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1. Inleiding 

1. Buitenlandse ervaringen zijn niet 1 op 1 naar Nederland over 

te brengen 

2. Alleen afgaan op artikelen is gevaarlijk 

3. Ik winkel Europees 

4. Implementatie van ideeën van elders is het grootste probleem 

5. Door mij bestudeerd: 

• Tot 2016: zie mijn boeken 

• Na 2016 artikelen via Per Saldo en het VAPH te Brussel  

• Mijn ervaringen als voorzitter van Spierziekten Nederland 

• Eigenwijs van oktober 2019 

6. Vooruitlopen op congres 2020 
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Doelstellingen van PGB beleid 

doelstelling Land 

Meer eigen regie van cliënt Nederland Engeland Vlaanderen 

Keuzevrijheid vergroten Nederland Engeland Vlaanderen 

Duitsland Oostenrijk 

Behouden van mantelzorg Duitsland Oostenrijk 

Meer werkgelegenheid voor 

vrouwen 

Frankrijk Spanje 

Kostenbeheersing Langdurige Zorg Duitsland 



Enkele  invalshoeken om PGB’s te 

beoordelen 

• Bestedingsruimte  maximaal aanvankelijk in  Italië, Oostenrijk 

en Engeland en minimaal in Nederland en Frankrijk. 

Persoonlijke assistent in Scandinavische landen 

• Informatievoorziening: neemt in geheel Europa toe zowel via 

websites, OCO’s (onafhankelijke cliëntondersteuner) als case 

managers; meer professionaliteit.    

• vergelijking met zorg-in-natura (Nederland, Engeland)  of met 

inkomens vervangende uitkeringen (Duitsland, Oostenrijk) 

 



Persoonlijke assistentie voor mensen 

met fysieke, verstandelijke en/of 

psychische beperkingen 

• PA voor vijf basisbehoeften: persoonlijke hygiëne, eten, aan- 

en uitkleden, communicatie met anderen en andere hulp 

waarbij een grondige kennis van de beperking van de 

gebruiker vereist is     

• Personen met basisbehoeften die hoger liggen dan 20 uren 

per week  ontvangen een PGB hiervoor 



Minimale competenties van PGB 

houders in Nederland 

1. Zorg en ondersteuning inkopen 

2. Administratie bijhouden  

3. Actief communiceren 

4. Zorgverleners kiezen en coördineren 

5. Werk- of opdrachtgever zijn  

6. Verantwoording afleggen  

7. (aanwezigheid van persoonlijke relatie) 

 

 

 



Enkele  invalshoeken om PGB’s te 

beoordelen (vervolg) 

• Recht op zorg wordt afgekocht in Duitsland, Italië, Engeland en 

Oostenrijk  

• Start meestal vanuit gehandicaptenzorg (Vlaanderen, 

Engeland, Italië) 

• Hoeksteen (Duitsland, Vlaanderen)  of alternatieve optie 

(Nederland, Engeland) 

•  Inpassing in internationale verdragen over de rechten van  

mensen met een beperking  (Vlaanderen) 

• Coördinatie tussen pgb’s (Duitsland en Engeland): Leistungen 

wie aus einer Hand en Trägerubergreifend Persönliches 

Budget 



Rechten van mensen met een 

beperking (Molenaar, Eigenwijs, 2019) 

1. recht op gelijke behandeling 

2. recht op eigen regie en participatie 

3. recht op inclusief onderwijs 

4. recht op arbeid 

5. recht op toegang 

6. recht op zelfstandig juridisch handelen 

7. recht op mobiliteit 

8. recht op een behoorlijke levensstandaard 

9. recht op cultuur, recreatie, sport en vrije tijd. 

 



Kostenbeheersing en PGB 

• Aantal budgethouders maximeren per jaar (Vlaanderen) 

• PGB is bij gelijk blijvend pakket financieel lager dan bij levering 

in natura (Duitsland, Vlaanderen) 

• Afkoopsom heeft geen relatie met nodige zorg 

• Toekomst scenario’s voor PGB gebruik + prijskaartjes 

• Parlement beslist in welk deel van de noden wel en niet wordt 

voorzien (Vlaanderen) 

• OCO’s (onafhankelijke cliëntondersteuner) is vrijwilligerswerk 

wel kosten voor opleiding en bijscholing (Vlaanderen)  

• Ondersteuning mantelzorg leidt tot uitstel van opnamen in 

instituut 

• De PGB  budgetten zijn te hoog: daardoor ontstaat fraude 

 



Tien discussiepunten: 

1. De keuzevrijheid voor Nederlandse cliënten is vooraf te veel 

dicht getimmerd: liever een som ineens om af te zien van het 

recht op de WLZ en andere wetten. (Duitsland, Oostenrijk).  

2.  Geen verantwoording achteraf  over besteding van PGB 

maar wel bezoek door wijkverpleegkundige.  

3. Alle huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging betalen 

via PGB van bv 300 euro per maand en noem dat dan 

hygiënische zorg. (Vlaanderen) 

4. Invoering van persoonlijke assistent  (Scandinavische landen, 

Vlaanderen) 

 



Discussiepunten (vervolg) 

5. Vouchers invoeren voor alle langdurige zorg-in-natura boven bv 

50.000 euro(Vlaanderen)? 

 

6. Het PGB is niet bedoeld om instituten te betalen zoals 

Focuswoningen. Wie er in zit, mag blijven. Maar op termijn ermee 

stoppen.  (Duitsland, Oostenrijk)? 

 

7. Zorgkantoren en gemeenten bestuurlijk samenvoegen en 

afstemmen. Nederlandse PGB Instanties werken langs elkaar 

heen? 

 



Discussiepunten (vervolg) 

8. Eén website  voor pgb’s binnen de WLZ? 

9. Pgb voortaan ook framen  als middel om mantelzorg te 

versterken en vrouwen meer dan parttime te laten werken 

10.  Nederland heeft behoefte aan een studiecentrum van drie 

medewerkers voor PGB ontwikkelingen in Europa. Bij Vilans? 

Bij Per Saldo? Met medewerking van het CIZ?  
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Nawoord over implementatie 

• Parlement en regering geven richting aan 

• NZA, ACM en Zorginstituut komen losser te staan van VWS 

• Begin met regionale experimenten 

• Vier jaar is te kort 

• Alleen als de software op orde is, zijn experimenten mogelijk 
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Aanbevolen literatuur (vervolg) 

• Handreiking voor toetsing op (minimale) pgb-vaardigheid, te 

downloaden via 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-

ondersteuning-

thuis/documenten/brochures/2019/06/26/handreiking-voor-

toetsing-op-minimale-pgb-vaardigheid 

• Kirsten Hermans en Prof. dr. Anja Declercq, persoonsvolgende 

financiering in tien Europese landen, Leuven, 2016  
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Aanbevolen literatuur (vervolg) 

• Op zoek naar bronnen voor duurzame vernieuwing, Een 

verkenning in opdracht van de vaste commissie voor VWS, 

Vilans, april 2019 

 



 

 

 

 

Ik dank u voor uw aandacht 
 
 
 
Nog een reclamespot: 





Lees ook: 



Contact? 

• mail@guusschrijvers.nl 

 

• www.guusschrijvers.nl 

 

•  www.twitter.com/GuusSchrijvers   
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