook een hogere drempel overbruggen om hier deel van uit te maken. Ons doel is om 
te onderzoeken hoe deze personen toch geïncludeerd kunnen worden. De 
maatschappij draagt de verantwoordelijkheid om personen met een VB op te nemen 
in de samenleving. Het vraagt een wederzijdse motivatie en interactie zowel voor de 
persoon met een VB als voor de samenleving. We onderzochten wat het invloed van 
het netwerk, de stigma’s en zorgbudget is op inclusie. Daarnaast onderzochten we 
a.d.h.v. interviews hoe we concreet kunnen werken aan onze outcome inclusie.  

Met het introduceren van het persoonsvolgend budget (PVB) zal er de komende jaren 
een grote verandering plaatsvinden in de zorg voor personen met een beperking. Dit 
zal ook een gevolg hebben voor de instellingen die instaan voor de zorg van deze 
cliënt. Met dit budget krijgt de persoon in kwestie meer de vrijheid en zo ook de 
verantwoordelijkheid om zelf te bepalen welke zorg hij wilt. Wat het resultaat is van 
deze verandering voor de persoon met een beperking, voor de familie en voor de 
instelling blijft op dit moment nagenoeg onbekend. Via het project MonnikenLAB 
kunnen wij een kleine bijdrage leveren tot een betere kijk op het verloop van het PVB. 

 


