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Voor budgethouders en hun zorgverleners was 2015 een stormachtig jaar.
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De invoering van het trekkingsrecht pgb en de vier nieuwe of aangepaste wetten
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Wet langdurige zorg
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veroorzaakten veel onrust en problemen. Tienduizenden budgethouders brachten

Wmo en Jeugdwet

knelpunten in de uitvoering en het beleid onder onze aandacht. Op onze beurt

wat wilde Per Saldo | wat is er bereikt

kaartten wij ze aan in Den Haag, waarbij we aandrongen op aanpassingen om
12
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Zorgverzekeringswet
wat wilde Per Saldo | wat is er bereikt

de obstakels voor budgethouders op te lossen. Dat resulteerde onder meer in

Trekkingsrecht

noodmaatregelen, zoals spoeduitbetalingen.

wat wilde Per Saldo | wat is er bereikt

16

Interne ontwikkelingen

We koersten in 2015 naar een solide pgb, verankerd in alle zorgwetten, met

informatieoverdracht | cursussen | ledenwerving

behoud van eigen regie voor de budgethouder. En een trekkingsrecht dat hen
21

Wooninitiatieven

22

Projecten
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De vereniging

helpt, in plaats van tegenwerkt. ‘Vereenvoudiging’ was daarbij het sleutelwoord.
In 2015 zijn gelukkig flinke stappen gezet op weg naar een volwassen pgb,
maar het blijft een kwestie van lange adem.
De chaos rond het trekkingsrecht drukte andere onderwerpen enigszins naar de
achtergrond. Die waren er natuurlijk wel. Daarover meer in dit verkorte jaarverslag.

Colofon
Juni 2016

Tevens stonden we in 2015 op bescheiden schaal stil bij ons 20-jarig jubileum.

Dit is een uitgave van Per Saldo. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

De afgelopen jaren hebben we veel bereikt, maar de huidige ontwikkelingen doen

Hoofdredactie: Mariska de la Saussaye Briët (Per Saldo)

vermoeden dat er nog veel werk voor ons ligt. Zolang budgethouders nog moeten

Tekst: Schrijf-Schrijf, Utrecht
Ontwerp: Nevel Karaali

strijden om zelf regie te houden, strijden wij met hen mee.

Drukwerk: Altijd Drukwerk

Dank
In 2015 ontving Per Saldo subsidie van het NSGK, LPGGZ en het ministerie van VWS.
Per Saldo wil alle organisaties en donateurs hartelijk danken voor hun bijdrage.

Aline Molenaar, Directeur Per Saldo
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Wat doet Per Saldo?
Sinds 1995 zet Per Saldo zich in voor de belangen van budgethouders,
die met een persoonsgebonden budget regie over hun eigen leven voeren.
Per Saldo geeft informatie en advies aan individuele budgethouders en
(bewoners van) kleinschalige wooninitiatieven. Daarnaast behartigt de
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Er zijn op de afdeling Advies 12.186 mails/
poststukken ontvangen. Dat zijn er 2.500
meer dan in 2014. Hiervan waren er 459
zorgbeschrijvingen en 70 indicatieformulieren,
waarover advies werd gevraagd. Van de
resterende vragen gingen er 1.443 over de SVB.

vereniging de collectieve belangen voor een toegankelijk en eenvoudig pgb
in alle vier de zorgwetten. Om dat te bereiken is Per Saldo vertegenwoordigd
in diverse overlegorganen, en deelt de vereniging inzichten en ervaringen
van leden met bijvoorbeeld de overheid, gemeenten en zorgverzekeraars.
Per Saldo kiest daarbij voor een kritisch, constructieve houding; het
signaleren van problemen en het bieden van oplossingen.
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Kennis verspreiden en delen
De turbulentie rond de transities en het trekkingsrecht

Ook werden de ontwikkelingen uitgebreid belicht in

resoneerde ook in de communicatie van Per Saldo. Alle

onze periodieken, zoals ons ledenmagazine Eigenwijs

zeilen werden bijgezet om budgethouders adequaat te

en onze wekelijkse Nieuwsbrief. Daarnaast nam de

informeren over relevante ontwikkelingen. Dat vereiste

afdeling communicatie deel aan diverse werkgroepen

onder meer een aanpassing en update van alle communi-

rond het trekkingsrecht en leverde input voor de

catiemiddelen, zoals de brochures, website en ander

communicatie-uitingen van de SVB over dit onderwerp.

Transities in de
langdurige zorg

voorlichtingsmateriaal. Daarnaast was de afdeling
druk met het beantwoorden van vragen van de media,

Een belangrijk onderwerp in 2015 waren de transities en de verankering van het

en werden er regelmatig persberichten verspreid.
Maandelijks hield directeur Aline Molenaar een blog bij

pgb in drie van de vier zorgwetten: de Jeugdwet, Wet langdurige zorg en de

over de actualiteiten.

Wet maatschappelijke ondersteuning. Het pgb in de ZVW (Zorgverzekeringswet)
is in 2015 nog niet wettelijk verankerd, maar wordt wel als een pgb-regeling
uitgevoerd door zorgverzekeraars.
Dat is goed nieuws voor ons en onze budgethouders,

Per Saldo zette in 2015 daarom vol in op onder-

want het vergroot de mogelijkheden van budget-

steuning van de budgethouders, op álle terreinen.

houders om eigen regie te (blijven) voeren.

Daarnaast zette Per Saldo de knelpunten van het

Tegelijkertijd vergen de transities een flinke adminis-

trekkingsrechtprogramma op de politieke agenda,

tratieve krachtsinspanning van de zorgverzekeraars, de

maar nooit zonder daarbij een oplossing aan te

gemeenten en de budgethouders. Dat is een van

dragen.

de redenen dat 2015 een moeizaam jaar was voor met
Op pagina 9 van het jaarverslag staat een lijst met alle gebruikte afkortingen en hun betekenis.

name budgethouders.

Op de komende pagina’s leest u uitgebreid over onze
inzet in 2015.

>
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Wat wilde Per Saldo en wat is er bereikt?
Onze inzet
Gelijkwaardige toegang tot de Wlz, die de volwaardige

De vernieuwingsagenda Wlz moet de weg

keuze tussen zorg in natura en pgb respecteert en

vrijmaken voor persoonsvolgende financiering

faciliteert.

en doorontwikkeling van het integraal-pgb.

Meer maatwerk in de Wlz.

Een eenvoudige, duidelijke en solide pgb-regeling zonder
administratieve lastenverzwaring voor de verzekerden.

Het pgb ook toegankelijk maken voor de meest
kwetsbare groep (gewaarborgde hulp).

De regelingen Extra Kosten Thuis (EKT) en Meerzorg
bereikbaar maken voor mensen met een zeer intensieve
zorgvraag die thuis willen blijven wonen.

De uitkomst
>

Per Saldo wil dat ook mensen met psychische

> Per Saldo drong erop aan dat gemeenten en zorg-

problematiek die structurele zorg nodig hebben, toegang

verzekeraars tijdig informatie geven over de hoogte

verdienen tot de Wlz. Per Saldo werkte mee aan het

van een budget, zodat budgethouders hun overeen-

onderzoek naar de toegang van de GGZ-patiënten

komsten met zorgverleners kunnen aanpassen.

in de Wlz. Het daaruit voortvloeiende conceptadvies
van Zorginstituut Nederland over de toegang tot de

> Mensen met een laag zorgzwaartepakket die thuis

Wlz voor GGZ-cliënten is in december 2015 besproken in

zorg willen blijven ontvangen en vanaf 2016 niet

de Adviescommissie Pakket (ACP) van het Zorginstituut.

meer binnen de Wlz vallen zijn allemaal persoonlijk

De verwachting is dat een deel van de GGZ in de Wlz zal

door CIZ benaderd. Zij moesten een keuze maken

worden opgenomen.

tussen de Wlz of Wmo en/of Zvw. Op aandringen van
Per Saldo werd bovendien een goede vangnetregeling

>

Wet langdurige
zorg (Wlz)

Een kwetsbare groep die met veel extra zorg en onder-

getroffen. Ook drong Per Saldo erop aan dat groepen

steuning met een extramurale indicatie thuis woont,

die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid

werd niet meegenomen in de toegang tot de nieuwe Wlz.

komen te vallen tijdig worden aangemeld bij de SVB

Per Saldo boog zich over deze ‘vergeten groep’. Gevolg:

om overgangsproblemen als gevolg van het trekkings-

na intensief overleg met VNG, ZN en CIZ heeft VWS

recht te voorkomen.

een overgangsregeling tot stand gebracht.

> Sinds het CIZ de zorgprofielen (voorheen zorgzwaarte>

Als gevolg van de transities moesten sommigen de

pakketten genoemd) indiceert blijken deze niet goed

overstap maken van de Wlz naar Zvw en/of Wmo of

aan te sluiten op zorg thuis of de situatie in een

Jeugdwet. Onder een brede groep heerste zorg over een

kleinschalig wooninitiatief. Per Saldo heeft zich in

te snelle overgang en knelpunten die ontstonden. Op

2015 daarom ingezet voor meer maatwerk in de

aandringen van Per Saldo besloot de staatssecretaris een

Wlz. Dat deden we onder meer door inzicht te geven

extra jaar overgangsrecht te regelen voor deze groep.

in casuïstiek, waaronder lopende bezwaarprocedures
die via Per Saldo in gang gezet zijn. Op die manier

>

Tevens kwam er een overgangstraject tot stand dat

lieten we VWS, Tweede Kamerleden en zorgkantoren

moet zorgen voor een zachte landing en warme over-

zien dat zorgprofielen tekort schieten bij toereikende

dracht voor budgethouders die van de Wlz naar een

zorg thuis en in kleinschalige woonvormen.

andere wet gaan.

>

>
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>

Na overleg met verschillende partijen is meerzorg en het
maatwerkprofiel opgenomen in de Vernieuwingsagenda
Wlz.

>

Per Saldo heeft een standpunt ontwikkeld en ingebracht
bij VWS om het begrip gewaarborgde hulp nader te

Algemene Ledenvergadering

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BOSK

Vereniging van mensen met een motorische handicap en hun ouders

CAK

Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten

gewerkt aan een meer uniforme uitvoering die recht doet

CBB

Collectieve Belangenbehartiging Budgethouders

Per Saldo vroeg samen met NPCF, Ieder(in) en Platform
GGZ aandacht voor de lastendruk onder budgethouders.
Onder meer door een filmpje met budgethouders lieten
we zien hoeveel administratieve rompslomp en tijd het
budgethouders kost om zorg te krijgen en te ontvangen.

>

ALV

kunnen invullen. Er wordt nu door VWS en zorgkantoren
aan de doelstelling.

>

Lijst met gebruikte afkortingen

Per Saldo pleitte in 2015 voor een stevige verankering
van de volgende thema’s in het kader van de
Vernieuwingsagenda Wlz:
- De hervorming van de aanbodfinanciering in de zorg
in natura in de vorm van persoonsfinanciering.
- Meer maatwerk in de Wlz (ontwikkeling maatwerkprofiel)
- Een integraal en levensbrede ondersteuning waarbij
het mogelijk is deze domein overstijgend in te zetten
(o.a. zorg, werk, onderwijs en vrijetijdsbesteding),
het integraal pgb doorontwikkelen met een pilot
i-pgb.

CG-RAAD
CIZ

Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland
Centrum Indicatiestelling Zorg

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

EKT

Extra Kosten Thuis

Fonds PGO
Fte

Fonds voor Patiënten, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden
Rekeneenheid om de omvang van een functie uit te drukken

GGz

Geestelijke Gezondheidszorg

LSW

Landelijk Steunpunt Wonen

NPCF
NZa
OCW
OR
Pgb

Nederlands Patiënten Consumenten Federatie
Nederlandse Zorgautoriteit
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ondernemingsraad
Persoonsgebonden budget

PGO

Fonds voor Patiëntenorganisaties, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden

P&O

Personeel en Organisatie

RI&E

Risico Inventarisatie & -Evaluatie

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VWS

Ministerie voor Volksgezond, Welzijn en Sport

Wlz
Wmo
ZIN
ZN

Wet langdurige zorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Zorg in Natura
Zorgverzekeraars Nederland

Zvw

Zorgverzekeringswet

ZZP

Zorgzwaartepakket

>

11

Wat wilde Per Saldo en wat is er bereikt?
Onze inzet
Een ruimhartige toegang bij gemeenten tot het pgb in
Wmo en Jeugdwet voor mensen die bewust kiezen voor
een pgb en in staat zijn eigen regie te voeren.

De uitkomst
>

De VNG heeft met Per Saldo en het Ondersteuningsteam

> Voor het project ‘lokale pgb-ambassadeurs’, dat nu

Decentralisaties workshops gegeven over het pgb in

drie jaar loopt, volgden ook in 2015 de ambassadeurs

Wmo en Jeugdwet en beschermd wonen.

van Per Saldo de ontwikkelingen rond Wmo en
Jeugdwet in hun gemeente op de voet. Per Saldo

>

Gemeenten worstelden met het tijdig herindiceren van

faciliteert kennisuitbreiding van de ambassadeurs

budgethouders. Veel budgethouders dreigden daardoor

en de onderlinge uitwisseling van ervaringen.

in de knel te komen. Na een overleg tussen ministerie

Hoewel de ervaringen per gemeente verschillen, merken

VWS, VNG, SVB en Per Saldo is in september 2015

alle betrokkenen dat gemeenten meer opstaan voor

besloten dat budgethouders die voor 1 november nog

de inbreng van de ambassadeurs, met name voor de

geen bericht hadden over een nieuw pgb, tot 1 mei 2016

ervaringskennis en de specifieke pgb-kennis.

hetzelfde budget kregen dat zij ontvingen onder het

Ambassadeurs benaderen Per Saldo met vragen en

overgangsrecht.

signalen. Voor twee regio’s zijn de signalen over pgb hulp
bij huishouden met een nadere toelichting doorgestuurd

>

In een overleg met het ministerie van VWS over knelpunten in de Jeugdwet heeft Per Saldo de knelpunten
met praktijkvoorbeelden geïllustreerd.
Budgethouders klagen bijvoorbeeld over het verlagen
van het aantal uren zorg, het niet accepteren van familie
als zorgverlener en het afwijzen van een pgb omdat de
gemeente vindt dat de familie dit als mantelzorg dient
te doen. Het ministerie van VWS heeft toegezegd

Wmo
en Jeugdwet

opnieuw actie te ondernemen.

>

Verschillende Kamerleden uitten in december hun
bezorgdheid over het feit dat gemeenten het pgb
weigeren op gronden die niet stroken met de wet.
De staatssecretaris zegde toe in gesprek te gaan met
de betreffende gemeenten. Wanneer dit niet leidt tot
aanpassing van beleid, overweegt het ministerie van
VWS andere maatregelen.

naar het ministerie VWS en VNG.

>
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Wat wilde Per Saldo en wat is er bereikt?
Onze inzet
Per Saldo wil dat zorgverzekeraars een flexibel, toereikend en toegankelijk pgb in de Zorgverzekeringswet
opnemen zonder onnodige restrictieve eisen aan
kwaliteit, inhuren uit eigen netwerk, bekwaamheid
en motivering.

De uitkomst
>

Budgethouders gaven bij Per Saldo aan in de knel te

> Door goed overleg heeft Per Saldo bewerkstelligd

zijn geraakt bij zorgverzekeraars. Administratieve

dat budgethouders die voor 31 december bij de zorg-

knelpunten, beperkingen in flexibiliteit of de dreiging

verzekeraar aangaven dat een herindicatie niet ging

een pgb te verliezen, waren veelgehoorde klachten. Per

lukken, uitstel kregen tot na de jaarwisseling.

Saldo voerde veel overleg met de zorgverzekeraars en
creëerde zo oplossingen voor veel individuele budget-

> De toegang tot een Zvw-pgb loopt via een indicatie

houders. Daarnaast leidde de overleggen tot aanpassin-

van een wijkverpleegkundige. Dat is een struikelblok

gen in het pgb-beleid van zorgverzekeraars. Zo mogen

gebleken. Knelpunten zijn door Per Saldo aangekaart bij

budgethouders nu binnen één zorgfunctie naturazorg

VWS, politiek en stakeholders als ZN, V&VN en Nza. Per

en pgb combineren. Ook het flexibel organiseren van de

Saldo heeft ook ingezet op een gezamenlijke aanpak en

zorginzet in de tijd en een versoepeling in de toegang

informatie aan wijkverpleegkundigen in samenwerking

tot het pgb zijn winstpunten.

met V&VN. Deze punten zijn geagendeerd bij VWS
en door de politiek.

>

Per Saldo was betrokken bij bestuurlijke en ambtelijke
gesprekken over de knelpunten rondom het informeel
tarief. Door die gesprekken is nu helder wie onder het
informele tarief valt. 2015 werd een overgangsjaar voor
budgethouders die al eerder een pgb hadden. Voor 2016
is een integraal tarief voor informele zorg afgesproken

Zorgverzekeringswet
(Zvw)

dat 15% hoger is.

>
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Wat wilde Per Saldo en wat is er bereikt?
Onze inzet
Per Saldo wil dat het trekkingsrecht voldoet aan de randvoorwaarden van de gebruikers zoals geformuleerd in het
ideale trekkingsrecht. Verder moeten budgethouders goed
geïnformeerd worden zodat zij hun rol kunnen pakken
in het trekkingsrecht-systeem. Problemen zal Per Saldo
aankaarten bij de SVB. Per Saldo zal bij de SVB voortdurend nagaan of het trekkingsrecht goed wordt
uitgevoerd en of problemen snel worden opgelost.

De uitkomst
>

Per Saldo is op alle niveaus in gesprek met de

> Per Saldo zet zich in bestuurlijke overleggen, stuur-

ketenpartners en VWS over de problemen rond de

groepen en werkgroepen onvermoeibaar in voor een

uitbetalingen. De organisatie neemt spoedbetalingen

vereenvoudiging van het trekkingsrecht. Voor de

voor budgethouders voor haar rekening en bemiddelt

volgende problemen werd actief naar oplossingen

tussen budgetverstrekkers en SVB om de juiste

gezocht: het wegwerken van de ambtshalve budgetten,

informatie en gegevens op de juiste plaats te krijgen

declareren van niet-zorggerelateerde kosten, declareren

voor de uitbetalingen.

van het verantwoordingsvrije bedrag, proces rond
eigen stortingen, versturen budgetoverzichten en het

>

Per Saldo zet zich voortdurend in om alle knelpunten

proces herindicaties na overgangsrecht.

aan de orde te stellen bij Wlz-uitvoerende zorgkantoren,
verzekeraars, SVB en VWS en natuurlijk bij de

> Door de vele overleggen, de signalen vanuit budget-

Tweede Kamer. We waren vertegenwoordigd bij ruim

houders en het aankaarten van knelpunten stuurt

tien Kamerdebatten. Om praktische oplossingen te

de Tweede Kamer aan op een eenvoudiger en klant-

bedenken voor dringende problemen is een speciaal

vriendelijker trekkingsrecht dat budgethouders echt

team ingericht bij Per Saldo; Trek het Recht.

gaat ondersteunen. Het perspectief van de budgethouder moet weer centraal staan.

Trekkingsrecht

>

Wat betekent het budgethouderschap? Hoe vinden
budgethouders hun weg in het complexe traject rond
trekkingsrecht? Om bugethouders goed voor te bereiden
organiseerde Per Saldo een pilot. Zowel VWS als de
Tweede Kamer onderschrijft het belang van goede
voorbereiding en ondersteuning.

>

>
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Interne ontwikkelingen

Totalen 2015

Ook intern waren de gevolgen van de wetswijzigingen voelbaar. We hebben in 2015
meer dan voorheen ingezet op een stevige kennisverbreding. Voor de adviseurs
zijn tijdelijk extra uitzendkrachten aangetrokken, om de hoge werkdruk het hoofd te

Aantal cursussen

Aantal deelnemers

Cursus administratie

3

30

Cursus budgetplan

4

42

Familie/mantelzorger als hulpverlener

2

10

15

188

1

11

33

348

Budgethouders

Pgb in een dag		

bieden. Daarnaast groeide het medewerkersbestand met tien nieuwe medewerkers.

Functie begeleiding
Training keukentafel gesprek en persoonlijk plan

Per Saldo zag in 2015 het medewerkersbestand

Per Saldo telde in 2015 48 medewerkers (in totaal

Kind en pgb		

1

7

groeien met tien nieuwe medewerkers. Verschillende

36,93 fte).

Voorbereiding (her)indicatie

2

21

Workshop hoe beschrijf ik mijn zorg

14

133

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd werden
verlengd of omgezet naar een vast dienstverband.

In twee teams kregen de medewerkers ontwikkel-

Training indicatie Wlz

15

163

Vijf medewerkers gingen uit dienst.

trajecten van een externe begeleider. Binnen twee

Training indicatie en pgb ZvW	

10

106

Ledenbijeenkomst actualiteiten

8

224

andere teams werd onder externe begeleiding speciale
Door de uitbetalingsproblemen bij het Svb en de over-

aandacht besteed aan het werkproces.

gang van de Awbz naar de Wlz, deden veel leden een

Ledenbijeenkomst verantwoording

11

252

beroep op onze adviseurs. Om de extra werkdruk op

Ledenbijeenkomst trekkingsrecht

21

590

te vangen zijn extra uitzendkrachten aangetrokken.

Ledenbijeenkomst actualiteiten/ZvW	

14

291

Tevens ging een speciaal team aan de slag om de Svb-

Ledenbijeenkomst pgb in 2016

16

476

Orientatie “starten van een wooninitiatief”

9

106

Exploitatiebegroting wooninitiatieven

6

62

De workshops Keukentafelgesprek, Persoonlijk Plan en

Wooninitiatief “hoe beschrijf ik mijn zorg”

4

22

lezingen. Ook in 2015 had Per Saldo veel te bieden

de nieuwe indicatiecursussen (her)indicatie in de Wlz

Actualiteiten woon

4

51

op het gebied van informatie- en kennisoverdracht.

en (her)indicatie in de ZvW konden ook rekenen op veel

Budgethouders en professionals maakten er veel-

belangstelling.

problematiek in kaart te brengen.

Ontwikkeling budgethouders en professionals
Ledenbijeenkomsten, cursussen, workshops en

–

Professionals

vuldig gebruik van.

–
–

In 2015 is vooral achter de schermen doorgewerkt aan

Pgb in een dag voor professionals

9

118

Aan het begin van het jaar vonden er verschillende

online cursussen. Op technisch vlak werden flinke

Actualiteiten professionals

8

103

ledenbijeenkomsten plaats over de verantwoording

stappen gezet. Zo is de software aangeschaft. Ook zijn

Trekkingsrecht professionals

4

65

2014. De rest van het jaar is vooral de actualiteit als

er afspraken gemaakt over de hosting van het platform.

Pgb in 2016		

5

105

onderwerp genomen. Ook werden er bijeenkomsten

Met de vormgever is gewerkt aan het uiterlijk van de

Cursus op maat / in company

8

gehouden over trekkingsrecht. In het derde kwartaal

cursus. Het is de bedoeling om de aanmelding voor de

is gestart met de ledenbijeenkomst actualiteiten/ ZW.

online cursus en de iDEAL betaling via de vernieuwde
Per Saldo website te laten lopen. Ook dat is in gang gezet.

–

Wooninitiatieven

Van de nieuwe cursussen die in 2015 werden gegeven,
scoorde met name ‘pgb in een dag’ hoog. Deze cursus,

–

Ook is in 2015 gestart met de bouw van de nieuwe

die de basisinformatie over het pgb in alle wetten biedt,

website. De website is ingericht aan de hand van de

werd door 88 leden gevolgd.

nieuwe wetten. Het wordt een dynamische omgeving,
dat op elk apparaat goed leesbaar en doorzoekbaar is.

Totaal		

227

3.524

>

>
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Op de bres voor eigen regie
In weerwil van de onstuimige ontwikkelingen in 2015 als gevolg van de transities

Leden werven…
Nu het pgb in drie van de vier zorgwetten is verankerd wil Per Saldo nog beter

bleef Per Saldo onverminderd strijden om de oorspronkelijke doelstelling van het
pgb te verdedigen. Het recht om los van beperkingen en zorgbehoeften het leven

in beeld komen bij potentiële leden. Om dat te bereiken werkten we in 2015 hard

naar eigen wens in te richten is de reden dat onze organisatie is opgericht en
we blijven altijd alert op bedreigingen van die eigen ruimte. Met name zorg-

om onze vereniging bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Tegelijk

verzekeraars hebben soms de neiging de definitie van het pgb op te rekken, door
de contracteerruimte te vergroten als de vraag naar zorg het aanbod overstijgt.

spande de organisatie zich onvermoeibaar in om de belangen van de bestaande

Per Saldo wil de onderwerpen ‘eigen regie’, ‘zelfbeschikking’ en ‘volwaardig

leden te behartigen.

meedoen’, (terug) op de maatschappelijke agenda, vanuit het perspectief en de
wens van de mensen. In 2015 hebben we ons op verschillende manieren ingezet

Nieuwe leden betalen geen 45, maar 30 euro voor de

In 2015 werden de contouren duidelijk van aangepaste

om mensen met een vraag om (betaalde) zorg en/of ondersteuning te informeren,

cursus ‘Pgb in één dag’ als zij zich binnen 3 maanden

en aangevulde lidmaatschapsvormen, inclusief het

te ondersteunen en te versterken. Dat kwam onder meer tot uiting in de pilot

aanmelden. Deze succesvolle aanbieding is in 2015

donateurschap. Zodra de feitelijke invulling duidelijk

Integraal pgb, een samenwerking tussen Per Saldo, VWS, VNG, twee gemeenten

verlengd. Er zijn in 2015 15 cursussen ‘Pgb in één dag’

is en daarmee ook de voordelen voor leden kunnen

en andere betrokken ministeries. Ook boden we online cursussen voor leden.

gegeven met 88 deelnemers. Daarvan maakten

worden geformuleerd, staan in 2016 nieuwe wervings-

Tevens namen we deel aan landelijke projecten gericht op ‘empowerment’ van

51 cursisten gebruik van de aanbieding.

acties op de planning.

budgethouders.

…én houden
Leden ondersteuning bieden bij bezwaarzaken,
uitzondering in beroepszaken (CIZ, CAK, gemeenten
en zorgkantoren) en klachten bij de zorgverzekeraar.
Dat is een van de voornaamste taken van Per Saldo.
In totaal ging het om 347 zaken.

>

>
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Wooninitiatieven

Overzicht bezwaarzaken 2015
Totaal 347

Het Landelijk Steunpunt Wonen is sinds 2014 onderdeel
van Per Saldo. Zodat de organisatie ouders en naasten
die betrokken zijn bij (de realisatie van) wooninitiatieven

Aantal bezwaarzaken
2015 347
2014 315
2013 249
2012 173

kan ondersteunen met voorlichting, belangenbehartiging
en advies.

10% (33)
ongegrond

9%

(42)
geen bezwaar
of advies

2014

Voorlichting en advies

32% (163)
gegrond

Per Saldo Wonen organiseerde in 2015 elke maand een

In november organiseerde Per Saldo Wonen de

betreft Jeugdzorg zaken

thematische workshop. Op aanvraag verzorgden we op

Landelijke Wooninitiatieven dag waarin het delen van

63%

betreft zorgkantoor zaken

locatie informatiebijeenkomsten.

kennis, netwerken en elkaar inspireren centraal stond.

11%

betreft Wmo bezwaarzaken

25%
1%

betreft CIZ bezwaarzaken

2015
8,0% betreft CIZ bezwaarzaken
4,3% betreft zorgverzekeringszaken

Op de website www.woonzelf.nl staat informatie over

49% (77)

uiteenlopende onderwerpen. Als afgeleide daarvan
versturen we de nieuwsbrief Wooninitiatieven naar

lopen nog

1400 abonnees.

0,3% betreft CAK zaken
18,7% betreft zorgkantoorzaken

Belangenbehartiging

68,6% betreft Wmo & Jeugdwet bezwaarzaken

–

Samen met Per Saldo stelde VWS eind 2015 criteria op

–

Nadat het projectvoorstel in eerste instantie is

waaraan wooninitiatieven onder de Wlz in 2015 moeten

afgekeurd, het onderwerp en doel van de aanvraag

voldoen om in aanmerking te komen voor de toeslag.

zou tot de reguliere taken van Per Saldo behoren,

Onze lobby richt zich nu op het vaststellen van de

heeft het bestuur van Kansfonds de projectaanvraag

criteria voor 2016.

alsnog gehonoreerd. De financiële omvang van de

De bezwaarzaken betreffende Wmo/Jeugdwet namen

Met enige zorg constateerde de Juridische afdeling

aanvraag is verlaagd. Vanaf februari 2016 starten

flink toe ten opzichte van 2014. Dit is te verklaren door

van Per Saldo in 2015 bij de afwikkeling van bezwaar-

we met de inrichting van de projectorganisatie.

de nieuwe bevoegdheden van de gemeenten en hun

zaken een steeds formelere opstelling, met name bij

uitdaging om deze vorm te geven.

de Zorgkantoren. Er wordt minder rekening gehouden
met individuele situaties en de bereidheid om gelijk-

Opvallend is het aantal zaken dat nog niet is afgedaan.

waardige maatregelen te treffen neemt af. Per Saldo

De belangrijkste oorzaak daarvan is de overbelasting

houdt deze trend nauwlettend in de gaten.

van de betrokken overheidsinstanties als gevolg van de

Inspirerende bijeenkomst

ingrijpende wets- en stelselwijziging per 1 januari 2015.
Op zaterdag 28 november 2015 werd de 10e Landelijke dag Wooninitiatieven gehouden.
Met ruim 220 deelnemers werd het een interessante en inspirerende bijeenkomst.
’s Morgens waren er diverse lezingen en werden de ‘Inspiratiewijzer Het toekomstbestendige Wooninitiatief’ en de ‘Wegwijzer Financiering Wooninitiatieven’
gepresenteerd. ’s Middags konden de deelnemers kiezen uit zes themasessies.

>

Projecten

1 Het Juiste Loket

De transitie, wetswijzigingen en de veranderingen die

3 Cliënt- en familieondersteuning
Belangrijkste signalen:

Kunnen we de positie van cliënten en hun familie

In 2015 vond in dit kader een eerste bijeenkomst

- Verreweg de meeste problemen betreffen contact

in de langdurende intramurale zorg versterken door

plaats, met als thema ‘Beschermd wonen met een pgb’.

Veel mensen zaten met vragen en voelden zich van

met de gemeenten, bij zowel Jeugdwet als Wmo 		

middel van informatie, ondersteuning van regionale

Veertig bezoekers nemen deel aan de bijeenkomst,

‘het kastje naar de muur’ gestuurd. Op verzoek van

(60%). Het gaat dan met name om vraagstukken

participatie en versterking van de cliëntondersteuning?

waar ze onder meer een factsheet kregen over het

het ministerie van VWS richtten Per Saldo en netwerk-

rond het stellen van een nieuwe indicatie (73%) en

Die vraag staat centraal in het project cliënt- en

onderwerp. Per Saldo heeft een bijdrage geleverd

organisatie Ieder(in) Het Juiste Loket op. Daar kunnen

over het niet overnemen van een bestaande indicatie

familieondersteuning, dat wordt uitgevoerd binnen

aan diverse artikelen in de Nieuwsbrief van Regie

mensen terecht die door verschillende zorgloketten

door de gemeente (21%).

het programma ‘Regie in de Regio’ van Landelijk

in de Regio en de ondersteuning van de helpdesk.

in 2015 zijn doorgevoerd, bleven niet zonder gevolgen.

worden doorverwezen of niet adequaat worden
geholpen.

- In 18% van de gevallen betreft het knelpunten bij of

Platform GGZ (LPGGZ).

in contact met de Zorgkantoren en Centra Indicatiestelling Zorg. Dan gaat het vaak om de uitvoering

merendeel van de vragen kostte gemiddeld 25 minuten

Zorgverzekeraars in verband met de uitvoering van

4

om af te handelen. In 1903 gevallen duurde het iets

de Zorgverzekeringswet.

Een ander project dat wordt uitgevoerd binnen het

tussen (organisaties van) cliënten, hun families en de

programma ‘Regie in de Regio’ van Landelijke Platform

gemeenten. In 2015 vonden er in dit kader gesprekken

Vraag naar advies was er in ruime mate. In totaal
verwerkte het meldpunt in 2015 8448 meldingen. Het

langer, gemiddeld drie uur. In veel gevallen moest

van de Wet langdurige zorg.
- In 16% van de gevallen betreft het knelpunten bij de

- Steeds vaker komt het voor dat ook gemeenten en

Taskforce GGZ

contact worden gelegd met het verantwoordelijke

zorgverzekeraars het Meldpunt bellen voor informa-

GGZ (LPGGZ) is Taskforce GGZ.

plaats met cliëntorganisaties in de gemeente

zorgloket en/of het ministerie van VWS.

tie of advies. Dit geldt ook voor zorgverleners.

Per Saldo draagt landelijk bij en heeft als taak binnen

Amersfoort. Ook zijn er contacten binnen de gemeente

vijf gemeenten in de regio Oost het contact te

Ede. Tevens heeft Per Saldo bijgedragen aan de input

verstevigen tussen cliënt- en familieorganisaties en

die de Taskforce kon geven aan de commissie voor de

hun (centrum)gemeente. De wenselijke opbrengst

Toekomst van Beschermd Wonen.

2 Integraal pgb

van dit project is een duurzame samenwerkingsrelatie

Met project Integraal pgb willen de initiatiefnemers

In 2015 zijn vijftig deelnemers per gemeente geworven.

nagaan of mensen en gezinnen met een complexe

Per Saldo gaf een training aan de medewerkers van

hulpvraag geholpen zijn met een integraal pgb. Een

de toegang in zowel Delft als Woerden. Binnen het

integraal pgb – ook wel i-pgb genoemd – is één budget

ministerie van VWS wordt gewerkt aan een Algemene

5 Aandacht voor Iedereen (AVI)

dat cliënten krijgen om alle ondersteuning in te kopen

Maatregel van Bestuur die de pilot juridisch mogelijk

Het project ‘Aandacht voor iedereen’ is opgezet om

In 2015 namen zo’n 1600 deelnemers deel aan de

die ze nodig hebben. Naast Per Saldo zijn initiatief-

moet maken. De voorbereidingen bij alle deelnemende

leden van Wmo-raden en belangenbehartigers te

digitale raadpleging over ondersteuning vanuit de

nemers het ministerie van VWS en de gemeenten

organisaties (verstrekkers van deel-pgb’s) en bij de SVB

informeren over de transitie en de transformatie van

Wmo. Veel van deze mensen zijn niet tevreden over

Delft en Woerden. Per Saldo neemt deel aan de

worden getroffen. Per Saldo draagt intensief bij aan het

de AWBZ-begeleiding en hen te adviseren over hun

hun contact met de gemeenten. Niet minder dan 36%

stuurgroep, pilotsessies en het pilotteam.

vormgeven van het onderzoek dat TNO uitvoert naar

rol. Daarnaast monitort het programma de gevolgen

is ontevreden over de deskundigheid van degene die

de werking van het integraal pgb. Binnen de gemeente

van deze verandering voor cliënten en mantelzorgers.

namens de gemeente het gesprek voert. Van de onder-

Woerden verzorgt Per Saldo bovendien de onafhanke-

Het ministerie van VWS financiert het project.

vraagden is 41% van mening dat er wordt uitgegaan

lijke cliëntondersteuning.

De betrokken organisaties zijn: Ieder(in), Koepel

van onrealistische (extra) ondersteuning uit het eigen

Het project loopt door in 2016.

Wmo-raden, LPGGZ, Mezzo, Oogvereniging,

netwerk. Een kleine meerderheid, 57%, wist niet dat er

Ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NOOM, NVOG,

onafhankelijke cliëntondersteuning is. Verder gaven

patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang

veel deelnemers aan dat de informatievoorziening over

Nederland.

procedures en eigen betalingen onvoldoende was.
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6 Workshop ‘Het persoonlijk gesprek’
Als onderdeel van het programma ‘Zorg verandert’, is

Er zijn afspraken gemaakt met het ministerie van VWS

in 2015 begonnen met workshops voor mensen die een

over een vervolg in 2016/2017. In totaal geeft Per Saldo

persoonlijk gesprek moeten voeren. Met groot succes.

tussen 2015 en 2016 honderd workshops door het hele

Inmiddels zijn er twaalf workshops gegeven, die door

land.

De Vereniging
Per Saldo is een vereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden
budget die daarmee kiezen voor regie over hun eigen leven. De leden bepalen

de deelnemers zeer werden gewaardeerd.

het beleid van de vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt door de leden

7 ‘Mijn kwaliteit van Leven’
Kunnen mensen met een chronische beperking het

houders, ouderen en hun mantelzorgers. Het

leven leiden zoals zij dat willen? Nee, zegt 44% van

programma is een initiatief uit 2015 van Patiënten-

in totaal 10.000 chronisch zieken, ouderen en mantel-

federatie NPCF in samenwerking met Mezzo, Per Saldo,

zorgers, waaronder 800 budgethouders, die meededen

Zorgbelang Nederland, PCOB en NOOM. De deelnemers

aan een onderzoek op de site mijnkwaliteitvanleven.nl.

krijgen twee keer per jaar de vragenlijst en ontvangen

Deze vragenlijst is bestemd voor mensen met een

ook een samenvatting die mensen kunnen gebruiken

chronische ziekte of beperking, waaronder budget-

bij het gesprek met de gemeente.

8 Rechtmatige zorg en Fraudeaanpak

gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Twee klankbordgroepen van
betrokken budgethouders adviseren het bestuur en het bureau. Het bureau voert
de vastgestelde taken uit.

Aantal leden
31 dec. 2014

31 dec. 2015

Beginnende budgethouders krijgen te maken met veel

programma Rechtmatige zorg en Fraudeaanpak. Doel

Budgethouders

taken en verantwoordelijkheden. Om hen daarbij zo

is onder meer om budgethouders weerbaar te maken

Abonnees		

1.578

1.716

goed mogelijk te helpen is Per Saldo gevraagd een

tegen misleidende zorg- of bemiddelingsbureaus.

Donateurs		

193

180

voorstel te maken om startende budgethouders daarop

Per Saldo heeft hiervoor in 2015 een projectaanvraag

Gewone leden		

16.314

15.253

voor te bereiden. Dat gebeurde in het kader van het

ingediend.

Plusleden		

7.591

8.191

227

256

Gezinsleden (gratis)

12

12

Informatie-abonnementen

13

13

25.928

25.621

Abonnees wooninitiatieven

9

Parent2parent / BOSK

Ouders van een gehandicapt kind zitten vaak met

leden van Per Saldo zich aangemeld als supportouder.

veel vragen. Internet en hulpverleners kunnen

Zij zijn ook getraind door Per Saldo. Parent2parent

daar een deel van beantwoorden, maar sommige

start in 2016 een gerichte publiciteitscampagne om

kwesties zijn wat persoonlijker. Daarvoor is er nu

meer vraagouders te werven. Per Saldo besteedt

Paren2Parent. Deze organisatie koppelt budget-

extra aandacht aan dit project in haar communicatie-

houders met een zorgintensief kind aan ervaren

uitingen.

ouders/ budgethouders. Na werving hebben vooral

		

TOTAAL		

Inkomsten 2015
Instellingssubsidie VWS
Opbrengsten contributies en abonnementen
Projectsubsidies
Producten en diensten
Diverse baten
		

22

€ 1.114.100
€ 1.549.448
€ 894.535
€ 219.168
€
29.787

>

>
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Het bestuur

Klankbordgroep Wooninitiatieven (WI)

Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch

Per 31 december 2015 hebben de volgende personen

De klankbordgroep Wooninitiatieven bestaat uit

Dhr. Lourens van den Berg			

beleid van de organisatie en komt vijf keer per jaar

zitting in het bestuur:

tien personen die allen verbonden zijn aan een woon-

Dhr. Hans Biemans

samen. In de Algemene Ledenvergadering van 20 juni

Dhr. Alwin Hietbrink (voorzitter)

initiatief. De klankbordgroep kwam in 2015 drie keer

Dhr. John Buitenhuis				

2015 nam mevrouw Bökkerink afscheid na afloop van

Dhr. Mat Botman (penningmeester)

bijeen. Agendapunten waren onder meer: de signalen

Dhr. Bert Daalder

haar tweede zittingstermijn. Mevrouw Zweerts de Jong

Mw. Inge Zweerts de Jong		

over de transitie, het toekomstbestendige woon-

Dhr. Gabriel Enkelaar (voorzitter)		

werd herbenoemd voor een tweede termijn en de heer

Dhr. Wim van Minnen

initiatief, thema landelijke Woninitiatievendag 2015,

Mw. Annemie van den Heuvel

Van Minnen werd benoemd voor een eerste termijn.

Dhr. Gabriel Enkelaar

beschermd wonen, ondernemingsplan met rekenmodel

Dhr. Paul Offerman				

voor wooninitiatieven en knelpunten.

Dhr. Jos van Rijsingen

In de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober

Het bestuur vergaderde in 2015 vijf keer met als

Per 31 december 2015 maakten de volgende leden

Mw. Gerry Spronk				

werden de heren Botman en Enkelaar herbenoemd

belangrijkste agendapunten: stand van zaken

deel uit van de Klankbordgroep WI:

Dhr. Wouter van Tol

voor een tweede termijn.

Wmo-Zvw-Wlz en koersbepaling, project I-pgb,
strategie trekkingsrecht, HLZ, tarieven pgb en
compensatieregeling pgb, herstructurering bureau
en herijking bestuursreglement.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Op 20 juni werd de korte ALV gehouden. Het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014 zijn goedgekeurd

Bureau

en aan het bestuur werd decharge verleend.

Per Saldo staat onder leiding van directeur

– Directie

Aline Molenaar. De organisatie heeft 48 medewerkers

– Bedrijfsbureau (BB)

(36,93 fte) verdeeld over een aantal afdelingen:

– Training & Advies

20-jarig jubileum Per Saldo

– Collectieve Belangenbehartiging (CBB)

In 2015 vierde Per Saldo op bescheiden schaal het

Zowel op 5 oktober als tijdens de Jubileum-ALV op

– Per Saldo Wonen

20-jarig bestaan van Per Saldo en het pgb. Dat vierden

10 oktober werd de prachtige film ’20 jaar persoons-

we op 5 oktober met een bijeenkomst voor de stake-

gebonden budget’ van Jotja Bessems vertoond.

holders van Per Saldo. In het auditorium van PGGM

Gijs Wanders presenteerde met verve het interessante

praatte Charles Groenhuijsen belangeloos het

programma op 10 oktober. Het was een zeer feestelijke

inspirerende programma aan elkaar en zat de bijeen-

bijeenkomst die ook een ‘Per Saldo-lied’ opleverde,

Ondernemingsraad (OR)
De OR en de directie hebben drie keer vergaderd.

onder andere: scholing OR, klimaat pand, werk-

komst op vaardige wijze voor. Sprekers waren onder

geschreven en gezongen door Charlotte Glorie.

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn

plekken, jaarplan 2016 en de jaarcijfers.

andere Pauline Meurs (RV&S), Yolan Koster (Gemeente

Spreker was onder andere Sven de Langen, project-

Woerden), Andre Rouvoet (ZN) en staatssecretaris

leider van de pilot integraal pgb. Corina Heijstek

Martin van Rijn. De werkgroep ‘Vanuit Autisme

werd benoemd tot erelid van Per Saldo.

Klankbordgroep Per Saldo
De klankbordgroep, bestaande uit betrokken

Dhr. Robbert Eldering 		

budgethouders, kwam in 2015 vier keer bijeen.

Dhr. Willem Bruynseels

Op de agenda stond onder andere: een gesprek met

Mw. Milly Koefoed-Beijerinck

Zorgverzekeraars Nederland, veranderingen in de zorg,

Dhr. Freek Diersen (voorzitter)

vereenvoudiging systeem trekkingsrechten, pgb-Zvw

Dhr. Boy Royackers 			

en wooninitiatieven.

Dhr. Rob Guffens

Per 31 december 2015 maakten de volgende leden

Mw. Margriet van Eck		

deel uit van de klankbordgroep:

Mw. Annemie Pisters
Mw. Yvonne Westhoek		
Dhr. Jan Blok

bekeken’ presenteerde het rapport ‘Maatschappelijke
businesscase: Levensbrede aanpak bij autisme’.

>

Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen die hun zorg en begeleiding
zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).
T 0900 742 48 57 (€ 0,20 per minuut)
E info@pgb.nl

www.pgb.nl

