Inleiding

A

utonomie is een illusie, schrijft Etienne Kuypers, het is een
vrijheid die je in jezelf opsluit en nauwelijks perspectieven biedt

om jezelf via de ander te kunnen ontwikkelen.
En toch, in maatschappelijke discussies ligt de nadruk vaak en veelvuldig op het alleen doen, op individuele ontplooiing, zelfbepaling en
onafhankelijkheid. Denk daarbij aan de smalende verwijzing naar het
toenemende aantal ‘nestklevers’, of anders gezegd ‘gasten in Hotel Mama’,
jongvolwassenen die bij hun ouders blijven wonen. In Italië beroert dit
thema dermate de gemoederen dat de toenmalige minister van Openbaar
Bestuur en Innovatie in 2010, zonder succes weliswaar, opriep werk te
maken van een wet om jongeren aan te moedigen voor de leeftijd van
achttien jaar het huis uit te gaan en zo “de cultuur van moederskindjes
en grote baby’s aan te pakken”. Ook in het onderwijs zien we een sterke
focus op het persoonlijke leertraject en een groeiende aandacht voor individuele voorkeuren. Uiteraard is het wenselijk om aandacht te besteden
aan de specifieke mogelijkheden en interessegebieden van ieder individu
in een leercontext. Problematisch wordt het wanneer louter en alleen de
individuele voorkeuren doorwegen in het vormingsproces om te leren
omgaan met de complexe wereld die ons omgeeft. Mensen construeren
niks zelf, zo stelt Jan Dirk Imelman: “Hun waarneming en denken worden gevoed door wat er vanbuiten komt […] wie zegt dat het erom gaat
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dat kinderen hun eigen standpunten en opvattingen krijgen, maakt een
karikatuur van het leren.”
Ook in de manier waarop zorg en ondersteuning in onze samenleving
worden georganiseerd, zijn noties zoals autonomie, keuzevrijheid en zelfbeschikking leidende principes. Een exemplarisch voorbeeld hiervan is
de introductie van ‘persoonsvolgende financiering’ voor personen met
een handicap. Kort gezegd betekent dit dat personen het budget in eigen
handen krijgen dat nodig is om een gepast antwoord te bieden op hun
individuele ondersteuningsnood.
Hiermee kan gepaste zorg op maat ingekocht worden bij door de overheid erkende aanbieders. Personen met een ondersteuningsnood krijgen
een nieuwe rol aangemeten waarbij verwacht wordt dat ze vervellen van
burger naar consument. De wijze waarop we als samenleving omgaan
met kwetsbare personen, individuen die net iets meer dan anderen nood
hebben aan houvast en omkadering, biedt een kijk in de essentie van die
samenleving. Betekent de focus op autonomie, keuzevrijheid en zelfbeschikking dan dat iedereen in deze samenleving op zichzelf aangewezen
is? Aan de hand van de casus van persoonlijke budgetten in de zorg en
ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking biedt dit
boek een reflectie op de betekenis van een doorgedreven maatschappelijke focus op autonomie, en wat deze betekent voor onze mogelijkheden
om te dromen.
Tal van welvaartstaten zoals Zweden, Nederland, Engeland, Duitsland
en ook Australië en België hervormden in de loop van het afgelopen
decennium de organisatie van zorg en ondersteuning voor personen
met een beperking, gebaseerd op ideeën van vraagsturing en zelfregie.
Deze omslag omarmt de opvatting dat autonomie en zelfbeschikking
fundamentele bouwstenen vormen om een menswaardig bestaan te leiden en om volwaardig deel te kunnen uitmaken van de samenleving. De
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hervormingen waar we naar verwijzen zijn beter bekend onder de noemer ‘persoonsvolgende financiering’: een financieringssysteem waarbij
een persoonlijk budget wordt uitgekeerd op maat van de persoon met
een zorg en ondersteuningsnood.

Het document ‘Perspectief 2020’ dat de basis vormt van het Vlaamse
systeem van persoonsvolgende financiering (PVF), benadrukt sterk dat
mensen met een handicap hun eigen potentieel ten volle moeten kunnen ontplooien en over hun eigen leven moeten kunnen beslissen. Het
weerspiegelt de intentie om mensen met een beperking en hun naasten
in staat te stellen om, gebaseerd op de eigen ervaringen en voorkeuren, keuzes te maken omtrent het zorg- en ondersteuningstraject. Met
de introductie van PVF werd het jarenlange streven naar autonomie
en zelfbeschikking van mensen met een handicap, zoals uitgedragen
door organisaties als Onafhankelijk Leven vzw en GRIP vzw, erkend en
bekrachtigd.1

1. Onafhankelijk Leven vzw is de Vlaamse tak van de Independent Living Movement
die mensen met een fysieke of verstandelijke handicap helpt de regie van hun leven in
handen te nemen. Deze organisatie ligt mee aan de basis van het zorgbudget en komt
op voor het recht van mensen met een handicap om hun leven zo zelfstandig mogelijk
in te vullen. Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is een mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap die streeft naar gelijke
rechten en gelijke kansen. Ze komt op voor een inclusieve samenleving die gegrond is
in het naleven van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.
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Dit streven van belangenorganisaties voor zelfbeschikking als graadmeter voor een gelijkwaardig burgerschap vormt de eerste van drie pijlers
waarop PVF, net als andere systemen van persoonsgebonden budgetten
in de ons omringende landen, werd ontwikkeld. Een tweede pijler betreft
het streven naar een sociaal rechtvaardige organisatie van zorg en ondersteuning, voortbouwend op de Belgische ratificatie van het VN-verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap in 2009. De introductie
van marktmechanismen in de zorgsector vanuit een zoeken naar meer
efficiëntie en effectiviteit van de besteding van overheidsmiddelen vormt
de derde pijler.
Het verbinden en verzoenen van deze drie verschillende doelstellingen blijkt in de praktijk niet van een leien dakje te lopen. De wijze
waarop de verschillende pijlers zich tot elkaar verhouden, zowel in de
ontwikkeling van persoonsgebonden budgetregelingen als in de implementatie van deze systemen, heeft sterke gevolgen voor de zorg en
ondersteuningspraktijk.
Ten eerste leidt dit vaak tot een verregaande individualisering van
de ondersteuningspraktijk; de tweede kritiek luidt dat van persoonsgebonden budgetten vaak gunstig gebruik wordt gemaakt binnen
besparingscampagnes; en de derde dat de nadruk op marktmechanismen
en ‘consumentisme’ een schaduw werpt op de agenda van sociale rechtvaardigheid. Wat betekenen deze uiteenlopende pijlers en verwachtingen
dan voor de zorg en ondersteuningspraktijken?
Om een antwoord te formuleren op deze vraag voerden we in eerste
instantie een onderzoek uit naar de wijze waarop professionals omgaan
met de implementering en uitvoering van persoonlijke budgetregelingen in andere landen waar dit reeds langer bestaat, namelijk Nederland,
Engeland en Duitsland.
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Uit dit onderzoek bleek dat deze systemen vooral in dienst staan van
een specifiek type gebruiker: een ‘ideale cliënt’. Dit construct van ‘ideale cliënt’ verwijst naar een welbespraakt persoon met een duidelijke
zorgvraag die streeft naar een zelfstandig leven in de gemeenschap. Het
concept van een ideaaltypische gebruiker is ingebed in de persoonlijke
budgetregelingen in deze drie landen, die zo werden vormgegeven dat
ze toegankelijker zijn voor personen die welbespraakt zijn, een enkelvoudige en duidelijke zorgvraag hebben en via de ondersteuning hun
onafhankelijkheid wensen te bevorderen.
Daarnaast gaat de verschuiving van een meer aanbodgestuurd zorgsysteem naar een vraaggestuurde persoonsgebonden budgetregeling
vaak gepaard met extra werkdruk, onduidelijke nieuwe rollen en verantwoordelijkheden voor professionals in de aanvraag, beoordeling en
toekenning van een budget. Als reactie op die grote veranderingen in het
takenpakket wordt deze notie van ‘een ideale cliënt’ door professionals
verwelkomd als een handigheid.
Van die individuen die voldoen aan het beeld van de ‘ideale cliënt’, wordt
verwacht dat ze reeds in staat zijn om een budget te beheren en te
besteden. Zij komen namelijk voor als rationele individuen die keuzes
kunnen maken en de intentie tonen om onafhankelijk te willen leven.
Het is vanuit de veronderstelling dat deze personen competent zijn,
dat ze in de mogelijkheid worden gesteld om hun voorkeuren op het
gebied van zorg en ondersteuning te realiseren. Een dergelijke praktijk
creëert ongelijkheid in de mogelijkheden die personen met een beperking
hebben om keuzes te maken met betrekking tot betekenisvolle zorg en
ondersteuning, en om zelf vorm te geven aan hun begrip van wat ‘autonomie’ kan inhouden.
Dit staat haaks op de beleidsdoelstelling om mogelijkheden van
individuen te vergroten om keuzes te maken omtrent hun zorg en
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ondersteuningstraject. Net het tegenovergestelde lijkt te gebeuren: een
budget wordt voornamelijk toegekend aan die individuen die blijk geven
van het vermogen om rationeel keuzes te maken. Het uitgangspunt dat
‘goede budgethouders’ ook ‘competente consumenten’ zijn, is problematisch
voor de realisatie van een praktijk die alle individuen meer mogelijkheden
wenst te geven om een leven te leiden dat zij als waardevol beschouwen.
Voor sociaalwerkpraktijken, die zich in de eerste plaats ten dienste
horen te stellen van die personen die het minst in staat zijn om als
zelfstandige cliënten naar voor te treden, zijn deze praktijken uitermate
problematisch.
Ondanks de kernbelofte van sociale verandering en de expliciete inzet
op een meer sociale rechtvaardige zorg en ondersteuningspraktijk, blijkt
de uitrol van persoonsgebonden budgetregelingen sterk individualistisch te worden. Mark Lymbery schrijft dit toe aan de mate waarin het
beleid van verpersoonlijking onafscheidelijk verstrengeld is geraakt met
neoliberale noties van consumentisme en individualisering. Het transformatieve ideaal van waaruit persoonlijke budgetregelingen werden
opgezet, blijkt hierdoor ver zoek. De idee van ‘verpersoonlijking’ is er
een die sociaal werk niet kritiekloos mag overnemen, zo stelt ook Iain
Ferguson, die zelf vele jaren als sociaal werker en opbouwwerker actief
was. Hij ziet mogelijke problemen op verschillende fronten, zoals de
blinde aanvaarding van de vermarkting van sociaal werkpraktijken en
het erg beperkte beeld dat verpersoonlijking uitdraagt van mensen die
gebruik maken van sociale diensten. Maar bovenal maakt de potentiële
bijdrage aan de deprofessionalisering van sociaal werk, eerder dan dit
af te remmen, dat de filosofie van verpersoonlijking er een is die sociaal
werkers niet kritiekloos dienen te accepteren.
Verpersoonlijking van de zorg voedt de neiging om voorbij te gaan aan
de essentie van sociaal werk. Deze is, zoals Walter Lorenz het krachtig
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samenvat, het zoeken naar manieren om te negotiëren tussen de individuele aspiraties van personen voor het bereiken van hun doelen en
de beleidsmatige factoren die bepalen welke opties beschikbaar zijn.
Daarom laten we ons in dit boek inspireren door de wijze waarop maatschappelijk werkers, managers van zorginstellingen en mensen met een
verstandelijke beperking die zorg en ondersteuning ontvangen zelf, zich
verhouden tot de concepten autonomie en keuze en tot de belofte van
sociale rechtvaardigheid en sociale verandering. Deze perspectieven vormen de bouwstenen in onze zoektocht naar elementen die waardevol
kunnen zijn om het engagement voor het individuele welzijn van mensen met een handicap te verbinden met het engagement voor sociale
rechtvaardigheid en maatschappelijke verandering.
In een eerste hoofdstuk wordt persoonsvolgend budgetbeleid en de noties
autonomie en keuzevrijheid gekaderd binnen de Capability Approach,
(capabilitybenadering). Dit conceptueel kader biedt handvaten om
autonomie en mogelijkheden te begrijpen als thema’s van sociale rechtvaardigheid, en dit in een concrete taal die aansluit bij de ervaringen
van heel wat mensen. De daaropvolgende hoofdstukken bouwen voort
op empirisch onderzoek die de theoretische concepten meer tastbaar
maken. Zo schetst het tweede hoofdstuk aan de hand van ervaringen
van directieleden van residentiële voorzieningen hoe de introductie
van het Vlaamse PVF-systeem, dat sterk focust op marktmechanismen
en zelfregie, de werking van zorgvoorzieningen veranderde. Het derde
hoofdstuk legt de focus op wat mensen met een verstandelijke beperking
verstaan onder ‘autonomie’ en wat zij belangrijke elementen vinden om
een leven te leiden dat zij waardevol vinden. In het vierde hoofdstuk
staan de toekomstperspectieven van deze mensen centraal, meer bepaald
welke elementen hen in staat stellen zich een andere en betere toekomst
voor te stellen dan de huidige toestand. Wie deze mensen zijn en hoe
zij deelnamen aan dit onderzoek is uitgebreid beschreven in de annex.
In deze annex is ook meer informatie te vinden over de andere twee
13

Hoe weten wat te willen

studies waarop dit boek gebaseerd is. Voortbouwend op de voorbeelden
van de vele deelnemers aan de empirische studies volgt in het vijfde en
zesde hoofdstuk een pleidooi om autonomie als een gelaagd begrip te
zien, dat meerdere interpretaties en betekenissen in zich draagt dan dat
van zelfregie.
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