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Woord vooraf

2014 stond in het teken van de voorbereidingen op de veranderingen in de zorg. Een
historisch jaar, waarin werd besloten het pgb in Jeugdwet, Wmo en Wlz te verankeren.
Voor Per Saldo betekent dit een mijlpaal. Stond het voortbestaan van het pgb in voorgaande jaren nog ter discussie, vanaf 2015 is het een wettelijk recht in vooralsnog drie
wetten en naar verwachting later in 2015 ook in de Zvw. Naast deze verankering is de
invulling van de regelingen erg belangrijk. Deze bepalen immers hoe u als budgethouder
met het pgb om kan gaan. Per Saldo heeft in 2014 enorm gestreden voor goede regelingen in alle wetten. Dit is een nog niet afgerond proces dat zich in 2015 zal voortzetten.

Aan de geplande ingangsdatum van alle wetten, 1 janu-

een andere manier te berde te brengen, liet u zien hoe

ari 2015, werd vastgehouden, ondanks allerlei ontwikke-

belangrijk het pgb voor u of uw kind is. Uw persoonlijke

lingen op het laatste moment. Zo werd in de herfst een

verhalen blijven een stuwende kracht, eyeopeners die in

groep van 14.000 budgethouders alsnog overgeheveld

de belangenbehartiging van onschatbare waarde zijn.

naar de Wlz, de nieuwe wet die de Awbz vervangt. En
het trekkingsrecht vroeg veel aandacht. Na de zomer

Helaas was 2014 voor veel budgethouders meer een

werden zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen

jaar van vrees dan van hoop. Bang voor wat komen

(alleen Wlz) opgevraagd, wat vooral vanwege de tijds-

gaat, bang om te verliezen wat u heeft. Per Saldo vindt

druk van budgethouders een enorme investering verg-

dit een terechte angst, want de nieuwe wetgeving kan

de. Voor gemeenten en zorgkantoren bleek de looptijd

ingrijpende gevolgen hebben, die door de verworven

alsnog erg krap om alle gegevens tijdig te verwerken en

overgangsperiode van een jaar, voor velen van u pas

aan te leveren bij de SVB. Het jaar werd afgesloten in de

later merkbaar zullen zijn. Met medewerkers, directie

hoop dat er zo min mogelijk mis zou gaan.

en bestuursleden die vaak zelf budgethouder of vertegenwoordiger zijn, voelt de vereniging zich nauw
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Van de directe telefoon- en e-maillijn voor al uw vragen

verwant met haar leden. Per Saldo is daardoor van bin-

werd in 2014 door tienduizenden gebruik gemaakt.

nenuit gemotiveerd haar missie te voltooien en zij zal

Velen van u kwamen ook naar onze voorlichtingsbij-

tot het uiterste gaan om haar doelen te bereiken: een

eenkomsten en cursussen om de zo noodzakelijke,

solide pgb, met een eenvoudig aanvraag-/administratie-

actuele informatie op te doen. De kracht van onze ver-

en betalingssysteem, met zo veel mogelijk eigen regie

eniging schuilt daarnaast al sinds jaar en dag in een

en ruime bestedingsvrijheid. Zodat u uw leven kunt

(pro)actieve houding van niet alleen de medewerkers,

leiden zoals u dat wilt, de rol in het leven kan vervullen

maar ook van haar leden. Velen van u hebben door uw

waar u voor kiest, u uw mogelijkheden kunt benutten

verhaal te vertellen een positieve bijdrage geleverd

en u zich kunt ontwikkelen via scholing, dagbesteding

aan de uiteindelijke uitvoering van wetten en rege-

of werk naar eigen keuze.

lingen. Beleidsmakers en ambtenaren beseffen vaak

Als lid van Per Saldo staat u er niet alleen voor. U weet

onvoldoende wat het pgb is en wat het betekent voor

zich verzekerd van een vereniging waarop u te allen

mensen. Door met de staatssecretaris, met ambtenaren

tijde kunt rekenen. Dit jaarverslag met de activiteiten

of met zorgverzekeraars te praten of uw verhaal op

van 2014 getuigt ervan. .

5

> 1. 	Informatie, advies en
ondersteuning budgethouders

1.2.	Informatievoorziening
nieuwe regelgeving
Doelstelling Per Saldo

02

Doelen
voor 2014

1.1.	Aanbod cursussen en
ledenbijeenkomsten

Informatievoorziening over de nieuwe regelgeving.

Doelstelling Per Saldo

De website en de slimme lijstjes zijn aangepast aan de

Per Saldo stemt het cursusaanbod en ledenbijeenkom-

gewijzigde regelgeving. Er zijn 12 slimme lijstjes aange-

sten in de regio af op de gebleken behoefte.

past, de rest volgt in 2015. Er zijn twee nieuwe slimme

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

lijstjes gemaakt. Doordat er grote hervormingen in de

Gedurende het hele jaar is gekeken naar de behoeften

zorg op stapel staan en nog niet helder is hoe de toe-

van budgethouders. Budgethouders lieten dit weten via

komst er uit gaat zien, is besloten de brochures te upda-

de telefoon en door de evaluatieformulieren die tijdens

ten en te drukken als er meer duidelijkheid is.

een cursus ingevuld worden. Door de wijzigingen in de

Ook in elke EigenWijs is een update gegeven van hoe de

langdurige zorg was er vooral behoefte aan informatie

toekomst eruit gaat zien.

over de actualiteiten. De actualiteitenbijeenkomsten

Toen enigszins duidelijk werd hoe het overgangsrecht in

waren daarom de koploper in 2014. Door de wijzigingen

elkaar zou steken, heeft Per Saldo met veel inspanning

in de langdurige zorg bleek er ook bij professionals min-

begin december een special uitgebracht met de titel:

der belangstelling voor de cursussen over een specifiek

‘Veranderingen in de pgb-zorg 2015’. Deze is gestuurd naar

onderwerp; ook zij hadden vooral belangstelling om

alle leden en abonnees. In 40 pagina’s zijn de verande-

geïnformeerd te worden over de actualiteiten.

ringen goed in beeld gebracht. De veranderingen zijn per

Wat heeft Per Saldo bereikt?

onderwerp gegroepeerd voor alle doelgroepen, zodat de

De vereniging organiseerde aparte bijeenkomsten voor

lezer de belangrijke punten eruit kan halen, zaken die in

de wooninitiatieven. Naast “hoe beschrijf ik mijn zorg”

zijn specifieke situatie spelen.

en “actualiteiten” was de exploitatiebegroting een

Wat heeft Per Saldo bereikt?

belangrijk onderwerp. In januari en februari zijn leden-

De website en slimme lijstjes zijn aangepast. Een spe-

bijeenkomsten georganiseerd over de verantwoording

cial met de titel: Veranderingen in de pgb-zorg 2015 is

over 2013. Daarna zijn gedurende het hele jaar bijeen-

uitgebracht. EigenWijs is 4 keer verschenen. Er zijn 48

komsten geweest over de actualiteiten. Deze zijn inge-

nieuwsbrieven van Per Saldo uitgegaan en 3 nieuws-

kleurd door de laatste ontwikkelingen in de hervormin-

brieven voor wooninitiatieven, 168 eigen nieuwsberich-

gen langdurige zorg. Over het onderwerp trekkingsrecht

ten gemaakt en 273 nieuwsberichten uit andere media

is een aantal aparte bijeenkomsten georganiseerd.

overgenomen. Daarnaast zijn er 9 weblogs van Aline

In totaal hebben ruim 4.000 mensen een cursus of

Saers verschenen.

ledenbijeenkomst bijgewoond. De exacte aantallen

Bij de ledenlijn was een groei te zien in het aantal tele-

deelnemers per cursus zijn te vinden in de bijlage.

foontjes: er is ruim 38.000 keer gebeld in 2014, in 2013

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

ruim 32.000 keer. Dit is vooral te wijten aan de veranderingen in de zorg. Cijfers over de ledenlijn zijn te vinden
in de bijlage.
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> 3 	Collectieve Belangenbehartiging
budgethouders

1.3. Overgang zorg naar gemeenten en zorgverzekeraars; juridische ondersteuning

Een aantal signaleringen

De Tweede Kamer stuurde het ontwerp wetsvoorstel

De trend van de vorige jaren - circa 80% van alle zaken

Wmo 2015 in februari 2014 naar de Tweede Kamer en in

Doelstelling Per Saldo

zijn gegrond of wordt afgedaan buiten bezwaar om -

het voorjaar behandelden de Tweede Kamer en Eerste

Leden juridisch goed ondersteunen bij de overgang van

lijkt zich voort te gaan zetten. Opvallend is het aantal

Kamer het voorstel.

3.1. Afschaffen 10 uurs-maatregel

zorg naar gemeenten en zorgverzekeraars

zaken dat nog niet is afgedaan. De belangrijkste oor-

Wat heeft Per Saldo bereikt?

Doelstelling Per Saldo

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

zaak is overbelasting van de betrokken overheidsinstan-

Mede dankzij de lobby van Per Saldo verbeterde de

Behoud van het pgb-Awbz voor de indicatie begeleiding

Het T&A Team Juridische zaken van Per Saldo gaf signa-

ties als gevolg van de ingrijpende wets- en stelselwijzi-

regelgeving ten aanzien van het pgb. Dit gebeurde door

onder de 10 uur. Mensen die een Awbz-indicatie krijgen

lerende zaken door aan de contactpersoon bij het CIZ en

ging per 1 januari 2015.

aangenomen wijzigingsvoorstellen (amendementen)

zonder langdurig verblijf, kunnen sinds 2013 weer kiezen

bij Zorginstituut Nederland.

Wat de inhoud betreft, signaleert Per Saldo een steeds

van de Tweede Kamer:

voor een pgb. Eén groep valt buiten de boot: dat zijn de

Via de column van de advocaten in EigenWijs wees Per

formelere aanpak, vooral bij de zorgkantoren. De instanties

Saldo de leden verder op de ontwikkelingen met betrek-

zijn steeds minder vaak bereid om rekening te houden met

king tot jurisprudentie over het persoonsgebonden budget.

de omstandigheden van een persoon en met de zwaarte

Hiernaast ging Per Saldo door met de juridische onder-

die niet altijd reëel is van de op te leggen maatregelen. Tot

er alleen een voorwaarde worden gesteld aan het

pgb moeten krijgen en zal zich hiervoor actief inzetten.

steuning van plusleden door middel van het voeren van

slot valt de sterke stijging van het aantal zaken op.

tarief, en geen andere eisen

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

	Een hoger pgb-tarief is geen reden meer om een pgb
te weigeren

	Voor de inhuur van informele zorg (familieleden) mag

	De budgethouder moet motiveren waarom hij of zij

bezwaarschriftprocedures.

Wat heeft Per Saldo bereikt?
Jaaroverzicht 2014, stand van zaken op 21 maart 2015:
In totaal zijn er 2014 315 bezwaarzaken gedaan (in 2013:
249; in 2012: 173)

> 2. 	Informatievoorziening
gemeenten, zorgverzekeraars,
zorgkantoren

25 % betreft CIZ bezwaarzaken

mensen met een indicatie waarop enkel begeleiding individueel/groep staat en die omgerekend en opgeteld de 10
uur niet halen. Per Saldo vindt dat zij de keuze voor een

Begin 2014 bleef Per Saldo zorgkantoren aansporen

een pgb wenst (en niet meer dat de zorg in natura

om snel met passende zorg in natura te komen als een

niet passend is)

nieuw iemand geen pgb kan krijgen omdat de indicatie

	In wet is opgenomen dat de hoogte van pgb toereikend moet zijn om zorg en ondersteuning in te kopen

begeleiding onder de 10 uur te laag is. De probleemsituaties bleven binnenkomen en zorgkantoren pakten de

Per Saldo paste de brochure ‘Een solide pgb in de Wmo

problemen niet of niet snel genoeg op. Zelfs de staats-

-Aandachtspunten voor een duurzaam pgb-beleid in

secretaris bemoeide zich ermee en schreef onwillige

63% betreft zorgkantoor zaken

2.1.	Wettelijke verankering pgb in Wmo en
Jeugdwet

gemeenten’ aan op de wetsaanpassingen en gaf deze

zorgkantoren aan. Ook de Nza deed onderzoek naar wat

11 % betreft Wmo bezwaarzaken

Doelstelling Per Saldo

opnieuw uit.

zorgkantoren doen voor deze groep.

Eind 2013 zijn de wetgevingstrajecten Wmo en de nieuwe

Om gemeenten enkele handvatten te bieden bij het

In de Tweede Kamer bleven partijen vragen stellen. Het

Jeugdwet afgerond. In deze wetgeving wordt het recht op

opstellen van nadere regels over het pgb in de Wmo en de

kabinet weigerde om de 10 uurs-maatregel in te trek-

een keuze voor het pgb wettelijk vastgelegd. Per Saldo wil

Jeugdwet, stelde Per Saldo de brochure ‘Aanvulling voor de

ken, ook de suggestie van Per Saldo om pgb mogelijk

er zorg voor dragen dat gemeenten goed geïnformeerd

verordening, aandachtspunten bij het opstellen van gemeente-

te maken in de vorm van een hardheidsclausule kreeg

zijn over wat een solide pgb is en meer weten over het

lijk pgb beleid voor Wmo en Jeugdwet’ op. Gemeenten namen

geen steun van kabinet en de coalitie. In aanloop naar

pgb vanuit het perspectief van budgethouders.

verschillende suggesties en aanbevelingen over.

2015 verstomde het debat over deze maatregel in de

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

In het najaar van 2014 stelden gemeenten de verorde-

wetenschap dat gemeenten de 10 uurs-grens niet zullen

In februari 2014 bracht het Transitiebureau in overleg

ningen Wmo en Jeugdwet in de gemeenteraad vast. Na

gaan hanteren en in de nieuwe Wlz indicatie onder de

met Per Saldo en VNG een nieuwe handreiking pgb in de

een oproep van Per Saldo wendden verschillende bud-

10 uur niet meer voor kan komen.

Wmo en de Jeugdwet uit. Het Transitiebureau is opgericht

gethouders zich tot de politiek om aandacht te vragen

Wat heeft Per Saldo bereikt?

door de rijksoverheid en zoekt actief samenwerking met

voor het belang van een goede pgb-regeling in de Wmo

De 10 uurs-maatregel is niet ingetrokken, wel heeft Per

gemeenten, aanbieders en patiënt- en belangenorganisa-

en de Jeugdwet. Er was voor gemeenten geen model

Saldo ervoor gezorgd dat de zorgkantoren aangespoord

ties. In februari en maart leverde Per Saldo ook een bijdrage

om te berekenen wat een redelijk pgb-tarief moet zijn.

zijn om te komen met snelle en passende oplossingen.

in de pgb workshop op informatiedagen voor gemeenten,

Dit werd alsnog ontwikkeld door het ondersteunings-

Vanaf 2015 kunnen mensen een pgb aanvragen bij de

Op peildatum 21 maart 2015 gegrond en afgedaan

georganiseerd door het Transitiebureau. De Eerste Kamer

team decentralisatie, op verzoek van Per Saldo en de

gemeente in kader van Jeugdwet of begeleiding Wmo.

zonder procedure: 205 zaken (65%)

behandelde het wetsvoorstel Jeugdwet in februari 2014.

VNG en in overleg met verschillende gemeenten.

1 % betreft Jeugdzorg zaken

overzicht zaken 2014
totaal: 315
geen bezwaar/
advies (42)

13%

ongegrond
(33)

11%

lopen nog (77)

24%

gegrond (163) 52 %

52%
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3.2.	Voldoende pgb voor zorg met indicatie
in zorgzwaartepakket

Zorg op maat profiel

dit bedrag niet bedoeld is voor zorg. De staatssecretaris

het assistentiebudget. Per Saldo bleef benadrukken dat

In de aanloop naar de nieuwe Wet langdurige zorg

schrijft dit ook in een brief maar VWS zegt pas eind

in de Wlz een op maat gestelde indicatie recht doet

Doelstelling Per Saldo

(Wlz) pleitte Per Saldo voor een zorgprofiel op maat

2014 toe dit te gaan uitwerken.

aan alle mensen die niet goed passen in een profiel.

Voldoende pgb om de zorg te regelen met een indicatie

voor de zorg thuis. Dit profiel moet een op maat bud-

Wat heeft Per Saldo bereikt?

Daarom pleitte Per Saldo voor een zorg op maat indi-

voor zorgzwaartepakketten (zzp’s).

get opleveren voor de langdurige zorg thuis en bij

In 2014 is de meerzorgprocedure vereenvoudigd en ver-

catie voor de zorg thuis en in kleine pgb wooninitia-

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

kleine woongroepen budgethouders. Argument hierbij

duidelijkt. Maar helaas nog altijd ingewikkeld en lastig

tieven. Daarmee komt een toereikend budget binnen

Per Saldo wil dat ook bij zzp’s een budget op maat

is dat de bestaande zzp’s nooit zijn afgestemd op de

voor budgethouder. Het persoonlijk plan blijkt beter te

handbereik en is de aanvraag voor meerzorg overbodig

mogelijk is en dat bij ieder zzp meerzorg mogelijk is. De

zorg thuis en op kleine groepen budgethouders. Ook

werken dan format Vilans. Maar zorgkantoren blijven

geworden.

acties richten zich op de zzp’s en op de nieuwe profie-

houden de huidige zzp’s te weinig rekening met meer-

vasthouden aan het format van Vilans, met de aanteke-

Wat heeft Per Saldo bereikt?

len in de Wlz vanaf 2015. Een specifiek actiepunt is de

voudige beperkingen en is alleen voor de hoogste zzp’s

ning dat er voor het assistentiebudget een aanpassing

Bureau HHM heeft aangegeven dat het toegangskader

introductie van het assistentiebudget en de toeslag van

meerzorg mogelijk. Het zorg-op-maat profiel is door de

zal komen.

Wlz ook te gebruiken is voor kinderen, mensen met

4.000 euro voor pgb wooninitiatieven.

Tweede Kamer voorgedragen om ontwikkeld te worden.

Financieel gezien, zijn enkele toeslagen voor zorg in

psychiatrische problematiek en bij meervoudige beper-

Ook pleitte Per Saldo voor een flexibele toeslag hulp

natura duidelijker beschikbaar gekomen voor budget-

kingen. Bij kinderen zal de ouderplicht mee blijven spe-

Voor de bestaande zzp’s is er voor de hoogste pakketten

in de huishouding in een zzp in plaats van de huidige

houders om aanvullend op een zzp aan te vragen, zoals

len in de afweging. Bij volwassenen speelt de inzet van

een meerzorgregeling mogelijk. Per Saldo blijft beplei-

vaste toeslag.

extra budget vanwege beademing.

vrijwillige zorg niet meer mee in de afweging.

Het zorg-op-maat profiel zal in de Wlz verder ontwik-

De Tweede Kamer verzocht het kabinet om de op maat
indicatie verder te ontwikkelen.

Meerzorg

ten dat dit voor ieder zzp aan de orde moet zijn.

Assistentiebudget

Per Saldo wil dat de procedure eenvoudiger wordt en

In november 2013 besloot de staatssecretaris met

keld worden, ook al is dat niet eerder dan in 2016. De

aansluit bij de eigen regie en leefsituatie van budget-

instemming van de Tweede Kamer in 2014 te starten

ontwikkeling en invoering van het assistentiebudget

houders. Vilans is hiermee aan de slag gegaan op ver-

met een experiment assistentiebudget voor mensen die

heeft in 2014 ernstige vertraging opgelopen. De verant-

3.4. Solide pgb in de Awbz

zoek van ZN. Per Saldo werd nauwelijks betrokken en

24 uur per dag iemand in de buurt moeten hebben die

woording van de 4.000 euro moet in 2014 uiteindelijk

Doelstelling Per Saldo

vond het eindresultaat niet bruikbaar. Het format van

direct levensgevaar kan afwenden. Het assistentiebud-

nog steeds in de zorgtarieven verwerkt worden.

Solide pgb in de Awbz.

Vilans is wel door ZN in de procedure opgenomen, maar

get is een pgb ter waarde van 600 euro per dag. In 2015

lijdt een kwijnend bestaan. Per Saldo blijft aansturen

zou dit assistentiebudget dan in de Wlz opgenomen

dat een persoonlijk plan van een budgethouder de basis

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?
Per Saldo bedacht het concept van het solide pgb. Een

worden. Het ministerie van VWS besloot spontaan in

3.3. Duidelijke toegang en indicatie
nieuwe Awbz

van de aanvraag voor meerzorg is.

2014 om af te zien van een experiment en aanvragen

Doelstelling Per Saldo

meer loont. Een solide budgethouder is iemand die

Een tweede onderdeel in de procedure was het ver-

in de meerzorgprocedure mee te nemen. Per Saldo

Duidelijke toegang en indicatie in nieuwe Awbz.

bewust een pgb wil, er verantwoord mee kan omgaan

plicht inschakelen van het Centrum voor Consultatie en

was zeer ontstemd en ook in de Tweede Kamer zijn er

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

en die de eigen zorg wil regelen. Per Saldo wil dat het

Expertise. Per Saldo en CCE hebben dit weer terugge-

kritische vragen gesteld over deze gang van zaken. Tot

Het criterium voor toegang tot de Wlz vanaf 2015 zal

pgb een wettelijk verankering krijgt in alle wetten.

bracht tot inschakelen bij gedragsproblemen.

bijstelling van beleid heeft dit niet geleid, wel tot lang-

24 uur zorg in de nabijheid en/of 24 uur toezicht zijn.

Wat heeft Per Saldo bereikt?

Een derde onderdeel was het verplicht inschakelen van

durige bezwaarprocedures van enkelen die een aan-

Het bureau HHM heeft dit nader omschreven, inclusief

Het pgb is wettelijk verankerd in de nieuwe Wmo, Wlz

BIG-geregistreerde hulpverleners. In de loop van 2014

vraag via de meerzorgprocedure niet goed gehonoreerd

indicatiecriteria. In de aanloop naar de nieuwe Wlz

en Jeugdwet. Voor de gemeente en het zorgkantoor is

is dit afgezwakt tot een professionele zorgverlener en

zagen. (In 2015, tijdens het schrijven van dit jaarverslag,

pleitte Per Saldo voor een duidelijke omschrijving wat

wettelijk vastgelegd dat de wens voor een pgb van een

kwam er een regeling vanuit de zorgkantoren om deze

is het persoonlijk assistentiebudget vastgelegd als offi-

24-uurszorg en/of toezicht is en vroeg extra aandacht

aanvrager leidend is in de aanvraag. Gemeente en zorg-

hulpverleners te betalen voor de inzet. Budgethouders

ciële regeling.)

over wat de toegangscriteria zijn voor kinderen, mensen

kantoor gaan bij alle aanvragers van een pgb vooraf na

met psychiatrische problematiek en als er meervoudige

of voldaan wordt aan de drie criteria van een solide pgb.

krijgen van het zorgkantoor de mogelijkheid om deze

4.000 euro toeslag

solide pgb zorgt ervoor dat fraude met een pgb niet

mensen via zorg in natura in te huren op grond van

Zorgkantoren willen de toeslag van 4000 euro per jaar

beperkingen aan de orde zijn. Ook vroeg de vereniging

Zowel gemeenten als zorgkantoor hebben meer wet-

behandeling. Per Saldo ondersteunde in 2014 meerdere

per persoon in een wooninitiatief in de verantwoording

om duidelijkheid over de toegang tot de Wlz voor men-

telijke mogelijkheden gekregen om een pgb-aanvraag

budgethouders bij bezwaarprocedures meerzorg.

verrekend zien in de zorg. Per Saldo dringt aan op een

sen die prima eigen regie kunnen voeren maar die wel

te weigeren.

eigenstandige verantwoording van dit bedrag omdat

een levenslange 24 uurs-zorgvraag hebben, zoals bij

In 2014 pasten de zorgkantoren het solide pgb toe in de
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Awbz voor nieuwe budgethouders. Zij voerden vooraf

ging Per Saldo de weg in van een integraal breed pgb,

3.6 Pgb zonder fraude

Wat heeft Per Saldo bereikt?

persoonlijke gesprekken en gebruikten deze gesprekken

waarbij meerdere gemeentelijke regelingen in één pgb

Doelstelling Per Saldo

De insteek van het solide pgb bij gemeenten, zorg-

ook om budgethouders te informeren over het pgb.

bij elkaar komen. Het integraal pgb is een vervolg op de

Pgb zonder fraude in de Awbz.

kantoren en CIZ om vooraf gesprekken te voeren met

In de Zorgverzekeringswet is het gelukt om de mogelijk-

wens van Per Saldo om te komen tot een alles-in-een-

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

aanvragers van een pgb en de huisbezoeken bij bud-

heid van een pgb in te voeren. Maar het staat nog ver

budget.

Per Saldo blijft hameren op goede informatie en onder-

gethouders zorgt daadwerkelijk voor het voorkomen

af van een solide pgb. Een pgb is toegestaan op voor-

Wat heeft Per Saldo bereikt?

steuning van budgethouders en doet daar zelf veel

van frauduleuze situaties. Het ontmoedigt mensen om

waarde dat de gecontracteerde zorg de zorg niet kan

De vergoedingenlijst Awbz is in 2014 slechts op de

aan. Graag doet Per Saldo dat in samenwerking met

het pgb in te zetten voor eigen gewin en het draagt

leveren. Het pgb is geen voorschot, maar een maximaal

tekstuele suggesties van Per Saldo aangepast. De pro-

gemeenten en zorgkantoren.

bij aan een beter geïnformeerde budgethouder. Deze

te declareren bedrag. Bovendien hebben de zorgverze-

blemen rond begeleiding zijn niet opgelost. De inzet

De aanpak van fraude blijft volgens Per Saldo nodig.

aanpak wordt voortgezet. Ook zet de speciale groep

keraars met ingang van 2015 direct de tarieven van een

van pgb in het buitenland is op 13 weken blijven staan,

Twee groepen mensen vallen daarbij op. Ten eerste de

bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder

pgb verlaagd met 10 tot 15 procent en het vrij besteed-

terwijl zorg in natura in Europa wel onbeperkt door

mensen en organisaties die zich opdringen als bemid-

leiding van het Openbaar Ministerie de opsporing naar

baar deel afgeschaft. In 2014 is de keuze voor een pgb

Nederlanders kan worden afgenomen.

delaar bij het beheer van pgb en levering van de zorg.

criminele fraude voort.

bij de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) nog niet

In de aanloop naar de transitie vanaf 2015 is eigen regie

Criminele fraude waarbij financieel gewin aan de orde is,

Het CIZ paste haar manier van werken aan en gaat weer

verankerd. Dit zou geregeld worden artikel 13a van de

overgenomen als wettelijke eis om een aanvraag voor

is onder deze groep het meest duidelijk. De aanpak van

persoonlijk indiceren. Hierdoor wordt het veel lastiger

Zorgverzekeringswet, maar door andere aanpassingen

een pgb toe te kennen door zorgkantoor en gemeente.

het solide pgb moet dit vroegtijdig in de kiem smoren.

om beperkingen en zorgproblemen aan te wenden die

in datzelfde artikel werd de aangepaste wet door het

Budgethouders mogen zelf blijven kiezen wie hem of

Ten tweede de professionele bewindvoerders en hun

niet bestaan. De zorgkantoren gingen in 2014 door met

parlement verworpen. In 2015 zal het kabinet een her-

haar komt helpen, inclusief de mogelijkheid om fami-

pgb. Bewindvoerders die voor veel mensen bewindvoe-

intensieve administratieve controles en huisbezoeken.

stelartikel indienen.

lieleden in te huren. In de Wmo is het persoonlijk plan

ring doen, hebben doorgaans maar weinig tijd om het

Volgens verwachting is de opbrengst aan criminele fraude

waarin een aanvrager zijn eigen regie concreet maakt

pgb in te zetten waarvoor het bedoeld is: in eigen regie

beperkt. De huisbezoeken aan bestaande budgethouders

3.5	Solide pgb in kader eigen regie
verder invoeren en aanscherpen

wettelijk geborgd. Helaas niet in de Jeugdwet, maar

zorg organiseren en het pgb verantwoord besteden.

brachten vooral administratieve fouten aan het licht, die

Per Saldo gaat er vanuit dat gemeenten ook hier een

Ook vermoedt Per Saldo dat er onterecht zorggeld gede-

rechtgezet werden in goed overleg tussen zorgkantoor en

Doelstelling Per Saldo

persoonlijk plan accepteren als onderbouwing van de

clareerd wordt voor de taken van de bewindvoering. Per

budgethouder. De huisbezoeken horen daardoor meer in

Solide pgb in kader eigen regie verder invoeren en aan-

aanvraag.

Saldo wil dat deze bewindvoerders aansprakelijk kun-

het kader te staan van voorlichting en ondersteuning aan

scherpen.

In de nieuwe Wlz veranderde de negatieve formule-

nen worden gesteld in plaats van de budgethouder.

budgethouders dan in het kader van het bestrijden van

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

ring van eigen regie in een positieve: in plaats van te

In de zomer van 2014 maakte de staatssecretaris de

fraude. Per Saldo hoorde van zorgkantoren dat de persoon-

Eigen regie is de kernwaarde van het pgb. In de Awbz

beargumenteren waarom zorg in natura niet past, gaat

balans op van twee jaar fraudeaanpak en heeft speer-

lijke gesprekken met aanvragers van een pgb ook door

in 2014 stelde Per Saldo de vergoedingenlijst pgb-Awbz

het er nu om de keuze voor pgb te beargumenteren.

punten benoemd voor de komende jaren.

hen steeds meer met dit doel worden gevoerd.

stevig aan de orde, met name de inkoop van begelei-

Daarmee is de Wlz in lijn met de Wmo en Jeugdwet.

Een irritant bijverschijnsel van het intensief opsporen van

Vanaf 2015 zal ook het trekkingsrecht worden inge-

ding, die veel te beperkend is omschreven. Ook het aan

Bij de zorgverzekeraars is eigen regie niet het discus-

fraude is dat het de opvatting in de hand werkt dat het pgb

voerd, waarbij budgethouders niet langer het pgb op

banden leggen van de inzet van pgb in het buitenland

siepunt, maar gaat het om de kwaliteit van zorg. Een

een frauduleus instrument is. Per Saldo probeerde tegen-

eigen rekening krijgen maar de SVB opdrachten tot

vroeg de aandacht. Per Saldo wil dat eigen regie goed in

pluspunt is dat gezinsleden ingezet mogen worden

wicht te geven door veel publiciteit te geven aan de kracht

betalen geven. Bovendien komen er vanaf 2015 meer

de nieuwe wetten wordt opgenomen. Het persoonlijk

vanuit pgb.

en de goede toepassingen van het pgb. Daarnaast probeerde

mogelijkheden om een pgb te gaan weigeren door

plan moet de basis worden van de aanvraag en beste-

de vereniging te benadrukken dat fraude in de zorg in natura

zorgkantoren en gemeenten. Wat niet is bereikt is

dingsvrijheid maakt een meer flexibele organisatie van

met dezelfde intensiteit aangepakt moet worden.

een intensievere samenwerking met zorgkantoren om

de zorg mogelijk. Ook wil de vereniging dat gemeenten

Per Saldo verzette zich fel tegen de nieuwe fraude-

budgethouders te informeren. De zorgkantoren zien de

en zorgverzekeraars afspraken gaan maken voor soepele

maatregel om kortdurend verblijf vanaf 2015 alleen te

huisbezoeken en persoonlijke gesprekken als voldoende.

uitwisseling als een budgethouder een pgb uit twee

vergoeden uit een pgb als de instelling een toelating

De regel om vanaf 2015 alleen kortdurend verblijf uit

wetten gaat krijgen. Samen met de gemeenten Delft

tot de Wtzi heeft. Met name de kleine vernieuwende

het pgb toe te staan als er een toelating Wtzi is, wordt

en Woerden en de werkgroep Vanuit Autisme bekeken

initiatieven zouden onmogelijk worden.

afgezwakt en wordt in de loop van 2015 geëvalueerd.
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3.7.	Trekkingsrecht in dienst
van de budgethouder

Met 2015 in aantocht probeerde Per Saldo een totale

Via telefoon en e-mail

Actualiteiten wooninitiatief

start van het trekkingsrecht om te buigen naar een

Advies en ondersteuningstrajecten op maat

Exploitatie van het wooninitiatief

Doelstelling Per Saldo

gefaseerde invoering van trekkingsrecht. Niet omdat

Workshops en bijeenkomsten

Hoe beschrijf ik mijn zorg voor WI

Invoeren gebruikerseisen trekkingsrecht.

Per Saldo verantwoordelijk is voor de invoering van het

Website en nieuwsbrief

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

trekkingsrecht, maar wel om budgethouders niet de

In 2013 werkte Per Saldo samen met de SVB het ideale

dupe te laten worden van een dreigende chaos.

trekkingsrecht uit waarin de eisen staan die budgethou-

Wat heeft Per Saldo bereikt?

de telefonische helpdesk van Per Saldo. Meer com-

Centraal thema was de transitie van de zorg

ders stellen aan trekkingsrecht. Per Saldo benadrukte

Het is Per Saldo niet gelukt om het trekkingsrecht

plexe vragen zijn doorgezet en beantwoord door de

vanaf 2015 en de gevolgen hiervan voor wooni-

hierbij steeds dat er pas met trekkingsrecht kon worden

eerder dan 2015 in te laten voeren en vanuit de eisen

adviseur Wooninitiatieven. Via de postbus Woonzelf

nitiatieven. Er is een evaluatie gehouden en de

gestart als er voldoende proefgedraaid zou zijn en vast

van budgethouders vlekkeloos te laten verlopen. Het

werden vragen per e-mail gesteld aan de adviseur

resultaten waren positief.

zou staan dat er geen kinderziektes zijn. Budgethouders

is evenmin gelukt de invoering ervan in fases te laten

Wooninitiatieven.

moeten duidelijk geïnformeerd worden en Mijn PGB

verlopen: nieuwe budgethouders eerst laten starten en

moet op orde zijn.

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?
	Veel voorkomende vragen werden beantwoord via

	Landelijke Wooninitiatieven dag. Op 15 november 2014 is de Landelijke Wooninitiatieven dag
georganiseerd met een recordaantal deelnemers.

		De website www.woonzelf.nl is in 2014 regelma-

	Ouders/verwanten konden terecht voor een advies

tig aangevuld met actueel nieuws. Tevens is van-

bestaande budgethouders later in groepen over te laten

op maat (vaak op locatie gegeven) of voor een wat

uit www.woonzelf.nl rechtstreeks verwezen naar

De invoering per 2014 ging niet door en werd eerst

stappen naar het trekkingsrecht.

langer begeleidingstraject.

de plek op de website van Per Saldo met actueel

uitgesteld tot half 2014 en al snel opnieuw uitgesteld

De vereniging heeft steeds weer het ideale trekkings-

tot 2015. Per Saldo vond dit zeer ongelukkig omdat de

recht benadrukt en ook aangegeven dat Per Saldo van

sche workshops en verzorgde op locatie bijeenkom-

invoering van het trekkingsrecht gelijk zou gaan vallen

de SVB verwacht dat zij de betalingen in opdracht van

sten voor groepen op aanvraag, zoals voor regionale

In maart, juni en oktober is de nieuwsbrief

met de transities in het zorgstelsel per 2015. In de eer-

budgethouder snel gaat doen. In 2015 zal blijken dat

platforms. In november organiseerde Per Saldo

Wooninitiatieven uitgebracht.

ste helft van 2014 stoorde Per Saldo zich aan de traag-

deze insteek de basis zal worden van de noodmaatrege-

Wonen de Landelijke Wooninitiatieven dag waarin

Cijfers over het aantal abonnees en het aantal deelne-

heid waarmee gemeenten, zorgkantoren en SVB zich

len die het ministerie van VWS zal moeten gaan nemen.

het delen van kennis, netwerken en elkaar inspireren

mers van cursussen is te vinden in de bijlage.

inzetten voor het doen slagen van een vlotte invoering.

Het pgb bij de zorgverzekeraar in 2015 zal geen trek-

centraal stonden.

Zorgkantoren kwamen pas in de tweede helft van 2014

kingsrecht kennen. De zorgverzekeraars blijven het pgb

echt in beweging. De meerderheid van de gemeenten

zien als een vorm van restitutie. Per Saldo heeft wel in

zelf over uiteenlopende dossiers informatie vinden.

Doelstelling Per Saldo

bleef afwachten. De SVB bleef achter bij het tijdig op orde

een convenant met de zorgverzekeraars afgesproken

Actuele informatie is beschikbaar via de website

Knelpunten voor het voetlicht brengen die zich voor-

krijgen van haar ICT. Dit leidde weer tot oproepen aan

dat de SVB tot 1 mei budgethouders mag helpen bij

van Per Saldo, www.woonzelf.nl en de nieuwsbrief

doen als gevolg van veranderende wet- en regelgeving.

VWS om strakker de regie te nemen. Het oplossen van

declareren van het pgb bij de zorgverzekeraar, het innen

Wooninitiatieven.

Per Saldo doet dit in ambtelijk en politiek Den Haag,

deze problemen leidde ertoe dat het uitgangspunt van het

van premies en het doen van voorinhoudingen belas-

ideale trekkingsrecht naar de achtergrond verdween.

tingdienst.

	Per Saldo/LSW organiseerde maandelijks themati-

	Op de website www.woonzelf.nl kan de doelgroep

Wat heeft Per Saldo bereikt?
	In 2014 beantwoordde het team Advies en de advi-

nieuws. In 2015 bouwt Per Saldo aan een compleet
nieuwe site en worden beide websites geïntegreerd.

4.2. Belangenbehartiging wooninitiatieven

bij zorgverzekeraars, zorgkantoren, VNG, en andere partijen. De vereniging onderhoudt goede relaties met ver-

In de eerste helft van 2014 werkte Per Saldo mee aan

seur Wooninitiatieven in totaal 519 telefoontjes en

wante cliënt ondersteunende organisaties zoals onder

de pilot van drie kleine zorgkantoren die alvast wilden

vragen per e-mail. Via de website en de nieuwsbrief

andere Ieder(in), MEE, NVA en de Arvede groep om zo

stelde de vereniging informatie op met veelgestelde

nodig bij belangenbehartiging samen op te trekken.

vragen om hiermee zoveel mogelijk vragen op voor-

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

hand al van een antwoord te voorzien.

In 2014 was Per Saldo zeer actief om de voorstellen

beginnen met het ervaring opdoen met het vooraf

> 4. Per Saldo Wonen

controleren van zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen. Door vooraf, aan de hand van een zorgbeschrij-

4.1. Ouders en naasten ondersteunen

ving, na te gaan of er sprake is van Awbz-zorg zou de

Doelstelling Per Saldo

SVB vanaf 2015 declaraties ten laste van een pgb dat

Per Saldo Wooninitiatieven wil ouders en naasten die

verstrekt wordt door zorgkantoren, snel kunnen uitbe-

betrokken zijn bij (de realisatie van) wooninitiatieven

talen. Per Saldo nam zitting in diverse werkgroepen en

actief ondersteunen met informatie, voorlichting en

thema’s gegeven. Daarnaast organiseerde Per Saldo

Daarnaast heeft de vereniging hard geknokt om deze

de stuurgroep van VWS – met alle stakeholders rondom

advies bij het opstarten en in stand houden van het

4 verschillende workshops, namelijk:

voorstellen te beïnvloeden.

het pgb – om het trekkingsrecht verder uit te werken.

wooninitiatief. Zij doet dit op verschillende manieren:

14

	5 advies- en ondersteuningstrajecten zijn uitgevoerd.
	In 2014 zijn vijf lezingen over Wooninitiatieven

van nieuwe wet- en regelgeving in de gaten te houden
en de belangen en positie van de wooninitiatieven bij
alle betrokken partijen voor het voetlicht te brengen.

Oriëntatie op een wooninitiatief

15

Wat heeft Per Saldo bereikt?

op deze manier een weg te banen voor het indienen

Veel huidige bewoners van een wooninitiatief zijn

van projectvoorstellen.

behouden gebleven voor de Wlz of kunnen kiezen of ze
in 2015 onder de Wlz gaan vallen. Voor de wooninitia-

Wat heeft Per Saldo bereikt?
	Sponsorrelatie: ’s Heerenloo sponsorde Per Saldo

> 5. Leden werven en behouden

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?
Per Saldo heeft in 2013 onderzocht of de website kan

5.1.	Bekendheid Per Saldo
externe organisaties

worden gesplitst in een deel voor ‘beginners’ en een
deel voor ‘gevorderden’. In 2014 worden de resultaten

tieven die onder de gemeenten gaan vallen maakte Per

Wonen in 2014. Er is een samenwerkingsovereen-

Doelstelling Per Saldo

van dit onderzoek concreet gemaakt en zal de website

Saldo in 2014 een start om de situatie van deze initia-

komst gesloten. Per Saldo Wonen organiseerde samen

Per Saldo wil de bekendheid van de organisatie en doel-

hierop worden aangepast.

tieven goed in beeld te krijgen en knelpunten te formu-

met ’s Heerenloo in oktober een studiebijeenkomst

stellingen vergroten.

Wat heeft Per Saldo bereikt?

leren. Verder maakte de vereniging een start met een

over Eigen Regie en Wooninitiatieven. De bijeenkomst

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

Een nieuwe manier van websites bouwen is onderzocht,

projectvoorstel met als doel een verbetering van positie

was bestemd voor medewerkers en ouders betrokken

Per Saldo heeft zich in 2014 gepresenteerd op de

waarbij het personaliseren van de website mogelijk

van deze wooninitiatieven, onder meer door de onder-

bij wooninitiatieven. Er waren ruim 100 deelnemers.

Support Beurs en bij de landelijke dag van de NVA.

wordt zodat de gebruikers informatie op maat krijgen.

steuning van ouders op lokaal politiek niveau en in de

De intentie is uitgesproken om in 2015 weer een nieu-

Op beide gelegenheden hield per Saldo een actie om

Er is bij meer bouwers gekeken en uiteindelijk is beslo-

vorm van Wmo gefinancierde pilots. Bij VWS is intensief

we bijeenkomst en nieuwe activiteiten rond eigen

met korting lid te worden.

ten met een bouwer in zee te gaan. Eind 2014 is gestart

lobby gevoerd om duidelijkheid te krijgen over de beste-

regie te organiseren op basis van de sponsorrelatie.

Verder liep gedurende het gehele jaar de actie voor

met het ontwerpen van de menustructuur en de confi-

nieuwe leden om tegen een gereduceerd bedrag de

gurator. Zoals het er nu naar uitziet wordt in het eerste

van aanpak en stelde een lijst van deelnemers op. Deze

cursus “pgb in een dag” te volgen. In hoofdstuk 3: Per

kwartaal van 2015 gestart met de bouw van de site.

zorgaanbieders, zowel grote als kleine, zijn voor de helft

Saldo, de vereniging, is te zien wat het ledenaantal nu is

4.3. Zelfstandigheid Per Saldo Wonen

benaderd en allen hebben hun medewerking toegezegd.

ten opzichte van vorig jaar.

Doelstelling Per Saldo

De Denktank zal in 2015 van start gaan.

Doelstelling Per Saldo

ding en de verantwoording van de wooninitiatieven
toeslag. Dit dossier is doorgeschoven naar begin 2015.

Per Saldo Wonen gaat actief op zoek naar mogelijkhe-

	Denktank Eigen Regie: In 2014 schreef Per Saldo een plan

	Groei aantal abonnees: Het aantal abonnementen

> 6. Doorlopende projecten

Nieuwe leden binnenhalen.

den om haar financiële zelfstandigheid te vergroten nu

Wooninitiatieven steeg dit jaar wederom, van 116 in

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

6.1. Actieve monitoring

vanaf 2014, 2/3 deel van de inkomsten van LSW vanuit

november 2013 naar 220 in november 2014.

Per Saldo is actiever op zoek gegaan naar nieuwe leden.

Doelstelling Per Saldo

Niet-leden die deelnemen c.q. recentelijk deelgenomen

De knelpunten in beeld brengen van mensen met een

Wonen twee projectvoorstellen die onder andere in

hebben aan cursussen, bijeenkomsten of lezingen, en

indicatie voor minder dan 10 uur begeleiding per week.

2015 een aanvulling op de financiering mogelijk moe-

degenen die iets besteld hebben in de webwinkel wor-

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

zorgorganisatie ’s Heerenloo om via sponsoring en

ten maken: het Toekomstbestendige Wooninitiatief

den actief benaderd.

In de eerste 2 maanden van 2014 belden de projectme-

met inbreng van Per Saldo Wonen de uitgangspunten

en Wooninitiatief in Transitie.

Wat heeft Per Saldo bereikt?

dewerkers van het team Advies de mensen met een

Op 3 december zijn alle niet-leden die afgelopen

indicatie afgegeven eind 2013 nog na. Ook is het project

jaren aan een cursus hebben deelgenomen of iets

afgerond en verantwoord.

Eigen Regie opzetten die tot doel heeft eigen regie in

hebben besteld in de winkel benaderd via de mail.

Wat heeft Per Saldo bereikt?

wonen en zorg beschikbaar te maken voor de samen-

Waarschijnlijk heeft dit maar enkele nieuwe leden

Door een drietal projectmedewerkers is in 2014 nog

leving. Deelnemers (zorgorganisaties) brengen een

opgeleverd omdat veel mensen al lid waren maar via

twee maanden gebeld naar de mensen die door het CIZ

sponsorbedrag in op basis van draagkracht. Zij bepa-

een ander e-mailadres Per Saldo hebben benaderd om

en BJZ zijn aangeleverd.

len mede de speerpunten van de Denktank.

een cursus te doen of iets kochten in de webwinkel.

Het project is in 2014 afgerond en verantwoord.

andere inkomsten dan NSGK gerealiseerd moeten worden.

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?
	Sponsorrelatie. Per Saldo zocht samenwerking met

van eigen regie in de organisatie te stimuleren.

	Denktank Eigen Regie: Per Saldo wil een Denktank

	Groei aantal abonnees. Tijdens workshops, bijeenkom-

	Financiering via fondsen: In 2014 schreef Per Saldo

Doelstelling Per Saldo

sten en adviezen bracht Per Saldo actief de mogelijk-

De website vereenvoudigen zodat starters sneller de

Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ) helpdesk

heid van een abonnement Wooninitiatieven onder de

informatie kunnen vinden waar ze naar op zoek. Maar

Per Saldo gebruikte de al binnen de organisatie aanwe-

aandacht.

het moet ook een website worden waar gevorderden

zige helpdesk voor de helpdesk VPZ. In eerste instantie

informatie kunnen vinden die hen ondersteunt.

waren het vooral vragen van ongeruste budgethouders

	Financiering via fondsen. Per Saldo heeft thema’s verkend en het contact met fondsen geïntensiveerd om

16

die uitleg vroegen over de regeling VPZ en de andere

17

maatregelen. Na het vervallen van de vergoedingsrege-

6.2. Fraudemeldpunt

melder om contact op te nemen met instanties voor

stond de evaluatie gepland. Op basis van de bevindin-

ling persoonlijke zorg waren het vooral vragen over de

Doelstelling Per Saldo

verder onderzoek. Dit betrof 36 maal een zorgkantoor,

gen wordt of Per Saldo structureel online cursussen

10-uursgrens.

Zorgfraude vroegtijdig signaleren en doen verminderen.

achtmaal de IGZ (waaronder het Landelijk Meldpunt

gaat aanbieden en zo ja op welke manier. Tevens wordt

In deze tabel is te zien hoeveel telefoontjes en mailtjes

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

Zorg), zevenmaal de Nza, tweemaal de SVB, tweemaal

besloten welke onderwerpen zich goed lenen om digi-

gedurende de looptijd van het project ontvangen zijn.

Vanaf medio oktober 2013 verwerkte Per Saldo voor het

de politie, eenmaal het CIZ, eenmaal het UWV en een-

taal aangeboden te worden.

In de loop van 2014 werd het aantal telefoontjes en

fraudemeldpunt de meldingen van fraude met het pgb.

maal de ISZW. Het verrijkingsgesprek tussen Per Saldo

Wat heeft Per Saldo bereikt?

mailtjes geleidelijk minder en eind 2014 kwam er niets

Dit meldpunt bleef open tot eind juli 2014. De mede-

en de melder bleek zeer waardevol: hier werd aandacht

Eind 2013 hebben 150 leden zich aangemeld voor de

meer binnen.

werkers van het Team Advies gaven informatie over het

besteed aan voorlichting over rechten en plichten en

pilot; een groot deel van hen heeft begin 2014 ook

melden van fraudes en zorgden voor het verder aanvul-

werd systematisch gewezen op de mogelijkheid om

daadwerkelijk de pilot cursus “Pgb, is dat iets voor mij?”

len van de digitale meldingen. Medewerkers van CBB

rechtstreeks melding te doen bij een zorgkantoor. In een

gevolgd.

leverden een bijdrage aan de vragenlijst en handleiding

aantal ernstige gevallen richtte Per Saldo zich nadruk-

De pilot is geëvalueerd met de deelnemers en de

protocol. Een medewerker Bedrijfsbureau verrichte

kelijk direct tot instanties.

betrokken medewerkers.

2014

Aantal telefoontjes
2.519

Aantal mailtjes
109

Samenwerking en vervolg

Mensen die geen zorg konden vinden of niet goed

ondersteuning voor het bundelen van de (digitale)

geholpen werden bij het zorgkantoor, werden intensief

gegevens. Een medewerker Communicatie was betrok-

Per Saldo werkte de afgelopen twee jaar samen met

online cursus zeker voorziet in een behoefte, naast de

gevolgd. Alle bevindingen werden per situatie nage-

ken bij de PR voor het fraudesteunpunt.

VWS en andere partijen aan een solide en toekomst-

cursussen en bijeenkomsten die er al zijn. Om die reden

vraagd bij de budgethouders en vastgelegd. Per Saldo

Wat heeft Per Saldo bereikt?

bestendig pgb. Het solide pgb houdt in dat mensen

is besloten door te gaan met het verder ontwikkelen

bewust kiezen om de zorg zelf te organiseren en goed

van online cursussen. Wel is vanuit de pilot een aantal

ging vervolgens in gesprek met het zorgkantoor om

Resultaten algemeen

De belangrijkste conclusie van de pilot was dat een

deze schrijnende situaties opgelost te krijgen.

Het project heeft aangetoond dat het zinvol is om op

zijn geïnformeerd en getraind om hierover eigen regie

aandachtspunten geformuleerd en moet het proces van

Op deze manier zijn in het totale project 631 situaties

een laagdrempelige manier meldingen van fraude/

te voeren. Het project droeg bij aan het geven van

aanmelding en betaling nog vormgegeven worden.

opgepakt, uitgezocht, besproken en opgelost/afgesloten.

oneigenlijk gebruik te verzamelen, te onderzoeken, te

gerichte informatie aan VWS over maatregelen om

Eind 2014 startte Per Saldo met het vervolg. Er werd

De afhandelingen van casussen liep door tot 31-12-2014.

onderbouwen en door te geven aan toezicht- en opspo-

fraudegevoeligheid van het pgb aan te pakken. Voor

voortgebouwd op de online cursus die in de pilot

Het grootste deel van de situaties was toen opgelost.

ringsinstanties. Per Saldo liet zien dat zij een zinvolle rol

Per Saldo is het solide pgb het antwoord op de fraude-

gemaakt is, zodat deze in 2015 aangeboden kan worden.

Bij een beperkt aantal is het niet gelukt om tot een

vervulde bij het onderzoeken en onderbouwen van de

praktijken rondom het pgb. Hier moet sterk op ingezet

Daarnaast wordt een aantal andere online cursussen

oplossing te komen. Per Saldo heeft de betrokkenen wel

meldingen, ofwel het verrijken van de meldingen zodat

worden.

ontwikkeld.

geïnformeerd over welke nieuwe wet(ten) per 1 januari

deze casussen beter onderzocht kunnen worden door

In 2015 start het programma Rechtmatige Zorg van

2015 op hun situatie van toepassing is.

verantwoordelijke instanties. Het laagdrempelige loket

VWS. Per Saldo is nu in gesprek met VWS om via pre-

6.4. Regie in eigen hand

Naast de individuele casuïstiek was er een aantal bij-

leverde op dat er meer signalen zijn gemeld die anders

ventie en goede informatie te werken aan een verdere

Doelstelling Per Saldo

eenkomsten met zorgkantoren en VWS over de signa-

niet doorgeleid of onderzocht zouden worden.

verbetering van rechtmatige zorg. Waarbij de inzet van

Per Saldo participeert in het experiment Regie in Eigen

leerde knelpunten. Maandelijks werd aan VWS gerap-

Daarnaast bleken melders die een afhankelijkheidsre-

Per Saldo gericht is op veilig melden, goede ketensa-

Hand. Doel is de verworvenheden van het pgb beschik-

porteerd wat de belangrijkste vragen en problemen

latie ervaren, alleen vertrouwen te hebben in het laag-

menwerking en adequate toerusting van (toekomstige)

baar te stellen voor een grotere groep mensen die nu

waren. Ook was er iemand van Per Saldo aanwezig bij

drempelig meldpunt van Per Saldo voor budgethouders,

budgethouders.

zorg In natura afnemen bij zorgorganisatie Siza. Het

overleg van het Expertisecentrum.

waar zij zich veilig kunnen melden.

6.3. Aanbod online cursussen

ënten zelf, en georganiseerd vanuit betrokken partijen

Doelstelling Per Saldo

in de regio Arnhem.

Per Saldo ontving in totaal 180 meldingen, waarvan

Budgethouders kunnen cursussen volgen via een goed

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

108 op naam en 72 anoniem. Deze kwamen binnen

online cursusaanbod.

Per Saldo nam in 2014 deel aan de projectgroep en

via de digitale vragenlijst, als ook via de telefoon, als

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

het dilemma-overleg van Regie in Eigen Hand. De pro-

mensen liever via die weg wilden melden. Na verrijking

In 2013 vond een pilot plaats met het maken en aan-

jectgroep gaf actief sturing aan de uitvoering van het

van de meldingen adviseerde Per Saldo 58 keer aan

bieden van een online cursus budgetplan. Eind 2013

project; vragen en knelpunten die zich voordoen op

Dit project is op 31 december 2014 afgerond.

Resultaat kwalitatief en kwantitatief
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experiment wordt uitgevoerd in samenspraak met cli-
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projectniveau worden hier opgepakt. In het dilemma-

het lokale proces: zo kregen gemeenten steeds te horen

schreef Per Saldo een meerjarenprogramma. De voor-

Wat heeft Per Saldo bereikt?

overleg werd vooral gefocust op individuele dilemma’s

dat er actie nodig is om te zorgen voor een goede, ver-

bereidingen voor de ontwikkeling en de uitvoering

De inspanningen van Per Saldo zijn niet voor niets

van deelnemers en medewerkers. Ook hiervoor werd

antwoorde landing van de decentralisatie begeleiding

van de monitor waren gepland voor 2012. Vanwege

geweest. Vanaf 2015 wordt het mogelijk om binnen de

gezamenlijk naar oplossingen gezocht.

en beschermd wonen. Door het tempo van de besluit-

het controversieel verklaren van de decentralisatie

aanspraak wijkverpleging onder voorwaarden voor een

Wat heeft Per Saldo bereikt?

vorming over deze transitie hebben de gemeenten in

begeleiding was aanpassing van de focus nodig. Per

pgb in de Zorgverzekeringswet te kiezen.

De initiatiefgroep van het experiment Regie in Eigen

2014 hun inspanningen moeten richten op de transitie

Saldo legde daarvoor een aangepast voorstel aan

Per Saldo is blij dat zij ook voor fase 3 subsidie heeft

Hand zette het project in oktober 2014 stop omdat de

om te voorkomen dat kwetsbare mensen tussen de

VWS. De volgende focus voor de monitor is gefor-

gekregen van Fonds PGO. Met de subsidie kon Per Saldo

benodigde financiële middelen voor het project niet

wal en het schip zouden vallen. Aan de daadwerkelijke

muleerd: Het doel van de AVI-cliëntenmonitor is

samen met de NPCF (nieuwe partner in dit project) indi-

loskwamen bij VWS. Dit werd pas najaar 2014 duidelijk

transformatie zijn zij nog niet toegekomen. Dit zal de

inzicht geven in het dagelijks leven van burgers die

viduele zorgverzekeraars adviseren bij het ontwikkelen

nadat de Initiatiefgroep, op verzoek van VWS, de pro-

komende jaren moeten gebeuren. Het lokale speelveld

(tijdelijk) onvoldoende in staat zijn hun mogelijkhe-

van hun pgb-beleid. Verder heeft Per Saldo een keuze-

jectaanvraag in januari 2014 via een kennisinstituut bij

(waaronder het betrekken van burgers bij de transitie

den te gebruiken, en die direct of indirect te maken

informatie instrument gemaakt waarin de pgb-regle-

VWS indiende.

en transformatie) zal de komende jaren nog verder ver-

krijgen met veranderingen in zorg en ondersteuning

menten van zorgverzekeraar op een aantal onderdelen

Siza zoekt op dit moment naar alternatieve routes om

sterkt moeten worden om de transformatie op lokaal

als gevolg van de decentralisatie van een deel van de

met elkaar vergeleken werden. Zo konden budgethou-

de kennis en inzichten die bij medewerkers en bewo-

niveau te laten plaatsvinden.

AWBZ-zorg. Centraal stond de behoefte aan onder-

ders weloverwogen kiezen of zij bij hun zorgverzekeraar

ners zijn opgebouwd rond Eigen Regie een vervolg te
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steuning en de oplossingen die gevonden worden.

bleven of wilden overstappen.

geven.

	AVI programmalijn 1 is gericht op het informeren van

Hiertoe werden ervaringen van cliënten en hun mantel-

Wmo-raden en lokale belangenbehartigers. Voor het

zorgers verzameld. De uitkomsten werden ingezet als

6.7. Project pgb-test

6.5. AVI-monitor 2013-2015

onderdeel van AVI (I) is samen met ZorgBelang voor

feedback voor Wmo-raden, lokale belangenbehartigers,

Doelstelling Per Saldo

Doelstelling Per Saldo

AVI-adviseurs een voorlichtingsprogramma gemaakt

gemeenten en het transitiebureau. Zij kregen inzicht in

Per Saldo wil met de test bevorderen dat mensen wel-

De AVI-cliëntenmonitor verzamelt de ervaringen van

voor 20 regio’s over het pgb. Dit plan is helaas niet

de behoeften en oplossingen en krijgen daarmee ook

overwogen en bewust kiezen voor een pgb, zodat men-

zorgvragers met de hervormingen in de langdurige

goedgekeurd door het Transitiebureau. De voorberei-

handvatten om op lokaal niveau (nog beter) in te spelen

sen goed toegerust zijn vanaf de start van het budget,

zorg en zal die ter beschikking stellen aan onder meer

dende werkzaamheden zijn gedaan maar helaas niet

op behoeften van cliënten en hun mantelzorgers. Het

weten wat hen te wachten staat en er dus minder kans

de gemeenten. De monitor maakt deel uit van het pro-

tot uitvoer gebracht. Samen met Zorgbelang is nage-

programma AVI 2 loopt door tot einde 2015.

is dat zij in de problemen komen.

gramma ‘Aandacht voor iedereen’. Het gaat om digitale

dacht over een alternatief traject. Er is een samen-

raadpleging, verdiepend onderzoek en face-to-face-

werking tot stand gebracht tussen AVI-adviseurs en

6.6. Meer Eigen Regie in de Zvw fase 3

Per Saldo ontwikkelde in dit project een nieuwe zelftest

interviews. De monitor wordt uitgevoerd

de pgb-ambassadeurs rondom regionale bijeenkom-

Doelstelling Per Saldo

om mensen die een pgb overwegen, te informeren en te

door CG-Raad, Platform VG, LPGGz, NPCF, Zorgbelang

sten die door ambassadeurs zijn georganiseerd. In

Een pgb voor medisch specialistische verpleging.

adviseren over de vraag of het pgb geschikt voor hen is.

Nederland, Mezzo, Oogvereniging,

de commissies werden verbindingen gemaakt tus-

De zorg thuis voor kinderen en volwassenen die spe-

De test is in samenwerking met een aantal (potentiële)

CSO, Koepel van Wmo-raden en Per Saldo. Per Saldo

sen de projecten van de gemeenten (VNG), zorg- en

cialistische verpleging en verzorging nodig hebben

budgethouders en uitvoeringsinstanties ontwikkeld. De

zegde voor de uitvoering van de monitor beperkte inzet

welzijnsaanbieders, patiëntenorganisaties en het

vanwege langdurige beperkingen, is in de Awbz alleen

test bestaat uit gesloten vragen, waarbij de benodigde

toe. De monitor is in september 2013 gestart en gaat

Transitiebureau van VWS/ VNG. Ook werd de voort-

nog mogelijk voor jongeren tot 18 jaar. Dat is een tijde-

competenties en vaardigheden het uitgangspunt zijn.

door in 2014.

gang van het AVI-programma besproken. Tevens

lijke regeling omdat die zorg in de Zorgverzekeringswet

Aan het einde van de test rolt er een advies op maat

Per Saldo zal:

werden relevante ontwikkelingen en knelpunten t.a.v.

vergoed moet worden. Per Saldo wil dat de eigen regie

uit. Het advies geeft per competentie of vaardigheid

decentralisatie gesignaleerd en onderzocht hoe er in

is gewaarborgd zowel voor jongeren als volwassenen

weer of iemand geschikt is of hoe iemand de benodigde

onderlinge samenhang opgetreden kan worden. De

en hun naasten met een pgb. Maar zorgverzekeraars en

vaardigheid kan ontwikkelen. De test is toegankelijk

begeleidingscommissie kwam in de eerste helft van

aanbieders zijn er niet over uit hoe ze dat moeten doen.

gemaakt voor mensen met een beperking.

2014 vijfmaal bijeen.
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Per Saldo heeft er stevig voor gelobbyd om een pgb in

De test is eind december 2014 geheel aangepast aan

de Zorgverzekeringswet te krijgen.

het nieuwe zorgstelsel. Dit betekent dat (aspirant) bud-

op aanvraag voorlichting geven

	lokale belangenbehartigers en Wmo-raadsleden in
contact brengen met pgb-ambassadeurs.

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?
Het programma AVI, bestaande uit 2 programmalijnen,

	AVI programmalijn 2: Voor het in de gaten houden

was in de afgelopen jaar een belangrijke aanjager van

van de gevolgen van decentralisatie begeleiding
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gethouders in alle zorgwetten (Wmo/Jeugdwet/Wlz/

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

Zvw) de test kunnen invullen en een advies op maat

Het meldpunt is in december 2014 gestart.

kunnen krijgen.

Budgethouders konden per telefoon, e-mail of verschillende meldformulieren melding maken. De bemen-

6.8. Project Keurmerk pgb-bureaus

sing van het meldpunt is gevormd door Per Saldo en

Doelstelling Per Saldo

Ieder(in).

Pgb-bureaus toetsen aan de hand van het keurmerk

Budgethouders die melding maakten, hielden contact

voor pgb-bureaus dat is opgericht zodat budgethouders

met een vast persoon van Per Saldo of Ieder(in) tot het

een deskundig en betrouwbaar pgb-bureau kunnen

moment dat er een passende oplossing was gevonden.

inschakelen.

Doel binnen twee weken, in samenwerking met VWS,

Wat heeft Per Saldo gedaan om dit doel te bereiken?

die waar nodig doorzettingsmacht heeft om tot een

Per Saldo heeft in het project ‘Keurmerk pgb-bureaus’

passende oplossing te komen. Per Saldo en Ieder(in)

samen met het Keurmerkinstituut een keurmerk

hebben voor elke melder een passende oplossing weten

voor pgb-bureaus ontwikkeld. Er is een eisenpakket

te vinden, in enkele gevallen met doorzettingsmacht

Keurmerkeisen pgb-bureaus opgesteld.

van VWS.

Wat heeft Per Saldo bereikt?
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Er zijn 35 pgb-bureaus getoetst aan de hand van het

De meeste knelpunten die mensen ondervinden naar

eisenpakket. Eind december 2014 voeren 27 pgb-bureaus

aanleiding van de decentralisatie in de zorg, vinden

verspreid over het land het keurmerk voor pgb-bureaus.

plaats bij contact met de gemeenten (Jeugdwet en

Al deze gecertificeerde pgb-bureaus staan op de web-

Wmo). De meeste meldingen zijn door Per Saldo en

site van Per Saldo: Pgb.nl > Dossiers belangrijke onder-

Ieder(in) direct afgehandeld, er is een passende oplos-

werpen > Dossier: keurmerk/gedragscode > Pgb-bureaus

sing gevonden. Bij enkele meldingen was de doorzet-

met keurmerk. Met dit overzicht kunnen budgethouders

tingsmacht van VWS nodig. Hierdoor is het wel gelukt

een weloverwogen keuze maken voor een gecertificeerd

om het meldpunt door te zetten voor 2015, zodat

pgb-bureau.

budgethouders ondersteund kunnen blijven worden.
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Per Saldo
de vereniging

Bekendheid van het meldpunt zal extra aandacht moe-

6.9. Meldpunt Juiste loket

ten krijgen in 2015, zodat iedereen die extra ondersteu-

Doelstelling Per Saldo

ning nodig heeft Per Saldo weet te vinden.

Een meldpunt oprichten voor mensen die zich van ‘het

Aangezien het meldpunt Juiste Loket in december 2014

kastje naar de muur’ gestuurd’ voelen en/of niet weten

is gestart, volgen meer resultaten in 2015. De website

welk zorgloket voor hun zorg of ondersteuning verant-

www.juisteloket.nl zal worden opgezet, de verwachting

woordelijk is. Per Saldo krijgt meldingen van mensen

is dat daar ook veel meldingen vandaan zullen komen.

die meerdere keren worden doorverwezen bij vragen
over de zorg en/of zorgaanvraag. Samen met VWS en
Ieder(in) is het plan opgevat om een meldpunt te starten.
Doel is het totale proces van de melding binnen maximaal twee weken af te ronden, met als uitkomst een
voor de klant geboden passende oplossing, volgens de
wettelijke regels en kaders.
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> Per Saldo, de vereniging
Per Saldo is een vereniging met:
Aantal leden per
Abonnees

Donateurs

Gezinsleden (gratis)

Gewone leden

Plusleden

Abonnees wooninitiatieven

TOTAAL

31 12 - 2013
1.390

199

11

16.728

6.718

121

25.167

31 12 - 2014
1.591

193

12

16.314

7.591

227

25.928

De inkomstenbronnen in 2014:

met dit cijfer is Per Saldo zeer tevreden. Dit is een mooi

Hietbrink werd gekozen als nieuwe voorzitter. Leden van

resultaat, te meer omdat dit percentage enige jaren

Per Saldo kan haar werkzaamheden alleen doen dankzij

het bestuur: Alwin Hietbrink (voorzitter), AnneMieke

geleden nog boven de 10% lag.

de contributies van haar leden, subsidies en bijdragen

Bökkerink, Inge Zweerts de Jong, Gabriël Enkelaar, Mat
Botman en Wim Minnen (aspirant bestuurslid).

onderwerpen zijn: klimaat in pand, ziekteverzuim,

VSBfonds, NSGK, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten

De Klankbordgroep van Per Saldo vergaderde vier keer. Veel

invoering jaargesprekken, protocol onkosten, het jaar-

en het ministerie van VWS. Per Saldo wil alle organisa-

aandacht werd besteed aan de overheveling van de zorg

plan 2015 en de jaarcijfers.

ties en donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage.

> Klankborgroep
naar gemeenten en zorgverzekeraars, fraudemaatregelen en
invoering trekkingsrecht. De leden van de Klankbordgroep
namen actief deel aan verschillende acties, namen deel

Opbrengst contributies en abonnementen: € 1.528.848

adviseerden het bureau. Leden van de Klankbordgroep zijn:

Projectsubsidies: € 432.096

Margriet van Eck, Annemie Pisters, Milly Koefoed, Yvonne

Producten en diensten: € 244.040

Westhoek, Job Schreuder, Robbert Eldering, Hans de Rooij,

Diverse baten: € 65.895

Freek Diersen, Boy Royackers en Rob Guffens.

> Bureau

Twee keer werd een Algemene Ledenvergaderingen

Per Saldo beschikt over een professioneel bureau met

(ALV) georganiseerd. Deze werden gehouden op 21 juni

39 medewerkers (31,89 fte) verdeeld over een aantal

en 27 september en stonden vooral in het teken van de

afdelingen: Directie, Bedrijfsbureau, afdeling Training &

hervormingen in de zorg. De ALV van 27 september was

Advies, afdeling Collectieve Belangenbehartiging (CBB)

de oppositie te gast. Ook was de dag iets anders van

en het Landelijk Steunpunt Wonen. Het bureau staat

opzet waardoor er meer dynamiek was. Uit de evaluatie

onder leiding van directeur Aline Saers.

is gebleken dat de dag niet perfect was maar een goede

Inzet door de ambassadeurs ten behoeve van de regio-

eerste aanzet om de ALV om te vormen naar een heuse

nale belangenbehartiging is ook in 2014 gecontinueerd.

ledendag. De ALV keurde de jaarrekening en het jaarver-

Per Saldo organiseerde voor hen een tweetal terugkom-

slag 2013 en de begroting en jaarplan 2015 goed.

bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en kennis
op te doen. Deze werden op locatie georganiseerd, door
mensen van Per Saldo. Ook vanuit de klankbordgroep

De Algemene Ledenvergadering van Per Saldo benoemt

kwamen aandachtspunten voor de regio naar voren.

het algemeen bestuur. Het bestuur is verantwoorde-

Stagiaires zijn in 2014 niet ingezet. In nauwe samenwer-

lijk voor het strategisch beleid van de organisatie. Het

king met de arbodienst is hard gewerkt om het verzuim

bestuur vergaderde vijf keer en er werd een keer een

omlaag te krijgen. Per Saldo gaf veel aandacht aan fre-

evaluatiebijeenkomst georganiseerd. Naast de vaste

quent kort verzuim. De vereniging zette verschillende

onderwerpen als jaarrekening en jaarverslag 2013 en

coachingstrajecten in.

jaarbegroting en jaarplan 2015 waren de aangekon-

Het ziekteverzuim is aanmerkelijk teruggedrongen

digde hervormingen een belangrijk agendapunt. Irene

en eind 2014 op een percentage van 2,1% uitgekomen;

24

het ministerie van VWS. Daarnaast ontving Per Saldo
projectsubsidies van het Revalidatiefonds, Skanfonds,

aan discussiegroepen, werkten mee aan onderzoeken en

> Bestuur

> Ondernemingsraad

van donateurs. In 2014 ontving Per Saldo subsidie van

De OR heeft 3 keer vergaderd met de directie. Besproken

Instellingssubsidie VWS: € 841.394

> Algemene ledenvergadering

> Dank

Verkade en Frans Penninx zijn afgetreden in 2014. Alwin
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04
Lezingen in 2014:

momenten) lukte het de pgb-consulenten helaas niet

worden, konden op afspraak terecht op het steunpunt

iedereen meteen te woord te kunnen staan en moesten

in Utrecht. Hiervoor moesten ze wel pluslid zijn. Deze

bellers vaak langer wachten dan normaal. Er zijn 9.550

afspraken worden aangeboden door de pgb-consulen-

mails ontvangen op info@pgb.nl. Dat zijn er 500 meer dan

ten als dit nodig is.

	In 2014 beantwoordde het team Advies en de advi-

in 2013. Deze waren binnen 5 werkdagen beantwoord. Er

Er zijn in 2014 op 40 dagen steunpuntafspraken gehou-

seur Wooninitiatieven in totaal 519 telefoontjes en

zijn door de pgb consulenten 1.074 formulieren met zorgbe-

den, in totaal 154 budgethouders maakten hiervan

4

vragen per e-mail. Via de website en de nieuwsbrief

schrijvingen beoordeeld en 43 indicatieformulieren.

gebruik. Daarnaast zijn er op diverse andere dagen ook

1

vragen om hiermee zoveel mogelijk vragen op voor-

Steunpunt afspraken

Vanwege de veranderingen in wet- en regelgeving was er

hand al van een antwoord te voorzien.

Leden die niet of moeilijk telefonisch geholpen kunnen

veel belangstelling van leden voor face-to-face contact.

Introductie pgb
Pgb en actualiteit
Pgb en onderwijs

13
31
1

Pgb uitgebreid

2

Pgb en Wmo

Wooninitiatieven

Bijlage en afkortingen
> Wooninitiatieven

stelde de vereniging informatie op met veelgestelde

> Aantal cursisten 2014
onderwerp

	5 advies- en ondersteuningstrajecten zijn uitgevoerd.

aantal
cursussen

aantal
deelnemers

4
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6
3
18

240

Begeleiding, wat mag wel, wat mag
niet?
Kind met een pgb

13

131

4

35

Herindicatie, bereid u goed voor

18

216

Hoe beschrijf ik mijn zorg?

39

300

Hoe beschrijf ik mijn zorg? op locatie

6

50

Budgethouders
Administratie, hoe houd ik die op
orde? (heet nu Pgb, hoe besteed ik
dat?)
Zo schrijf ik een goed budgetplan
Familie en mantelzorger als
hulpverlener: hoe werkt dat in de
praktijk?
Pgb in één dag

	Oriëntatie op een wooninitiatief
ADHD

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

GGz

	Actualiteiten wooninitiatief (9 keer, 159 deelnemers)

AEF

Andersson Elffers Felix

ITS 	not-for-profit onderzoeksinstituut Radboud

44

	Exploitatie van het wooninitiatief

ALV

Algemene Ledenvergadering

42

(6 keer, 50 deelnemers )

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

LSW

Landelijk Steunpunt Wonen

Hoe beschrijf ik mijn zorg voor WI (5 keer, 39 deelnemers)

BIG

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

NPCF

Nederlands Patiënten Consumenten Federatie

In totaal waren er 29 workshops met 347 deelnemers.

BJZ

Bureau Jeugdzorg

NSGK

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Het aantal deelnemers is bijna 3 keer zoveel als de doel-

BOSK	Vereniging van mensen met een motorische

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

handicap en hun ouders

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Binnenlandse Zaken

OR

Ondernemingsraad

PGB

Persoonsgebonden budget

Ledenbijeenkomst actualiteiten

53

1.615

5

161

Ledenbijeenkomst verantwoording
over 2014
Wooninitiatieven

23

609

Actualiteiten Wooninitiatieven

9

159

Exploitatiebegroting van het
wooninitiatief
Oriëntatie "Starten van een
wooninitiatief"
Wooninitiatief: Hoe beschrijf ik mijn
zorg?
Professionals

6

50

9

99

5

39

Begeleiding, wat mag wel, wat mag
niet?
Zo schrijf ik een goed budgetplan

3

46

1

5

Herindicatie, bereid u goed voor

2

26

Actualiteiten

13

197

Pgb in één dag voor dienstverleners

5

60

Verantwoording zorgverzekeraars

4

57

Cursus op maat

4

0

253

4.227
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> Lijst met gebruikelijke afkortingen

(9 keer, 99 deelnemers)

Ledenbijeenkomst trekkingsrecht

totaal

Aantal deelnemers workshops:

nog 21 afspraken geweest.

stelling voor 2014, deze was 120 deelnemers.
	Op 15 november 2014 is de Landelijke

BZK

Wooninitiatievendag georganiseerd met een record-

CAK	Centraal Administratie Kantoor Bijzondere

aantal van 230 deelnemers. Er is een evaluatie
gehouden en de resultaten waren positief: gemid-

Zorgkosten

Universiteit Nijmegen

PGO	Fonds voor Patiëntenorganisaties,

CBB	Collectieve Belangenbehartiging

deld een 4 op een schaal van 5.

Geestelijke Gezondheidszorg

Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden

Budgethouders

P&O

Personeel en Organisatie

	In maart, juni en oktober is de nieuwsbrief

CCB

Communicatie en Consultatie Budgethouders

RI&E

Risico Inventarisatie & -Evaluatie

Wooninitiatieven uitgebracht. De nieuwsbrief heeft

CDA

Christen Democratisch Appel

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij

1.400 abonnees.

CG-RAAD	Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad

SoZaWe

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nederland

SVB

Sociale Verzekeringsbank

CIBG

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Er is in 2014 ruim 38.000 keer naar de ledenlijn gebeld.

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

VWS

Ministerie voor Volksgezond, Welzijn en Sport

Dat zijn weer meer telefoontjes dan in 2013. De grote hoe-

CSO

Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

veelheid telefoontjes was het gevolg van de herzieningen

CU

Christen Unie

ZIN

Zorg in Natura

in de langdurige zorg. Daarnaast is er op 13 oktober een

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

specifiek telefoonnummer geopend voor de Informatielijn

Fonds PGO	Fonds voor Patiënten, gehandicaptenorganisa-

> Ledenlijn

Wlz-overgangsrecht/Juiste loket.
Doordat het aantal telefoontjes niet gelijkmatig binnenkwam (er was sprake van grote pieken op sommige

ZonMw	Zorgonderzoek Nederland Medische

ties en ouderenbonden
Fte	Rekeneenheid om de omvang van een functie
uit te drukken

Wetenschappen
Zvw

Zorgverzekeringswet

ZZP

Zorgzwaartepakket
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