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Terug naar 
de oorsprong 
Het pgb werd in 1996 ingevoerd als instrument om je leven te 
kunnen leiden zoals je dat zelf wilt, ondanks je ziekte of handi-
cap. In de jaren daarna moest het persoonsgebonden budget 
allerlei stormen doorstaan. Het ene jaar werd het pgb nog 
gezien als een van de meest succesvolle zorginnovaties en werd 
het herkend als het prachtige instrument dat het is, het andere 
jaar ging het vooral over fraudegevoeligheid en misbruik ervan. 
Kortom, het pgb is over hoge bergen en door diepe dalen gegaan. 

Helaas hebben vooral de diepe dalen een grote invloed gehad 
op de invulling van het pgb. Er zijn veel regels bijgekomen, en 
jammer genoeg zien allerlei ondernemers het pgb als een mooie 
business case zonder de spelregels van het pgb goed te hante-
ren. Het pgb is ten prooi gevallen aan verschillende oneigenlijke 
doelen. 

Minister Hugo de Jonge zag alle fraude, regels en dillema’s 
omtrent het pgb ook. Gelukkig erkende hij ook dat het in de 
basis een mooi instrument is. Per Saldo heeft ervoor gepleit om 
terug te gaan naar de oorsprong, terug te gaan naar de bedoe-
ling van het pgb en vond daarbij de minister aan haar zijde. 

De Jonge heeft in samenwerking met allerlei partijen uit het 
veld, waaronder Per Saldo, een plan opgesteld om het pgb toe-
komstbestendig te maken: de Agenda pgb. Wij zijn de minister 
erkentelijk dat hij zijn nek heeft uitgestoken om het pgb 
weer een zet richting een hoge berg te geven. 

In deze special, die helemaal in het teken staat 
van de agenda pgb, kunt u lezen hoe de agenda 
tot stand is gekomen en wat de plannen voor de 
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INTERVIEW DICK COCHIUS 

nieuwe rol. “Voor veel mensen is het pgb alsof je lichaam je op bepaalde punten VOORZITTER PER SALDO KLANKBORDGROEP DICK COCHIUS: 
van levensbelang. Zelf heb ik tachtig uur in de steek laat. Ik denk dat het juist 

“Het PGB is a way of life!’ 
Hij lijkt voorzitterschappen te sparen en is regelmatig bij de 
Tweede Kamer te vinden. Dick Cochius noemt zichzelf ‘fulltime 
ervaringsdeskundige’. Ervaringen die hij vervolgens gebruikt om 
anderen te helpen, van de leden van Spierziekten Nederland tot 
invalide en minder valide-supporters bij zijn Vitesse. 

om een aantal jaren geleden te plei-
ten voor 24 uur persoonlijke assistentie 
voor mensen met een zware lichamelijke 
handicap. Dick: “Er moet altijd iemand 
aanwezig zijn in mijn directe omgeving. Bij 
falende beademing heb ik niet de luxe om 
even af te wachten wie er tijd heeft om te 
komen.” Dick kreeg zijn 24 uur persoonlijke 
assistentie voor elkaar, op de hem tekenen-
de manier. Hij richtte, samen met partner 
in crime Yvonne Westhoek, een werkgroep 
op, bestookte politici en andere beslissers 
met argumenten en reisde regelmatig af 
naar de Tweede Kamer. 

Met dezelfde volharding benaderde hij 
zijn contacten binnen de gemeentepoli-
tiek en woningcorporaties. Resultaat was 
de verhuizing naar zijn huidige apparte-
ment, waar genoeg ruimte is voor zijn 
verworven permanente assistentie. “Tja, 
ik ben geen onbekende in de Arnhemse 
gemeentepolitiek”, lacht hij. 
Dick is voorzitter van het Arnhems 
Platform Chronisch Zieken en 
Gehandicapten, hij is actief binnen 
Spierziekten Nederland en was in het 
verleden bestuurslid van de supporters-
vereniging van Vitesse. En dat zijn nog 
maar drie van de vele functies die op zijn 
LinkedIn-account te vinden zijn. 

Wederzijdse sympathie 
Sinds kort is Dick ook voorzitter van de 
Klankbordgroep van Per Saldo, waarvan 
hij al langer lid was. “Er zijn ontzettend 
veel mensen betrokken bij Per Saldo. 
De mensen op kantoor, stakeholders, 
beleidsmakers, politici. Het is van groot 
belang dat de stem van de budgethou-
der goed gehoord wordt. Daarvoor is de 
Klankbordgroep opgericht”, legt hij uit. 
Hij heeft een persoonlijke missie in deze 

per week persoonlijke zorg nodig, en 
permanente assistentie. Met mijn pgb 
heb ik een team om mij heen verza-
meld waarmee ik dit kan waarmaken. Die 
mensen heb ik uitgekozen op basis van 
bekwaamheid en wederzijdse sympathie. 
Dat moet wel als je zoveel met elkaar 
optrekt. Ik kan door het pgb actief parti-
ciperen in de samenleving, wat inhoudt 
dat ik mijn maatschappelijke bijdrage 
lever en de contacten met vrienden en 
familie onderhoudt. Waarmee ik maar 
wil zeggen dat het pgb veel meer is dan 
simpelweg een financieringsvorm. Wat 
een onderschatting! Het pgb is a way of 
life en het wordt tijd dat de politiek er eens 
op die manier tegenaan gaat kijken!” 

Succeservaringen 
Naast talloze activiteiten op het gebied 
van belangenbehartiging staat er nog 
een opvallende functie op Dicks cv. Hij 
is al jarenlang - met een incidentele 
tussenperiode waarin hij met lokale ver-
enigingen werkte - bondscoach van het 
Nederlandse rolstoelhockeyteam. Zijn 
ogen beginnen te glinsteren als dit ter 
sprake komt. “In mijn periode zijn wij 
ongeslagen, en één keer wereldkampi-
oen en twee keer Europees kampioen 
geworden”, vertelt hij trots. “Het niveau 
is hoog en de sfeer onderling is gewel-
dig.” Als we verder praten blijkt zijn 
voorliefde voor het rolstoelhockey een 
fundamentelere reden te hebben. “Toen 
ik klein was ontraadden de artsen rol-
stoelhockey voor kinderen met een spier-
ziekte. Maar ik wilde het dolgraag, het is 
een van de weinige rolstoelsporten die 
je in teamverband kan doen”, vertelt hij. 
“Mijn ouders zagen mijn geestdrift, en 
reden mij overal naar toe om te kunnen 
sporten. Datzelfde enthousiasme zie ik 
nu zelf bij de gehandicapte jeugd. Juist 
als je lichamelijk beperkt bent, is het zo 
belangrijk dat je toch fanatiek een sport 
kan beoefenen. Het is alsof…” Dick denkt 
diep na en vervolgt: “Als je een fysieke 
beperking hebt, is het toch een beetje 

daarom zo belangrijk is dat je als kind 
merkt, dat je met datzelfde lichaam toch 
heel veel kan bereiken. Die succeserva-
ringen op het hockeyveld, qua prestaties 
en ook qua teamgevoel, werken door in 
alle andere aspecten van je leven. Dat is 
de reden dat ik mij met hart en ziel voor 
gehandicaptensport inzet.” 

Kleine ondernemer 
Hart en ziel, het is een uitdrukking die 
bij Dick past. Hij kan niet bepaald zeg-
gen dat hij tijd over heeft. Alleen al het 
managen van het zorgteam om hem 
heen kost uren per week. “Het is een dag-
taak om alles in de lucht te houden”, zei 
hij ooit in een artikel in het NRC. In een 
ander interview omschreef hij zichzelf 
eens als ‘een soort kleine ondernemer 
van mijn eigen lijf’. Dat ondernemen 
neemt hij serieus. Zijn pgb-administratie 
houdt hij minutieus bij, storingen bij de 
SVB zorgen regelmatig voor overwerk 
bij het verwerken van alle verschillende 
declaraties. 
Ondanks al die logistiek neemt hij steeds 
weer nieuwe activiteiten op zich, zoals 
onlangs het lidmaatschap van de werk-
groep Scholing en transitie van kind(zorg) 
naar volwassene(zorg), van de Vereniging 
Samenwerkingsverband Chronische Adem-
halingsondersteuning. Waar komt die 
onbedwingbare dadendrang vandaan, 
wil hij nooit eens gewoon Netflix kij-
ken of een boek lezen? “Netflix kijk ik ’s 
nachts, als ik in bed lig”, lacht Dick. “Maar 
overdag…. tja, misschien is het een soort 
idealisme. Ik ben heel blij dat ik ondanks 
mijn spierziekte zo goed kan functio-
neren. Dus ik vind het niet meer dan 
normaal dat ik ook wat teruggeef aan de 
maatschappij. En ik neem echt wel de tijd 
om iets te gaan drinken met vrienden 
of even de binnenstad in te rijden. Deze 
zomer ga ik op vakantie naar Kroatië, 
daar kijk ik enorm naar uit.” En zet hij de 
telefoon, app en mail dan even uit? Dick 
begint schuldbewust te lachen: “Dat kan 
ik echt niet beloven!” < 

“Waar heb je gepar-
keerd? Ah, prima, dat 
is vrij parkeren. Kon je 

het vinden? Wil je iets lekkers bij koffie?” 
Dick Cochius is geen man die dingen aan 
het toeval overlaat. Er is weinig dat aan 
zijn aandacht ontsnapt en zijn welkom is 
meer dan hartelijk. Dolblij is hij met zijn 
ruime, lichte appartement waar we even 
later aan de koffie zitten. Een apparte-
ment waar hij niet zonder slag of stoot 
terecht is gekomen. 

“Hiervoor woonde ik in een Fokus-
woning. Daar maakte ik mij grote zorgen 
over mijn veiligheid”, vertelt Dick. Hij 
heeft de progressieve spierziekte SMA, 
en kan alleen nog zijn duim en lippen 
bewegen. “Mijn longen functioneren niet 
meer, dus ik ben 24 uur per dag afhanke-
lijk van chronische thuisbeademing. Als 
deze opeens niet werkt, was bij Fokus de 
alarm-responstijd van een medewerker 
drie tot vijf minuten.” Het besef van deze 
kwetsbaarheid was aanleiding voor Dick 
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INTERVIEW AGENDA PGB 

EEN GOED GESPREK TUSSEN MINISTER HUGO DE JONGE EN PER SALDO DIRECTEUR ALINE MOLENAAR 

Terug naar de bedoeling met de Agenda pgb 
Om het pgb minder kwetsbaar en minder complex te maken 
heeft Minister Hugo de Jonge in samenwerking met verschil-
lende partijen uit het zorgveld de Agenda pgb opgesteld. Ook 
Per Saldo was er nauw bij betrokken. Directeur Aline Molenaar 
en de minister kijken terug op de totstandkoming van dit actie-
plan én blikken vooruit op de toekomst. 

tekst: liza leijenhorst 

“Ik heb altijd gezegd dat ik het pgb een prachtig instru-
ment vind voor de mensen voor wie het bedoeld is en 
de verantwoordelijkheid aankunnen. Dus voor men-

sen die de regie willen hebben over zorg en ondersteuning om 
zo hun leven te kunnen leven zoals ze dat willen”, zegt minister 
Hugo de Jonge. Per Saldo directeur Aline Molenaar zit naast 
hem op de bank in zijn werkkamer op het ministerie van VWS. 
Ze hebben de afgelopen periode een aantal keer samengewerkt, 
ook rond de totstandkoming van het nieuwe pgb-portaal PGB 
2.0. “Ik zie Aline een beetje als de moeder van het pgb 2.0”, zegt 
De Jonge. 

Toekomstbestendig 
De minister kent alle ins en outs van het pgb uit de tijd dat hij 
wethouder was in Rotterdam:“Ik heb in die tijd heel veel mensen 
gesproken die hun leven op orde hadden gekregen met het pgb. 
Bijvoorbeeld ouders die de zorg voor hun kind écht niet zonder 
pgb hadden kunnen organiseren. Het pgb was voor hen een 
soort reddingsboei.” In diezelfde praktijk constateerde hij echter 
ook dat het pgb een aantal zwakkere plekken heeft: “Ik zag bij-
voorbeeld dat er mensen waren met een pgb waarvoor het geen 
intrinsiek gemotiveerde keuze was, maar een noodoplossing 
omdat zorg in natura niet geleverd kon worden. Of dat er aanbie-
ders waren die niet het beste met een pgb-houder voor hadden.” 
De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om pro-
blemen te voorkomen, waaronder de ‘bewuste keuze gesprek-
ken’, meer fraude-opsporing en het ondersteunen van de pgb-
houders. Die hadden echter niet het gewenste resultaat. 

Informele zorg 
“We moeten echt terug naar de bedoeling van het pgb. Als we 
het niet ontdoen van kwetsbaarheden, dan kan het draagvlak 

eronder lijden”, vindt De Jonge. Hij noemt de informele zorg 
die vanuit een pgb gefinancierd kan worden daar als voorbeeld 
van. Informele zorg is voor steeds meer mensen een oplossing, 
bijvoorbeeld als ze niet genoeg zorgverleners kunnen vinden. 
De Jonge: “Er zit een aantal risico’s in. Informele zorg kan heel 
waardevol zijn, maar soms werkt het helemaal niet goed. Als je 
bijvoorbeeld bijna volledig financieel afhankelijk bent van het 
pgb omdat je een naaste verzorgt, dan is het extra schrijnend als 
dat familielid overlijdt. En dat gebeurt, we krijgen daar bij VWS 
wel eens brieven over. De risico’s die mensen die zelf betaalde 
zorg verlenen lopen, willen we beter in kaart gaan brengen.” 

Totstandkoming Agenda pgb 
Om het draagvlak voor het pgb te laten bestaan wilde de minister 
een programma voor de toekomst opstellen: de Agenda pgb. De 
agenda is in nauw overleg met Per Saldo, zorgkantoren en zorg-
verzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Branchevereniging 
Kleinschalige Zorg (BVKZ) tot stand gekomen. Vanaf het voorjaar 
van 2018 is vanuit het ministerie aan allerlei vertegenwoordigers 
van deze organisaties en andere betrokkenen de vraag gesteld: 
Wat komen jullie nou tegen bij het persoonsgebonden budget? 
Uiteraard keken alle partijen met een andere bril naar die vraag. 
De Inspectie Szw lette bijvoorbeeld meer op fraudegevoeligheid, 
terwijl voor Per Saldo weer andere aspecten belangrijk waren, 
zoals minder administratieve lasten en betere voorlichting: “We 
hebben echt geïnvesteerd in elkaars’ visie op bepaalde onder-
werpen”, zegt Aline Molenaar. “Zo is het gelukt om naar elkaar 
toe te groeien. We hebben ook nog een dag in Amersfoort met 
allerlei partijen bij elkaar gezeten en heel veel kennis opgehaald, 
die we ook in een later stadium weer kunnen gebruiken.” De 
Jonge vult haar aan: “Het gesprek over het pgb gaat nog wel 

eens over fraude, maar het is natuurlijk veel breder dan dat. Als 
je niet investeert in echt luisteren naar elkaar, dan ontstaat een 
Babylonische spraakverwarring.” 

7 thema’s 
De belangrijkste aandachtspunten voor ‘het pgb van de toe-
komst’ zijn ondergebracht in de 7 thema’s van de Agenda pgb 
(zie kader). Per thema worden weer een aantal actiepunten 

genoemd, waardoor de agenda al met al een behoorlijk pakket 
maatregelen is. “Petje af dat er zo veel acties uitgezet wor-
den”, complimenteert Molenaar de minister. “Je hebt een hele 
strakke tijdsplanning en je wilt écht wat bereiken. Daar zijn 
we heel gelukkig mee. Per Saldo had een tienpuntenplan voor 
verbeteringen aan het pgb opgesteld en veel van die voorstellen 
komen terug in jouw plannen. Als vertegenwoordigers van de 
budgethouders willen we natuurlijk nog meer, maar in alle jaren >> 
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hiervoor is er niet zo hard gewerkt aan al deze punten. Ik ben ook 
heel blij dat er een onderzoek komt naar het dalende gebruik van 
pgb’s in de jeugdzorg. Dat je echt wilt weten hoe het komt en of 
het erg is, of dat er van alles mis zit bij de gemeenten.” 

Wensenlijstje 
Tegelijkertijd geeft Molenaar aan dat Per Saldo nog een wensen-
lijstje heeft: “Vaak wordt nu gevraagd aan mensen of ze met een 
pgb kunnen werken, maar er liggen wat ons betreft nog twee 
vragen voor: Waar is het pgb voor bedoeld en waarom kies je 
ervoor? Die vragen komen nu nog niet voldoende naar voren. In 
de praktijk wordt het gesprek erover te weinig gevoerd en dat is 
jammer. 

Door eerst goed te kijken waarom iemand voor een pgb kiest 
kun je mensen, die bijvoorbeeld uit nood een pgb kiezen omdat 
er verder geen passende zorg is ingekocht door de verstrekker, in 
beeld krijgen. Het zou niet zo moeten zijn dat iemand verplicht 
voor een pgb moet kiezen omdat er in natura geen passende of 
kwalitatief goede zorg aanwezig is. Mensen moeten uit volle 
overtuiging voor een pgb kiezen. Een gevarieerd en flexibel 
aanbod zou dan ook via naturazorg te krijgen moeten zijn. Ook 
gemeenten moeten iemand niet vanuit een verkeerde motivatie 
richting een pgb praten, bijvoorbeeld omdat ze geen zorg op 
maat hebben ingekocht. Als je op deze wijze aftast of het pgb 
echt een eigen keuze is, dan komen veel minder mensen in de 
problemen met het pgb. Dan blijft het pgb bewaard voor de 
mensen die daar bewust uit positieve overtuiging voor kiezen 
omdat het bij hun leven past.” 

DE 7 THEMA’S VAN DE AGENDA PGB 
1. Voorlichting en toerusting. Budgethouders en verstrekkers moeten hun rechten en 

plichten kennen en weten hoe zij die toepassen. 
2. Pgb-vaardigheid en verantwoordelijkheid. Het moet vooral duidelijk zijn wat een 

budgethouder en/of vertegenwoordiger moet kennen en kunnen en wanneer hulp 
ingeschakeld moet worden. 

3. Indicatiestelling. De gestelde indicatie moet in overeenstemming zijn met de zorg-
behoefte van de budgethouder. 

4. Collectieve woonvormen. Bij collectief pgb-gefinancierde woonvormen is het 
belangrijk dat mensen weten waar ze voor kiezen en hoe ze een woonvorm samen 
met anderen vormgeven. 

5. Informele zorg. Er moet meer inzicht komen in de problemen die kunnen ontstaan 
bij het leveren van informele zorg. 

6. Terugdringen complexiteit en administratieve lasten. Een pakket maatregelen moet 
het werken met een pgb voor zowel budgethouders als aanbieders versimpelen. 

7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus. De pakkans moet omhoog en 
fraude moet bestraft worden. 
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Toegang 
Het tegenovergestelde komt ook voor, vult De Jonge aan: “Er zijn 
mensen die geen pgb krijgen, terwijl dat een echte wens van ze 
is. En we zien dat er bepaalde gemeenten zijn waar dat vaker 
voorkomt. Daarom sluit ik me aan bij het pleidooi van Aline. We 
moeten heel erg investeren in de voorkant: een goed gesprek 
zodat mensen weten waar ze voor kiezen. Dat scheelt naderhand 
een hoop gedoe.” 
Molenaar is blij dat de minister in gesprek gaat met gemeenten 
om de toegang tot de Wmo verder te bespreken: “Het is belang-
rijk om de knelpunten inzichtelijk te maken. Waar komt dat 
door? Krijgen die mensen wel goede zorg?” Per Saldo zou ook 
graag zien dat er net als in de Jeugdwet een onderzoek komt 
naar het dalende aantal pgb-ers in de Wmo. 

Voorlichting 
De minister vindt het verder belangrijk om de informatievoorzie-
ning rond het pgb te verbeteren. In de agenda pgb staat dat er 
in de zomer van 2019 informatiepakketten klaar zijn voor zowel 
pgb-houders als zorgaanbieders. Voor pgb-verstrekkers komt 
er waarschijnlijk een digitaal platform waarop zij ervaringen 
kunnen uitwisselen, vragen kunnen stellen aan hun collega-
verstrekkers en de ervaringsdeskundigheid van Per Saldo kun-
nen inschakelen. Per Saldo heeft de minister geïnformeerd over de 
soms grote verschillen bij de indicatiestelling en de willekeur die 
daar bij ontstaat. “De groep die de indicaties stelt wil ik beter met 
het pgb laten kennismaken. De indicatiestelling (zvw) is nu vaak 
nog een momentopname, het moet een cyclischer proces wor-

den. Dan bekijkt de wijkverpleegkundige 
gedurende de looptijd of de ingezette zorg 
bijdraagt aan de doelen”, legt De Jonge uit. 
Molenaar hoopt dat de verstrekkers straks 
beter snappen welke zorg iemand nodig 
heeft. “Dat kan ook zorg in natura zijn. 
Eigen regie mag niet voorbehouden zijn 
aan budgethouders.” 

Per Saldo gelooft ook heilig in betere 
voorlichting omdat daar veel problemen 
mee te voorkomen zijn. “We zijn dan ook 
blij met de starterspakketten voor nieu-
we budgethouders. Tegelijkertijd hebben 
mensen die al een tijd een pgb hebben, 
ook nog veel vragen. Ook zij raken soms 
helemaal de weg kwijt en hebben dan 
goede en veilige informatie nodig. Dan 
zou het mooi zijn als die mensen gelijk op 
het spoor van Per Saldo gezet worden.” 

Wooninitiatieven 
Er is in Nederland een breed aanbod 
van collectieve woonvormen die van-
uit een pgb gefinancierd worden. Ook 
daarvoor is aandacht in de pgb-agenda. 
“We hebben hier nog veel uit te zoeken 
met elkaar”, zegt Molenaar. “Er moet een 
inhaalslag gemaakt worden. Ten eerste 
ook weer op het gebied van voorlichting. 
Mensen die een wooninitiatief opstar-
ten, moeten echt alles weten: van regels 
rond medicatie tot voorschriften van de 
brandweer. Ook gelden de criteria van de 
Inspectie Gezondheid en Jeugd voor de 
zorg en ondersteuning die geleverd wordt 
in wooninitiatieven. Nog te veel woonini-
tiatieven hebben onvoldoende in de gaten 
wat dit kan betekenen voor de inrichting 
van de zorg en de zaken daar omheen.” 

Per Saldo helpt mensen met dat soort 
vraagstukken en dat verkort de door-
looptijd.“Maar ook als een wooninitiatief 
eenmaal draait, blijft het ingewikkeld. 
Het gaat vaak anders dan mensen voor-
af denken. Er ontstaat bijvoorbeeld een 
conflict tussen ouders of er vertrekt een 
hulpverlener. Dan is het zaak om er met 
elkaar uit te komen. Bij Per Saldo kennen 
wij al die fases, want ze gaan er bijna 
allemaal doorheen. Hoe vaak we niet 
bemiddelen bij conflicten… “ 

Meetlat 
Wat Per Saldo ook nodig vindt, is een 
schifting bij de aanbieders. “Wij pleiten 
voor een soort meetlat voor wooninitia-
tieven. Een zwarte lijst maken mag niet, 
maar je mag de wooninitiatieven wel 
een kwaliteitsscore toekennen. Dit is wat 
Per Saldo betreft heel urgent. Niet alleen 
om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te 
maken, maar ook om duidelijkheid te 
krijgen over de zeggenschap en eigen 
regie die je hebt binnen een initiatief van 
een zorgaanbieder. Zorg gecombineerd 
met wonen is nu eenmaal een extra 
risico. Vaak is er ook geen zicht op een 
andere plek, want voor veel woon-zorg-
combinaties zijn wachtlijsten. Er zijn dan 
vaak wel kleinschalige zorgaanbieders 
die een plek bieden via een pgb. Deze 
aanbieders hebben geen contracten met 
de gemeente. Omdat er geen andere plek 
beschikbaar is, kiezen mensen daar dan 
maar voor. Het gaat vaak om mensen 
met een verstandelijke beperking of psy-
chische klachten en zij hebben niet altijd 
in de gaten dat de kwaliteit niet passend 
is. Of dat ze geen grip hebben op de zorg 
die geleverd wordt. Er zijn al te vaak 
excessen geweest, die breed uitgemeten 
worden in de media.” 
De Jonge: “In dat kader zie ik beschermd 
wonen nog steeds als het grootste zor-

genkind binnen het pgb. Er zijn aanbie-
ders die te matig zijn om gecontracteerd 
te worden.” 

Paarse krokodil 
Waar Per Saldo en de minister het hele-
maal over eens zijn is dat de administra-
tieve lasten voor pgb-houders omlaag 
moeten. “Mensen hebben er nu een dag-
taak aan”, zegt Molenaar. Het nieuwe 
pgb-systeem (PGB 2.0) dat nu nog getest 
wordt, moet daar een belangrijke bijdrage 
aan leveren. De Jonge knikt: “Het huidige 
systeem kost mensen veel te veel tijd, het 
is absoluut niet dienstbaar. Er moet een 
heel herontwerp gedaan worden. Wellicht 
gaan we nog wat beren op de weg tegen-
komen, want ICT-projecten zijn niet altijd 
makkelijk. Maar we hebben straks wel een 
beter werkend pgb-systeem dan nu. Ik 
hoop dat het in 2021 overal is ingevoerd 
en goed werkt en dat het zorgt voor een 
enorme verlichting van administratieve 
lasten en complexiteit. Het moet allemaal 
veel simpeler, minder belastend”. 

Schrapsessies 
In het voorjaar van 2019 wil de minister 
drie zogeheten schrapsessies organise-
ren, vergelijkbaar met die van het pro-
gramma (Ont)Regel de Zorg. “De schrap-
sessies, waarin wij kunnen aangeven 
welke onnodige administratieve hande-
lingen er zijn voor pgb-houders, zijn fan-
tastisch om het oerwoud aan regeltjes 
kleiner te maken”, vindt Molenaar. “Wat in 
de toekomst ook kan helpen is een inte-
graal pgb. Zo’n pgb is er voor gezinnen en 
individuen die zorg uit verschillende wet-
ten krijgen. Het is geweldig als je zorg dan 
uit één budget kan financieren.” 
De Jonge: “We gaan een doorstart maken 
met het experiment dat we eerder zijn 
gestart, met méér gemeenten en méér 
deelnemers. Natuurlijk hoop ik dat we 
een weg gaan vinden om dat integrale 
pgb na de pilots écht te gaan regelen. 
Kortom, we moeten de mouwen opstro-
pen en aan het werk!”< 
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THEMA 1 VOORLICHTING EN TOERUSTING 

“Een cursus geeft overzicht,
en daarmee rust” 

tekst: arlette van dort 

Voorlichting en toerusting zijn twee belang-
rijke speerpunten van Per Saldo. Niet alleen 
voorafgaand aan de keuze om met een pgb te 
gaan werken, maar juist ook voor mensen die 
al een pgb hebben, hun vertegenwoordigers 
en voor professionals die op zoek zijn naar de 
juiste informatie. Vader Ton Oosterwijk volgde 
een cursus. 

Per Saldo organiseert cursussen en trainingen over uit-
eenlopende onderwerpen. Een van de cursussen is Mijn 
kind wordt volwassen, wat nu? Hierin komt aan de orde 

wat er kan gaan spelen als een kind met een beperking volwas-
sen wordt. Ton Oosterwijk bezocht deze bijeenkomst om zich 

te oriënteren op mogelijkheden voor begeleid wonen voor zijn 
21-jarige zoon. “Kick heeft een wlz-indicatie. Met zijn verstandelijke 
beperking kan hij een aantal taken niet of minder goed. Daardoor 
zal hij altijd een zekere mate van begeleiding nodig hebben”, vertelt 
Ton. “Ik denk dat hij de eerste jaren in een woongroep goed tot zijn 
recht zal komen. Ondertussen verwacht ik ook dat hij in de loop der 
tijd steeds minder begeleiding nodig zal hebben.” 

Darten 
Ton omschrijft zijn zoon als een jongen met een groot invoelend 
vermogen, dat hij ook goed kan verwoorden. Voor veel mensen 
is hij een vriend voor het leven. Kick is een fanatiek darter en 
speelt op landelijk niveau in de categorie specials. Ton: “Het is 
geweldig om te zien hoe hij zich daar ontwikkelt in het omgaan 
met winnen, verliezen, rekenvaardigheden, sociale vaardigheden 
en het ontdekken van grenzen.” Lachend vervolgt hij: “De wereld 

van het darten is heel wat anders dan 
de beschermende omgeving thuis of op 
school. Soms is de realiteit de beste leer-
school. Het is goed om je kind de ruimte 
te geven om te leren, ook al is dat vaak 
moeilijk voor jou als ouder.” 

Geen computer 
Ton had al behoorlijk wat eigen onder-
zoek naar woonvormen gedaan voordat 
hij de cursus van Per Saldo bezocht. “In 
het pad dat we tot nu toe bewandeld 
hebben, heb ik een aantal aannames 
gedaan”, legt hij uit. “Ik wilde checken of 
ik niet te veel mijn eigen waarheden cre-
eerde. De cursus gaf mij een goed beeld 
van hoe het speelveld in elkaar zit en wat 
de haken en ogen zijn.” 

Ton werd bevestigd in bepaalde stappen 
die hij al ondernomen had: “Toen Kick 
achttien werd, ben ik samen met zijn 
moeder zijn curator geworden, voor zover 
mogelijk in overleg met hem natuur-
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VOORLICHTING EN TOERUSTING 
Mensen moeten weten welke keuzes ze hebben wanneer er 
zorg en/of ondersteuning nodig is. Om tot een goede keuze 
te komen, is goede informatie vooraf van belang. 

Wat wil de minister? 
De minister geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat het voor budgethouders duidelijk is wat 
ze moeten kennen en kunnen. Het is belangrijk dat potentiële budgethouders goed weten 
wat er bij een pgb komt kijken voor ze de keuze maken om te gaan werken met een pgb. 
Daarom gaat het ministerie een pgb-pakket voor budgethouders ontwikkelen waarin 

lijk. Ergens vond ik dat pijnlijk, maar ik alle benodigde informatie om te kunnen werken met een pgb is opgenomen. Daarnaast 
merkte hier dat ik een juiste beslissing wordt ook een pgb-pakket ontwikkeld voor pgb-zorgverleners. 
had genomen. Het is een beschermende In de zomer van 2019 moeten beide pakketten klaar zijn. In 2020 wil de minister dat elke 
maatregel en bovendien is het terug te kandidaat-budgethouder en elke zorgverlener die met een pgb werkt een informatie-
draaien.” pakket aangeboden krijgt. 
Los van bevestiging hoorde Ton ook nieu- Er wordt ook een aantal maatregelen genomen om zorgkantoren, gemeenten, verze-
we dingen.“De mensen van Per Saldo zijn keraars en zorgverleners beter voor te lichten. Het doel is om meer uniformiteit in de 
hier dagelijks mee bezig. Je ziet dat ze ook uitvoering te krijgen. Een van die acties is het inrichten van een digitaal platform voor 
naar andere informatie kijken en andere ‘verstrekkers’, daarmee bedoelt hij iedereen die betrokken is bij de indicatiestelling en 
bronnen hebben”, zegt hij. “Daarnaast toekenning van een pgb. 
is het heel inspirerend om lotgenoten Daarnaast wil de minister een commissie opzetten die zich buigt over ingewikkelde 
te ontmoeten, ouders die met dezelfde casuïstiek, zodat indicatiestellers van elkaar kunnen leren 
vragen als wij rondlopen. In zo’n groep 
zitten overigens allerlei soorten mensen 
met verschillende ontwikkelingsniveaus. Wat wil Per Saldo? 
Er was ook iemand die geen toegang Per Saldo wil betrokken worden bij de samenstelling van beide informatiepakketten. 
heeft tot een computer. Dan realiseer je Bovendien vinden we dat de informatie ook beschikbaar moet komen voor mensen die 
je des te meer hoe belangrijk goede voor- al een pgb hebben. Zij moeten immers ook hun kennis up-to-date kunnen houden. Door 
lichting is en dat er bijeenkomsten zijn. de samenstelling van de pakketten bij één organisatie -zoals Per Saldo- onder te bren-
Hoe dan ook geeft een cursus overzicht, gen, zorg je voor een eenduidige toerusting. 
en daarmee rust.” Alleen een leespakket is niet voldoende. In het plan van de minister missen wij trai-

ningen om mensen met een hulpvraag te ondersteunen in het werken met hun pgb. 
Meedenken Ook is het goed om te kijken naar specialistische cliëntondersteuning door Per Saldo 
Ton stoort zich regelmatig aan wat hij bij pgb-vraagstukken, zodat een hulpvrager goed ondersteund kan worden en volledig 
‘het zorglandschap’ noemt. “Er is geen wordt voorgelicht. 
overzicht in het zorgdomein, er is geen 
kwaliteitskeurmerk en ik mis bijvoor- Per Saldo juicht het inrichten van een digitaal platform voor verstrekkers toe. Het is 
beeld bij het zorgkantoor regelmatig de goed om willekeur bij de toewijzing van zorg te voorkomen en te streven naar unifor-
juiste expertise.” miteit in de indicatiestelling. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij expertise kunnen 

leveren aan het digitaal platform. Ook toegangsmedewerkers moeten immers goed uit-
Zelf blijft hij uitstekend op de hoogte. gerust zijn om een juiste afweging en toekenning te kunnen maken. Door de inrichting 
Eerder volgde hij bij Per Saldo een cursus van het digitaal platform bij één instantie te laten, zorg je voor eenduidige toerusting. 
over het opstellen van zorgovereenkom- Ook met de inrichting van een onafhankelijke commissie voor ingewikkelde casuïstiek 
sten. “Het feit dat je kan meedenken met is Per Saldo blij. Deze commissie zou wel een mandaat moeten krijgen om beslissingen 
indicatiestellers en zorgverleners is een te mogen nemen om extra vertragingen in aanvraagprocedures te voorkomen. 
enorm pré om te komen waar je wilt”, Het is belangrijk dat Per Saldo deel uitmaakt van deze commissie. De minister beschrijft 
stelt hij. “Je moet heel goed weten welke onze inbreng op dit moment nog te vrijblijvend, hij schrijft namelijk dat de kennis van 
informatie nodig is, dat is de toegevoeg- Per Saldo ‘kan worden ingeroepen’. Wij willen juist als onafhankelijk expert deelnemen 
de waarde van dit soort cursussen. Je aan deze commissie.< 
krijgt contacten en kennis.”< 
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THEMA 2 PGB-VAARDIGHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID 

PGB-VAARDIGHEID EN 
VERANTWOORDELIJKHEID 
Het pgb zorgt voor keuzevrijheid, eigen regie en flexibiliteit, maar brengt ook 
verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het moet voor zowel 
budgethouders als zorgkantoren, gemeenten en verzekeraars duidelijk zijn wat
een budgethouder (of zijn vertegenwoordiger) moet kennen en kunnen. 

Wat wil de minister? 
Er wordt gewerkt aan een kader met daarin alle 
taken, kennis en vaardigheden die nodig zijn voor 
het beheren van een pgb. Dit kader gaat voor alle 
wetten gelden. Voor budgethouders is het vooraf 
duidelijk wat er komt kijken bij de keuze voor een 
pgb en op welke criteria een zorgkantoor, zorgver-
zekeraar of gemeente toetst bij de beslissing of een 
pgb wordt toegekend. Dit kader moet in het voorjaar 
van 2019 klaar zijn. 

Daarnaast mag de budgethouder niet de dupe wor-
den van slecht beheer van het pgb door een verte-
genwoordiger. Nu is het zo dat de budgethouder 
altijd verantwoordelijk blijft voor de besteding van 
het pgb. De minister gaat bekijken of het juridisch 
mogelijk is om de aansprakelijkheid voor het beheer 
van het pgb neer te leggen bij degene die het pgb 
daadwerkelijk beheert. 

Verder gaat de minister onderzoeken hoe het kan 
dat er een daling is van pgb’s in de Jeugdwet. 

Wat wil Per Saldo? 
Een kader met alle taken, kennis en vaardigheden 
zal zeker duidelijkheid geven. Per Saldo is nauw 
betrokken bij de werkgroep die hiermee bezig is. Wij 
willen echter dat er niet alleen gekeken wordt naar 
wat men al kan, maar ook of iemand in staat is zich 
de pgb-vaardigheden eigen te maken, bijvoorbeeld 
met de mogelijkheden tot toerusting zoals Per Saldo 
die aanbiedt. 
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Het kader zal ook de verstrekkers van een pgb hel-
pen om tot een onderbouwd oordeel te komen of 
iemand pgb-vaardig is. Dat is goed, want nu zijn er 
teveel verschillen door ondeskundigheid. Per Saldo 
wil een rol in het toerusten van de verstrekkers, 
zodat dit uniform gebeurt. 

Per Saldo vindt het heel belangrijk dat budgethou-
ders die ter goeder trouw zijn geweest, niet aan-
sprakelijk kunnen zijn bij een slecht beheer van het 
pgb door een vertegenwoordiger. Het is dus goed 
om te kijken wat er juridisch geregeld kan worden 
en welke consequenties dit met zich meebrengt. Wij 
zijn al betrokken bij de onderzoeken ter voorberei-
ding van dit actiepunt. 

Per Saldo heeft zelf gevraagd om een onderzoek 
naar de daling van het aantal jeugd-pgb’s, en is blij 
dat de minister dit nu gaat uitvoeren. Wij willen 
nauw betrokken worden bij dit onderzoek. 
We krijgen namelijk de nodige signalen dat er sprake is 
van een pgb-ontmoedigingsbeleid bij veel gemeenten. 
Dit kan niet de bedoeling zijn, het pgb moet een gelijk-
waardig alternatief zijn voor zorg in natura. 
Na afronding van het onderzoek moeten er vervolg-
stappen genomen worden, waardoor gemeentes 
keuzevrijheid mogelijk maken voor iedereen die een 
bewuste, weloverwogen keuze maakt voor een pgb. 
Overigens is er ook een grote afname te zien van het 
aantal pgb’s in de Wmo. Per Saldo wil dat er ook onder-
zoek wordt gedaan naar de reden van deze afname en 
eventuele oplossingen. < 

“Ik moest investeren 
in mijn kennis” 

tekst: arlette van dort 

Pgb-vaardig, een mooie term, maar wanneer ben je dat? 
“Toen ons dit overkwam wisten we niet meer over het pgb dan 
een gemiddelde, gezonde Nederlander”, vertelt Zwany Geukens. 
“Het gaat er niet om of je pgb-vaardig bent, het is vooral belang-
rijk of je het kan worden.” 

Het leven van Zwany Geukens veranderde compleet, toen haar 
man van de ene op de andere dag op de intensive care lag, en 
–in haar eigen woorden- ‘met ernstige en blijvende beperkingen 
uit de strijd kwam.’ Na maanden in het revalidatiecentrum is hij 
weer thuis. “We moeten het nu doen met de situatie zoals die 
is, en dat is ingrijpend”, vertelt Zwany. “Het betekent dat we ons 
leven lang afhankelijk zijn 
van zorg en van hulpmid-

keuze. Zo hebben we altijd geleefd. We hebben geen kinde-
ren, hadden allebei een fijne baan; die eigen regie wilden we 
ondanks alle beperkingen ook in de toekomst houden.” 
Een kader met taken, kennis en vaardigheden zoals de minister dat 
wil ontwikkelen zou volgens Zwany nuttig kunnen zijn. Zelf volgde 
zij om goed voorbereid het gesprek met het CIZ in te gaan een 
digitale cursus van Per Saldo. “Ik zie mijzelf nog zitten in de tuin”, 
herinnert zij zich. “Voor een middagje niet op bezoek bij mijn man. 
Ik moest investeren in mijn kennis over de keuzes die we maakten.” 
Achteraf kan zij zich erover verbazen dat deze cursus met basisken-
nis van het pgb niet door de gemeente of het CIZ werd aangeboden. 
Fijntjes benoemt ze dat er ook bij de verstrekkers –zoals de gemeen-

te- een hoop winst te behalen is als 
er een uniform kader zou zijn: “Daar 

delen. 
Na een korte stilte vervolgt 
ze: “Het is een kleine drie 
jaar geleden, maar je bent er 
nooit mee klaar. Mijn man 
is formeel de budgethou-
der, maar ook in mijn leven 
is enorm veel veranderd. Ik 
regel veel voor hem omdat 
hij het zelf niet meer kan. 
Onze inzet is een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven 
voor hem, ondanks alles. 
Daarvoor proberen we de 
middelen die ons tot beschik-
king staan in te zetten.” 

Digitale cursus 
“Toen ons dit overkwam 
wist ik niet meer over het 
pgb dan een gemiddelde 
gezonde Nederlander”, ver-
telt Zwany. “Maar van een 
ding was ik overtuigd: het 
fundament van de eigen 

is de kennis over het pgb soms ook 
onvoldoende, terwijl het voor de bur-
gers zo’n belangrijk instrument is.” 

Budgethoudersportaal 
Waar Zwany zich ook over verbaast, 
is dat de minister met name wil 
kijken naar de pgb-vaardigheden 
die de budgethouder al heeft. “Voor 
mijn man ziek werd, dacht ik nooit: 
laat ik een cursus pgb-vaardigheid 
doen, dat kan wel eens van pas 
komen.” Zij benadrukt dat je per 
definitie pas op het moment dat 
je zorg nodig hebt, geconfronteerd 
wordt met deze keuze. Het gaat er 
dus niet om of je pgb-vaardig bent, 
maar of je pgb-vaardig kan wor-
den. “En het praktische deel is voor 
bijna iedereen te leren. De meeste 
mensen –uitzonderingen daargela-
ten- kunnen ook internetbankieren, 
dus waarom zou dit niet lukken, 
zeker met het nieuwe budgethou-
dersportaal, pgb 2.0.“ < 
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THEMA 3 

“Het verschil in 
deskundigheid is enorm” 

tekst: arlette van dort 

De professionaliteit en de kwaliteit van de 
indicatiestelling: de leden van Per Saldo weten 
als geen ander hoe belangrijk die zijn. Evert 
Achterberg* had het afgelopen jaar twee keer 
een pgb nodig voor zijn zoon Thomas*. Hij ver-
baasde zich over de hoeveelheid consulenten 
en het verschil in professionaliteit. 

Evert’s zoon Thomas is nu vijftien jaar. Op zijn vierde werd 
vastgesteld dat hij ADHD had met een ODD-component, 
wat staat voor opstandig gedrag. Op de basisschool ont-

wikkelde hij een aversie tegen autoriteit die volgens Evert ‘zijn 
weerga niet kent’. Thomas is slim en gaat naar het vwo. “We 
kregen hem moeilijk zijn bed uit en hebben hem nog door de 
tweede klas getrokken, maar in de derde ging het mis”, herinnert 
Evert zich. “Kinderen konden daar een gele kaart krijgen voor 
onwenselijk gedrag. Bij drie kaarten werden de ouders uitgeno-
digd. Thomas had er 46…” 

Thomas gaat over naar de derde, maar moet van school. Hij 
vervolgt zijn opleiding op het Elan College in Huizen; voortgezet 
speciaal onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen. “Hij 
werd elke ochtend met een busje opgehaald”, vertelt Thomas. 
“Voor ons gezin was het een opluchting. Hij blowde veel, had 
ruzie met de politie, alles wat je niet wilt. Vanaf het moment dat 
hij wakker werd tot het moment dat hij naar bed ging, schold 
hij ons uit. Ik merkte hoe mijn andere kinderen opbloeiden toen 
hij overdag weg was.” Op het Elan College wisten ze echter ook 
geen raad met Thomas. Na een jaar werd besloten dat hij terug 
moest naar het regulier onderwijs. Havo dit keer, om wat rust 
te krijgen. Toen hij na zes weken weer van school gestuurd was, 
besloten Evert en zijn partner –met de zegen van de leerplicht-
ambtenaar- om het over een andere boeg te gooien. 

Moeras 
Van De Bascule, een centrum voor jeugdpsychiatrie, hadden 
ze gehoord over Xperanza. Dit is een erkende zorginstelling in 
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Spanje, waar jongeren met problemen via ‘ervarend leren’ wer-
ken aan hun toekomst. Hier was echter een wachtlijst van zes 
maanden. Het toeval wilde dat twee goede vrienden van het 
gezin Achterberg net een bed & breakfast hadden geopend in 
Spanje. Alles was in orde, maar de tuin was nog een wildernis. 
De optelsom was snel gemaakt. Evert: “Mijn vriend zei: ‘Iemand 
heeft mij ook uit het moeras gered toen ik 19 was, laat die jongen 
maar komen’.” 
De volgorde was duidelijk. Eerst de handen uit de mouwen bij de 
bed & breakfast, daarna hard aan jezelf werken bij Xperanza. Tijd 
om twee pgb’s aan te vragen. 

Voortvarend 
Terugkijkend op de indicatiegesprekken heeft Evert een aantal 
conclusies: “Allereerst: in anderhalf jaar heb ik zes verschillende 
consulenten gehad. In principe hou je dezelfde mensen, maar 
het verloop is kennelijk erg groot. Daardoor moet je steeds 
opnieuw je verhaal vertellen en een band opbouwen. 
Doordat wij verschillende consulenten hadden, viel ons het grote 
verschil in deskundigheid op. Soms ging iemand op vakantie, 
werd hij vervangen door een ander, en dan werd alles opeens 
voortvarend geregeld. Ook hebben we wel eens een tegenvaller 
van 1200 euro gehad door een consulent die mondeling toezei 
dat neuro-feedback vergoed werd, wat vervolgens niet zo bleek 
te zijn. Waarbij ik ook wil aantekenen dat ik wel merk dat elk 
kalenderjaar de regels weer anders lijken te zijn. Best begrijpelijk 
dat zij dat niet allemaal bij kunnen houden. 
Tot slot viel ons ook de starheid op. Ja, je kind wegsturen naar 
Spanje is ongebruikelijk en dan kan je eindeloos zeuren over de ver-
goeding die onze vrienden moeten krijgen. Vijf keer acht uur? Zeven 
keer vier uur? Daar gaat het helemaal niet om.” En daarmee komt 
Evert bij wat voor hem de essentie van goede indicatiestelling zou 
moeten zijn: “Zijn mensen in staat om boven de materie te gaan 
staan en eerst vast te stellen wat deze knaap nodig heeft? Waarbij 
je vervolgens kijkt hoe je dat wilt financieren. Dat is het maatwerk 
waar zoveel mensen behoefte aan hebben!”< 
*De familie Achterberg heet in werkelijkheid anders. Hun echte 
namen zijn bij de redactie bekend. 

INDICATIESTELLING 

INDICATIESTELLING 
Een pgb is te krijgen in vier verschillende wetten: de Wet langdurige zorg, de 
Zorgverzekeringswet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De indicatiestelling en de 
aanvraag van een pgb is in alle wetten op een andere manier geregeld. Met 
name in de Zorgverzekeringswet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet leveren de 
indicatiestelling en het aanvragen van een pgb nog veel problemen op. 

Wat wil de minister? 
De minister vindt het belangrijk dat de profes-
sionaliteit en kwaliteit van indicatiestellingen in 
de Zorgverzekeringswet verbeterd wordt. Hierover 
heeft hij al afspraken gemaakt met Zorgverzekeraars 
Nederland, Per Saldo en de beroepsvereniging voor 
Verzorgenden en Verpleegkundigen. Die afspraken 
zijn bekend onder de namen ‘bestuurlijke afspraken 
2019-2021’ en het ‘Hoofdlijnenakkoord wijkverple-
ging’. In de pgb-agenda wijst de minister op deze 
afspraken. 

Daarnaast wil hij het zogenaamde ‘cyclische pro-
ces’ inzetten bij het indiceren voor een pgb in de 
Zorgverzekeringswet. Het ‘cyclische proces’ verwijst 
naar de verpleegkundige praktijk dat de zorg eerst 
geïndiceerd en georganiseerd wordt, en dat er na 
enige tijd geëvalueerd wordt. Bij verpleging en ver-
zorging via zorg in natura is dat al gebruikelijk. De 
minister ziet dat dit cyclisch proces voor het pgb ook 
een toegevoegde waarde heeft, omdat de indicatie 
dan minder een momentopname wordt. Gedurende 
de looptijd van het pgb legt de verpleegkundige een 
of meerdere bezoeken af, waarbij ernaar gestreefd 
wordt maatwerk te leveren. 

Wat wil Per Saldo? 
Per Saldo is blij dat er gewerkt wordt aan het 
verbeteren van de indicatiestelling en was betrok-
ken bij de ‘bestuurlijke afspraken 2019-2021’ en het 
‘Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging’. Dit gaat 
echter alleen om de indicatiestelling in de 
Zorgverzekeringswet. Wij missen in de pgb-agenda 
van de minister verbeterpunten om ook de profes-
sionaliteit en kwaliteit bij de indicatiestelling in de 
Wmo en de Jeugdwet te verbeteren. 

Per Saldo vindt het goed dat er in plaats van herin-
dicaties geëvalueerd gaat worden. Zo is het mede 
afhankelijk van de hulpvraag op welke termijn er 
wordt geëvalueerd. Hierdoor kunnen –zeker bij men-
sen met een stabiele hulpvraag- langdurige indica-
ties afgegeven worden. Dat zorgt bij budgethouders 
voor meer zekerheid en vermindert de stress die de 
vele herindicaties met zich meebrengen. Per Saldo 
wil vooral maatwerk bij het kiezen van de termijn 
waarop geëvalueerd wordt. 
Wij missen hetzelfde voornemen voor de Wmo en de 
Jeugdwet. Ook hier worden vaak kortdurende indi-
caties afgegeven, terwijl het veel wenselijker zou 
zijn om in plaats van een herindicatie te evalueren, 
waarbij de hulpvraag leidend is. < 
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THEMA 4 COLLECTIEVE WOONVORMEN 

COLLECTIEVE WOONVORMEN 
Er zijn veel verschillende soorten pgb-wooninitiatieven. Zo 
zijn er ouderinitiatieven, waarbij ouders of andere verwanten 
een kleinschalige woonvorm starten voor verschillende 
budgethouders. Maar er zijn bijvoorbeeld ook initiatieven 
waarbij een ondernemer een kleinschalige woonvorm is 
gestart. Dit zijn allemaal collectieve woonvormen waarbij een 
deel van het pgb gebundeld wordt.
Rondom pgb-wooninitatieven zijn verschillende knelpunten.
Deze blijken onder andere uit het SCP Rapport ‘Net als Thuis’. 

Wat wil de minister? 
De minister wil de voorlichting over pgb-gefinancierde woonvormen verbeteren. 
Daarnaast wil hij het uniforme kader voor taken, kennis en vaardigheden (TKV) ook hier 
een rol geven. Hij wil hieraan extra informatie toevoegen over wat er bij wonen in een 
wooninitiatief komt kijken. Ook wordt een checklist ontwikkeld die de budgethouder 
kan gebruiken om na te gaan in hoeverre er eigen regie is in het wooninitiatief. 

De minister gaat inzicht geven in de gevolgen van het bundelen van pgb’s. Ook wordt 
een traject gestart waarbij het ministerie samen met zorgkantoren, gemeenten en 
zorgverzekeraars meer zicht probeert te krijgen op de kwaliteit en rechtmatigheid van 
de zorg bij collectieve woonvormen. Zo wil hij zorgaanbieders die niet te goeder trouw 
zijn ontmoedigen. 

Ook wil de minister een meer eenduidig beleid voeren rond de financiering van pgb-
gefinancierde woonvormen. Hij noemt als voorbeeld de wooninitiatieven-toeslag. De 
beleidsvrijheid van gemeenten, waarbij ze zelf kunnen bepalen of ze deze toeslag beta-
len, is niet wenselijk. 

Wat wil Per Saldo? 
Vanzelfsprekend juicht Per Saldo het toe dat de minister de voorlichting over pgb-
gefinancierde woonvormen wil verbeteren. Wij hebben hiervoor al een adviestraject 
en instrumenten voor ouderinitiatieven ontwikkeld. Dat zou hiervoor gebruikt moeten 
worden. Bij vragen over ouderinitiatieven zou altijd naar Per Saldo moeten worden 
verwezen. 

Per Saldo is al betrokken bij de ontwikkeling van het uniform kader voor taken, ken-
nis en vaardigheden (TKV). Voor wat betreft de checklist: Per Saldo heeft al eerder een 
voorstel ingediend, de ‘meetlat eigen regie’. Dit voorstel is afgewezen. Wij zijn blij dat 
er nu een checklist voor budgethouders komt, maar willen graag dat hierin de ‘meetlat 
eigen regie’ wordt meegenomen. 

Per Saldo is blij dat er afspraken worden gemaakt om malafide zorgaanbieders te 
weren. Het is goed dat er duidelijkheid wordt geschapen in wat kan en mag met pgb’s 
bij collectieve woonvormen. Wat wij missen is een meldpunt waar budgethouders die 
te maken hebben met foute zorgaanbieders terecht kunnen. Nu is dat ingewikkeld. 
budgethouders zijn vaak afhankelijk, want als de zorg stopt, is er meestal ook een pro-
bleem met het dak boven je hoofd. Budgethouders moeten hierin meer ondersteuning 
krijgen. < 
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Ellie van den Brink opende 
drie jaar geleden de klein-
schalige zorgvoorziening 
Merlijn. Elf ouderen wonen 
in een verbouwd schoolge-
bouw midden in het dorp. Er 
is een moestuin, een kas en 
veel contact met de buiten-
wereld. Ellie: “Eindelijk komt 
het geld terecht bij de men-
sen waar het hoort te zijn, en 
niet bij allerlei directies en 
mooie kantoren.” 

tekst: arlette van dort 

Verpleegkundige Ellie van den 
Brink werkte 28 jaar bij een grote 
organisatie voor mensen met 

een beperking. De laatste jaren was ze 
teamleider van meerdere locaties. “Ik zag 
dat daar het geld naar veel bestemmin-
gen ging, maar niet naar de bewoners”, 
vertelt ze. “Daar kon ik steeds slechter 
tegen. Dan kan je blijven zeuren of er zelf 
wat aan doen.” 

Toen in het dorp Doornenburg een oud 
schoolgebouw beschikbaar kwam, hoef-
de ze niet lang na te denken. In 2014 ging 
ze in overleg met de gemeente, in 2015 
kreeg ze de sleutel van haar zorgvoorzie-
ning Merlijn. De oude klaslokalen werden 
verbouwd tot tien appartementen. In het 
midden kwam een gemeenschappelijke 
ruimte waar ook gekookt wordt, er kwam 
een serre en het grote schoolplein werd 
veranderd in een weelderige tuin, com-
pleet met moestuin, kasje en kippenren. 
Alles is omheind zodat alle bewoners 
hier probleemloos kunnen rondlopen. “Ik 
was zo blij”, vertelt Ellie. “Eindelijk komt 
het geld terecht bij de mensen waar het 
hoort te zijn, en niet bij allerlei directies 
en mooie kantoren.” 

“Onze bewoners horen 
er nog gewoon bij” 
Eieren zoeken 
In de voormalige school wonen elf ouderen, zowel mensen met 
lichamelijke klachten als dementerenden. Eén appartement 
wordt bewoond door een echtpaar. “Hun ruimte is klein voor met 
z’n tweeën, maar ze hebben altijd op een schip gewoond”, ver-
telt Ellie vertederd. “Ze zijn 65 jaar getrouwd en wilden zo graag 
samen blijven. Mevrouw heeft een pgb uit de Zvw, meneer uit de 
Wlz, grotere instellingen vinden dat al snel te ingewikkeld. Voor 
mij is dat natuurlijk geen probleem.” 

Ellie heeft een team van 16 mensen. Acht daarvan zijn echt zorg-
verleners. Vijf assistenten werken in de huiskamer. Ellie: “In de 
grote instelling waar ik werkte, werden die allemaal ontslagen. 
Terwijl dit zo’n belangrijke rol is. Bij ons is altijd toezicht in de 
huiskamer, en –ook heel belangrijk- de bewoners hebben altijd 
iemand om mee te praten.” Daarnaast heeft zij nog een acti-

viteitenbegeleidster en twee huishoudelijke medewerksters in 
dienst. Reparatie en technisch onderhoud doet haar man. 

Zorgvoorziening Merlijn is inmiddels een begrip in Doornenburg. 
“Het is hartverwarmend hoe wij in het dorp opgenomen zijn”, 
vertelt Ellie. “Als de optocht van de harmonie langskomt krijgen 
wij een berichtje hoe laat ze bij ons zijn. Zo kunnen we er tijdig 
voor zorgen dat iedereen buiten zit. Ook met de basisschool 
naast ons is hebben we een goed contact. Met Pasen komen de 
kleuterklassen ’s middags in onze tuin de eieren zoeken, die de 
ouderen daar ’s ochtends - soms met wat hulp natuurlijk - ver-
stopt hebben. Dat is voor iedereen een feest! Onze bewoners 
voelen zich niet weggestopt, ze horen er nog gewoon bij. Ook 
onderling zorgen mensen voor elkaar, als iemand mist met het 
eten wordt daar altijd even naar gevraagd. Eigenlijk lijkt het 
meer een groot gezin. 

Kleinschalig 
Op de site van Merlijn staat duidelijk dat de zorgkosten betaald 
worden uit een pgb. Ook staat er toegelicht welke stappen door-
lopen moeten worden om hiervoor in aanmerking te komen. 
“Het werken met de pgb’s loopt prima”, ziet Ellie. “Ik heb goed 
contact met buurtzorg en met de wijkverpleegkundige, dus de 
lijntjes zijn heel kort.” 

Ellie is er een groot voorstander van dat haar bewoners zoveel 
mogelijk zelf de regie houden. “We stemmen alles af, natuur-
lijk binnen de mogelijkheden die we hebben”, vertelt ze. “Maar 
iemand kan altijd een uurtje langer blijven liggen, bepalen hoe 
het ontbijt eruit ziet en of we dat beneden doen of op de kamer. 
Omdat we zo kleinschalig zijn, kunnen we zo veel mogelijk 
afstemmen.” Dat geldt ook voor de activiteiten. Elke dag zijn er 
ook vrijwilligers, waarmee de bewoners in de moestuin werken 
of een wandeling maken. Ellie:“Even naar het kerkhof, het zijn de 
kleine dingen die zo belangrijk voor ze zijn.” 

Het plan van de minister om meer zicht te krijgen op oneerlijke 
zorgaanbieders juicht ze van harte toe. “Mijn motivatie om dit 
te beginnen is juist om te zorgen dat het geld aan de bewoners 
zelf wordt besteed. Het is verschrikkelijk als het werken met het 
pgb misbruikt wordt voor eigen gewin. Terwijl we er zulke mooie 
dingen mee kunnen doen: kijk maar naar Merlijn.”< 
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THEMA 5 INFORMELE ZORG 

“Ik zit echt niet met een 
boekje op de bank” 

tekst: arlette van dort 

Sandra Holscher zorgt thuis voor haar autistische 
dochter. Het was geen gemakkelijke stap om 
haar baan op te zeggen, maar Lara (15) ging voor. 
Zij verbaast zich over sommige aannames over 
informele zorg: “Het zou goed zijn als er meer 
vertrouwen was in informele zorgverleners.” 

“Lara doet volgend jaar eindexamen. Ik had niet 
geweten hoe we hier gekomen waren als ik niet was 
gestopt met werken”. Sandra Holscher is er duidelijk 

over: het moment dat zij full time thuis voor haar dochter Lara 
ging zorgen bracht rust voor het hele gezin. Niet alleen voor 
Lara en haar zusje Gwen, ook voor vader Marcel die in ploegen-
diensten werkt. Lara werd op haar zesde gediagnosticeerd met 
Asperger en ADHD, haar zusje Gwen heeft ADD. “Vanaf haar 
zevende heeft Lara al een pgb. Ze ging naar de zorgboerderij 
en later kwamen er thuis ook ambulante begeleidsters voor de 
steeds forsere zorg”, vertelt Sandra. “Toen er veel personele wis-
selingen waren liep het helemaal fout. Een kind met autisme 
heeft structuur nodig. Als ik uit mijn werk kwam was ik alleen 
maar bezig met puin ruimen.” 

Tijdelijk 
Anderhalf jaar was zij bezig met haar pgb-aanvraag bij de 
gemeente om zelf de begeleiding van Lara te doen. Uiteindelijk 
wees de gemeente 750 euro bruto per maand toe, als ‘mantel-
zorgwaardering’. Het bezwaarschrift dat ze schreef werd onge-
grond verklaard. Ze spande een rechtszaak aan en werd door de 
rechter in het gelijk gesteld. De gemeente had geen goed onder-
zoek verricht naar de zorgvraag en was verplicht dit alsnog te 
doen. Uiteindelijk wees de gemeente haar vijftien uur per week 
toe, tegen een tarief van twintig euro per uur. 
“Natuurlijk heb ik financieel een grote stap terug gedaan, maar 
het is kiezen tussen twee kwaden en je kind gaat daarbij altijd 
voor”, zegt Sandra. “Het ging mij erom dat de rust terugkeerde 
en dat we niet in een financieel gat zouden vallen en het huis 
moesten verkopen.” 
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De dagen thuis zijn vol en intensief. Lara is enorm prikkelge-
voelig en moet dus, in tegenstelling tot andere kinderen van 
haar leeftijd, bij haar persoonlijke verzorging geholpen worden. 
Sandra staat daarvoor om kwart voor zes op, want om 7 uur komt 
het busje van het leerlingenvervoer. Als zij ’s middags weer thuis-
komt, zorgt Sandra permanent voor structuur bij het huiswerk 
maken, eten en de andere activiteiten. 

“Ik weet dat mijn begeleiding tijdelijk is”, vertelt Sandra. “Ze 
doet volgend jaar eindexamen en we gaan rondkijken bij mbo-
opleidingen. Hier thuis ben ik de expert, maar de zaken buitens-
huis geef ik graag uit handen. Ik denk dan aan begeleiding bij 
een stage-gesprek, sollicitaties, haar opleiding. Ik vind dat ook 
natuurlijk, ze wordt groter en als moeder moet je jezelf ook op 
een gegeven moment terugtrekken.” 

Duidelijk beeld 
Sandra verbaast zich dat de minister zo hamert op het toetsen 
van informele zorg: “Ook bij informele zorg moet je heel helder 
je doelen en aanpak formuleren in een zorgplan. Ik heb als ouder 
professionals om mij heen staan: de mensen van Dimence -

de jeugd ggz -, de begeleiders op 
de zorgboerderij, de leerkrachten 
van het speciaal onderwijs. Met 
hen voer ik regelmatig evaluatie-
gesprekken. Daarnaast hebben we 
een jaarlijkse herindicatie. Als het 
goed is, heeft een gezinscoach of 
wijkteammedewerker een duidelijk 
beeld van waar jij mee bezig bent.” 

“Ik vind het pijnlijk dat soms nega-
tief gedacht wordt over informele 
zorgverleners die zichzelf betalen 
uit een pgb”, vervolgt ze. “Het is 
een gedeeltelijke –en zeker niet vol-
ledige- vervanging van het inkomen 
dat ik niet meer kan verdienen door 
de situatie thuis. Ik betaal er netjes 
belasting over. Het is geen gemak-
kelijke keuze geweest. Ik bouw 
geen pensioen meer op, heb geen 
ww-rechten. Ik heb twintig jaar 
gewerkt, dat gooi je niet zomaar 
over je schouder weg. Maar mijn 
kind is belangrijker voor mij.” En 
daarmee komt ze op een verzoek 
aan de minister: “Geef wat meer 
vertrouwen aan informele zorg-
verleners. We zitten echt niet met 
een boekje op de bank. Met een 
betaalde baan kom je om vijf uur 
thuis, een informele zorgverlener is 
nooit klaar.” 

INFORMELE ZORG 
Met een pgb kan ook zorg worden ingekocht bij een informele
zorgverlener. Dit kunnen bijvoorbeeld ouders of familieleden 
zijn, maar ook buren, vrienden of studenten. 

Wat wil de minister? de participatiemaatschappij anno 2019, het 
De minister ziet dat het gebruiken van infor- is goedkoper en lost de tekorten op de 
mele zorg ongewenste neveneffecten kan arbeidsmarkt op. 
hebben. De kwaliteit van de zorg is moeilijk te Budgethouders zijn zelf verantwoordelijk 
toetsen, zeker als er naast de informele zorg voor de kwaliteit van de zorg. Wij zijn het 
geen formele zorgverleners worden ingezet. er wel mee eens dat in sommige situaties 
Ook wijst hij er op dat het pgb soms onbe- waarin alleen informele zorg wordt gele-
doeld een ‘inkomensinstrument’ is. Hij verd, het goed kan zijn als er een formele 
bedoelt daarmee dat een gezin of de soci- zorgverlener meekijkt. Hierin is maatwerk 
ale omgeving van de budgethouder soms heel belangrijk. Als de minister via pilots de 
financieel afhankelijk wordt van het pgb. kwaliteit van informele zorg gaat onderzoe-
Als de informele zorgverlener ziek wordt, ken, wil Per Saldo actief betrokken worden 
kan het verlies van inkomen niet worden bij het opzetten en uitvoeren van de pilots. 
opgevangen. Ook kan de informele zorgver-
lener financieel in de problemen komen als Per Saldo is van mening dat de zorgvraag 
de budgethouder tijdelijk wordt opgeno- altijd het uitgangspunt zal moeten zijn bij 
men, als het pgb wordt beëindigd of als de het indiceren. Voor de indicatie moet het niet 
budgethouder overlijdt. uitmaken of er formele of informele zorg 
De minister wil nader onderzoeken tot welke geleverd wordt. Als er minder zorg nodig is, 
problemen informele zorg daadwerkelijk kan dan is de informele zorgverlener zelf ver-
leiden. Per wet wil de minister daarna de verde- antwoordelijk om te kijken naar een andere 
re stappen in beeld brengen. Die stappen gaat manier om zijn inkomen weer aan te vullen. 
hij door middel van pilots verder onderzoeken. Het kan natuurlijk voorkomen dat de 
Een stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er zorg opeens niet meer nodig is, bijvoor-
altijd een professional mee moet kijken. beeld omdat iemand overlijdt. Hiervoor zou 

een vangnetregeling moeten komen zodat 

Wat wil Per Saldo? 
de zorgverlener zich hier de eerste drie 
maanden geen zorgen over hoeft te maken. 

Men denkt soms dat informele zorg en onder- Ook moet de onzekerheid over de opbouw 
steuning van mindere kwaliteit is. Maar infor- van een pensioen of een uitkering bij ziekte 
mele zorgverleners kennen de budgethouder nader worden bekeken. 
goed en zijn bijna altijd aanwezig. Daardoor 
weten ze wat er nodig is en kunnen ze vaak Per Saldo wil betrokken worden bij de stuur-
beter en sneller ingrijpen. Dit geldt zeker groep van het onderzoek en een belangrijke 
als het gaat om zorg en ondersteuning op rol spelen bij het aanleveren van signalen 
momenten die niet te plannen zijn. Ze kun- die belangrijk zijn voor het onderzoek. 
nen dan adequaat handelen om escalatie te Er zijn gemeenten die eerst kijken naar het 
voorkomen. Na het vaststellen van de hulp- inkomen van degene die informele zorg 
vraag zal dan ook gekeken moeten worden levert en daarvoor uit een pgb betaald wil 
wie het beste in staat is om passende zorg of worden. Als je het geld wat hun betreft ‘niet 
ondersteuning te bieden. nodig hebt’, zou je het gratis moeten doen. 
Informele zorg past bovendien goed bij Dit is wat ons betreft uit den boze.< 
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THEMA 6 ADMINISTRATIEVE LASTENVERLICHTING THEMA 7 

ADMINISTRATIEVE LASTENVERLICHTING 
Veel budgethouders vinden het werken met een pgb ingewikkeld. Er zijn veel verschillende 
regels, die ook nog eens per wet verschillen. 

Wat wil de minister? vraag en het beheer van de pgb-adminis- dure als het werken met een pgb moeten 
De minister wil kritisch kijken naar de tratie op papier. De minister wil dat bud- eenvoudiger en duidelijker worden. 
administratieve lasten. Hij wil daarvoor gethouders gestimuleerd en toegerust Per Saldo is blij dat eraan gewerkt wordt 
drie zogenaamde ‘schrapsessies’ orga- worden om digitaal te gaan werken. Het dat budgethouders niet steeds dezelfde 
niseren, waarin gekeken wordt welke nieuwe ‘PGB 2.0’ systeem gaat daarbij informatie opnieuw moeten aanleveren. 
administratieve handelingen bij het helpen. Dit is een nieuw ‘pgb-portaal’ op Wij willen bij alle stappen van deze ana-
beheren van een pgb geschrapt of ver- de computer, waar je alles rondom je pgb lyse betrokken worden. Ook vinden wij 
simpeld kunnen worden. centraal kan regelen. Het is de bedoeling het belangrijk dat hierdoor de privacy van 
Verder wil hij dat verschillende organisa- dat het gemakkelijker wordt, zo zijn bij- de budgethouders niet in het geding komt. 
ties beter samenwerken. Als zij hun gege- voorbeeld veel gegevens al van te voren 
vens uitwisselen hoeft een budgethou- ingevuld. Per Saldo vindt het een goed idee om 
der niet steeds weer dezelfde vragen te budgethouders of hun vertegenwoordi-
beantwoorden. De zorgvraag moet daar- Verder gaat de minister onderzoek doen gers te stimuleren om digitaal te gaan 
bij centraal staan, niet de wet waarbinnen naar de ondersteuning van budgethou- werken. Zij moeten als zij dat willen 
de zorg gefinancierd wordt. Dus ook als je ders bij hun werkgeverstaken. Ook gaat hierbij ondersteund worden. Wij willen 
met twee verschillende wetten te maken de minister de financiering van zorg in graag betrokken worden bij dit proces, 
hebt, moeten organisaties zorgen voor onderwijstijd vereenvoudigen. onder andere door het aanbieden van 
een goede gegevensuitwisseling. cursussen en trainingen. Het doel is dat 

Wat wil Per Saldo? mensen sneller kunnen gaan werken 
Op dit moment doet meer dan zestig Per Saldo wil een belangrijke rol in de met het nieuwe ‘pgb-portaal’ en dat zij 
procent van alle budgethouders de aan- schrapsessies. Zowel de aanvraagproce- een beter overzicht hebben. 

Per Saldo heeft samen met MantelzorgNL een 
onderzoek1 gedaan onder onze achterban. 
Zowel budgethouders als mantelzorgers zijn 

“Ik slechts korte indica-
ties van de gemeente 
krijg, waardoor ik elk
jaaropnieuw een pgb aan
moet vragen.” 

Men maakt het zo complex, dat mensen afhaken” 

“De vreselijke administra-
blij met het pgb omdat dit keuzevrijheid geeft tieve rompslomp, zoals het 

indienen van declaraties; bij het kiezen van eigen zorgverleners. Hierdoor 
de voortdurend te vernieu-blijft de regie over het eigen leven zoveel moge-
wen contracten zelfs bij een 

lijk behouden. Als grootste nadeel van het pgb eenvoudige verhoging van 
wordt de administratieve regeldruk genoemd. de uurlonen, de verschillen 

in de softwareprogramma’s “Het keukentafelgesprek, 
tussen de verschillende orga-

Heel herkenbaar dus! 
waarbij je telkens weer 

nisaties, het doorsluizen van zwaar door de mangel 
geld tussen eigenbijdrage 

Genoemd werden vooral de lange tijd die een aanvraag voor een 
gehaald wordt en maar 

cak en belastingdienst, de 
pgb duurt, de vele formulieren die ingevuld moeten worden en 

moet hopen dat je door 
hoge loon en inkomstenbe-

die per instantie verschillen, het steeds weer opnieuw dezelfde 
de screening komt. Dat 

lasting op basis vanhet pgb 
gegevens in moeten vullen en ook het steeds weer opnieuw 

systeem zou anders moe-
loon etc.” 

aanvragen van een indicatie omdat de indicatie maar een korte 
ten voor mensen die nooit looptijd heeft. Budgethouders omschrijven het zelf zo: 
meer beter worden, maar 

1 Pgb, bron van eigenwaarde! Positionpaper Per Saldo en ook niet uitbehandeld 
MantelzorgNL zijn.” 
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Voor mensen die hier echt niet voor open 
staan moet het mogelijk blijven om op 
papier te blijven werken. Ondertussen 
streven wij er naar dat vijf jaar na de 
invoering van het nieuwe pgb-portaal 
iedereen digitaal kan werken. 

Wij willen betrokken worden bij het 
onderzoek naar de ondersteuning van 
budgethouders bij hun werkgeverstaken. 
Per Saldo is ook blij met de vereenvoudi-
ging van de financiering van de zorg in 
onderwijstijd. Wij zijn het er echter niet 
mee eens dat scholen het beheer krij-
gen over deze financiën. Ouders hebben 
dan geen zich meer op wat er aan zorg 
wordt besteed voor hun kind. Er wordt 
geen rekening gehouden met kinderen 
die niet hele dagen naar school gaan en 
daardoor ook thuis zorg nodig hebben 
tijdens onderwijstijd.< 

“De administratie er omheen kan veel 
werk zijn, vooral als het binnen de syste-
men (svb, zorgkantoor) niet werkt.” 

“Het steeds opnieuw aanvragen van indi-
caties en dergelijke met steeds dezelfde 
gegevens, denk dat dit eenvoudiger kan.” 

“Je steeds in de zenuwen zit of het 
verlengd wordt! Dit kost zoveel nega-
tieve energie dat het positieve wat je 
opbouwt weer teniet wordt gedaan, je 
bent maanden aan het vechten om iets 
te krijgen aan PGB. Terwijl er niets veran-
derd is in de thuissituatie en lichamelijk 
en geestelijk!” 

FRAUDULEUZE ZORGAANBIEDERS 
EN BEMIDDELINGSBUREAUS 
Een budgethouder is zelf verantwoordelijk voor het inkopen 
van zorg of ondersteuning van voldoende kwaliteit. Daarom 
is het belangrijk dat het duidelijk is wat hij moet kennen en 
kunnen om te werken met een pgb. Ondanks maatregelen 
kan nooit uitgesloten worden dat er misbruik of fraude 
plaatsvindt.Over het algemeen zijn het niet de budgethouders
die fraude plegen. 

Wat wil de minister? 
De minister treft een aantal maatregelen om fraude aan te pakken. Om te beginnen wil 
hij dat de pakkans omhoog gaat en dat fraude bestraft wordt. 
Verder gaat hij de gemeenten versterken bij hun fraudeaanpak. Ook verstrekkers kun-
nen immers op een aantal momenten ingrijpen. Dat is bijvoorbeeld als de zorgovereen-
komst wordt goedgekeurd of bij de herziening van een pgb of bij de evaluatie daarvan. 
De minister wil met de gemeenten overleggen wat zij nodig hebben om in te grijpen en 
om geld dat niet aan zorg is besteed terug te vorderen. 
Ook gaat hij bekijken hoe frauduleuze bemiddelingsbureaus en administratiekantoren 
voorkomen en bestreden kunnen worden. 
Tot slot gaat hij er voor zorgen dat gegevensuitwisseling tussen de verschillende wet-
ten mogelijk wordt . Nu mag nog niet alle informatie om effectief fouten en fraude te 
bestrijden gedeeld worden. 

Wat wil Per Saldo? 
Per Saldo vindt dat alle zorgverleners die misbruik maken van budgethouders en bewust 
fraude plegen met zorggeld aangepakt moeten worden. Elke vorm van fraude is fout! 
Het gaat overigens bij berichten over fraude te vaak niet zozeer over daadwerke-
lijke fraude, maar over oneigenlijk gebruik. Bovendien werkt de budgethouder soms 
precies volgens de regels, maar wordt een declaratie door de SVB als onrechtmatig 
bestempeld omdat zij bepaalde gegevens niet eerder gecontroleerd hebben. Als er 
wel fraude wordt gepleegd dan moet dit worden aangepakt, zodat het pgb beschik-
baar blijft voor mensen die er baat bij hebben. 
Dit moet natuurlijk geen heksenjacht worden, waarbij het voor goedwillende zorg-
verleners bijna onmogelijk is om hun werk nog op een goede en plezierige manier 
te doen. Ook moeten we er voor uitkijken dat mensen niet gedwongen naar zorg in 
natura moeten overstappen vanwege de zogenaamde fraude binnen het pgb. 
Het zou goed zijn als er een meldpunt komt waar budgethouders zelf terecht kunnen 
met hun melding, dit missen wij in de agenda van de minister. Deze mensen handelen te 
goeder trouw en moeten beschermd worden. Samen met hen kan dan gekeken worden 
naar nieuwe, passende zorg of ondersteuning. Het valt ons ook op dat in de agenda van 
de minister volledige informatie over fraude -zoals cijfers- ontbreekt. Daardoor schetst 
hij geen realistisch beeld. Ook ontbreekt een vergelijking met de fraude die zich voor-
doet bij zorg in natura, hier wordt nauwelijks aandacht aan besteed. 
Per Saldo wordt graag op de hoogte gehouden van de manier waarop de minister de 
gemeenten gaat versterken bij hun fraudeaanpak. Gemeenten hebben vaak een verte-
kend beeld van wat fraude met een pgb inhoud. Er is betere voorlichting nodig. Verder 
zijn wij blij met de aandacht van de minister voor het voorkomen en bestrijden van frau-
duleuze bemiddelingsbureaus. Dit is in lijn met onze eerder opgezette fraudeaanpak. < >> 
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Fraude in de zorg komt voor en moet aangepakt worden. Zorgfraude beperkt zich niet alleen tot 
pgb. De aanpak van fraude in de zorg vergt dus een brede aanpak. 

Het kan echter niet de bedoeling 
zijn alles zo dicht te regelen dat 
daarmee de keuzevrijheid en de 

eigen regie, en daarmee de positie van de 
hulpvrager, in het geding komen. Maar 
fraude en vooral vermeende fraude met 
een pgb is de laatste jaren veel in het 
nieuws. En dat heeft als bijkomend effect 
dat verstrekkers denken dat fraude een 
breed verspreid probleem is en zich zo 
ook gedragen richting budgethouders. 
Met enig wantrouwen en ongemak wor-
den mensen die hun zorg- en ondersteu-
ningsvraag met een pgb willen invullen 
bekeken. En dat is jammer, want het zijn 
vaak budgethouders die zien waar het 

mis gaat en waar potentiele fraude op 
de loer ligt. Maar waar kunnen zij terecht 
met hun meldingen? Wie gaat daar mee 
aan de slag? Wij horen nog steeds van 
budgethouders dat onduidelijk blijft of 
verstrekkers wel iets doen met meldin-
gen van budgethouders. 

Wat de verhalen over fraude met budge-
thouders doen leest u in onderstaande 
antwoorden1 op de vraag aan budget-
houders wat zij negatief vinden aan het 
pgb: 

1 Pgb, bron van eigenwaarde! Position-
paper Per Saldo en MantelzorgNL 

“Dat je je steeds moet verdedigen als je een pgb hebt, omdat er steeds over fraude wordt 
gesproken. Ook hebben wij voor onze gemeente bij de kanteling van zorg een inkijk gege-
ven in onze thuissituatie met pgb aan de huidige Wmo beleidmakers. Deze mensen waren 
behoorlijk onder de indruk sommigen hadden nog nooit een meervoudig gehandicapte 
gezien. Ook toen kwam het jezelf betalen voor de zorg die je levert ter sprake. De vooroor-
delen waren niet te zuinig.” 

“Ik heb soms het gevoel me te moe-
ten verantwoorden over de zinvol-
heid, omdat het regelmatig slecht in 
het nieuws is.” 

“Dat je na 6 x perfecte financiële con-
trole - wat ik helemaal begrijp - toch 
het gevoel krijgt dat het puur om 
checken gaat van de fraude en niet de 
vraag hoe het nu werkelijk gaat.” 

“Dat we het steeds in een negatief 
daglicht zien, terwijl er echt wel veel 
positieve kanten zijn.” 

“Dat er een negatief beeld geschetst 
wordt terwijl er bij Zorg in Natura juist 
veel geld in overhead etc. verdwijnt 
en bij goed pgb-gebruik juist net 
het meeste geld naar zorg (zoals het 
bedoeld en geïndiceerd is) gaat en het 
per euro juist transparanter is.” 

Net als Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van de agenda pgb van de minister. Wij hebben hen 
een aantal vragen gesteld over het pgb in zijn algemeenheid en de pgb agenda in het bijzonder. 

1. Hoe zien jullie de toekomst van 
het pgb? 

We moeten er met elkaar in slagen om 
het pgb robuuster en meer solide te 
maken en dat alleen die mensen een pgb 
hebben die het echt zelf willen en kun 
nen. Dan is het een prima manier om de 
hulp en ondersteuning te regelen, naast 
de verstrekking in natura. De acties uit 
de pgb agenda zullen daar zeker aan 
gaan bijdragen. Het zou daarnaast toch 
mooi zijn als de regie door de burger zelf 
niet alleen gerealiseerd wordt met een 
pgb, maar ook in de zorg in natura. 
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2. Wat is het belangrijkste actiepunt 
voor jullie uit de agenda? 

Een belangrijk punt voor gemeenten is 
bijvoorbeeld het straks beter kunnen bor 
gen van kwaliteit bij het pgb informeel. 
Verder vinden wij het belangrijk dat de 
inkomensafhankelijkheid van informele 
zorgverleners kan worden voorkomen. 
We zijn blij met het opstellen van een 
uniform kader van “taken, kennis en vaar 
digheden” wat straks door gemeenten, 
zorgkantoren en verzekeraars kan worden 
gebruikt. Ook het samen inzetten op het 
voorkomen van oneigenlijk en misbruik is 
en blijft een belangrijke opgave. 

3. Waar zien jullie de grootste uitda 
ging voor jullie leden in relatie tot 
de agenda pgb? 

De grootste uitdaging zit toch in de 
beoordeling aan de voorkant, bij de toe 
gang, of iemand geschikt is voor het pgb 
en of de cliënt de juiste ondersteuning 
inkoopt, bij een geschikte zorgverlener 
(is het veilig, van voldoende kwaliteit en 
doeltreffend, etc). 

De toekomst voor PGB: 
een nieuw portaal en 
goede gewaarborgde hulp 

tekst: michelle jonker 

Zorgverzekeraars Nederland gelooft in zorg op 
maat. Dit kan een PGB zijn of een arrangement 
in natura. Het is belangrijk dat mensen bewust 
een keuze maken voor PGB of zorg in natura. 
De keuze voor een PGB mag niet het gevolg zijn 
van geen passende oplossing in zorg in natura. 
Een divers zorgaanbod waarin mensen wat te 
kiezen hebben, is erg belangrijk. Dit sluit aan 
bij de gedachte van de ‘Agenda PGB’ van minis-
ter Hugo de Jonge. 

De minister formuleert daarin 7 thema’s. Voor ZN is punt 
2; PGB-vaardigheid en verantwoordelijkheid een belang-
rijk punt. Binnen de Agenda PGB werken gemeenten, 

zorgkantoren en Per Saldo samen aan een uniform kader voor 
PGB-vaardigheid. Hierin wordt aan cliënten uitgelegd wat van 
hen verwacht wordt als zij de keuze voor een PGB maken. 
Zorgkantoren toetsen tijdens het bewuste keuzegesprek of de 
potentiële budgethouder of gewaarborgde hulp voldoet aan het 
kader van PGB-vaardigheid. 

Gewaarborgde hulp 
94% van de budgethouders in de Wlz heeft een vertegenwoordi-
ger die helpt bij het besteden van het PGB. Dit kan een wettelijk 
vertegenwoordiger zijn zoals een ouder, maar dit is ook steeds 
vaker een gewaarborgde hulp. Die gewaarborgde hulp regelt 
alle zaken rondom het PGB en neemt de verantwoordelijkheden 
van het PGB over van de budgethouder. Zoals het ondertekenen 
van formulieren, het voeren van het bewuste keuzegesprek en 
het kiezen van goede zorgverleners. Een PGB moet goed besteed 
worden, het gaat om geld bedoeld voor zorg die ook daadwer-
kelijk naar de best passende zorg voor de cliënt moet gaan. Dat 
vraagt nogal wat van een gewaarborgde hulp. 

ZN heeft daarom een aantal criteria en verantwoordelijkheden 
geformuleerd waaraan zo’n gewaarborgde hulp moet voldoen. 
Zo moet het iemand zijn die door de budgethouder zelf wordt 
ingeschakeld en aan alle taken en verantwoordelijkheden kan 

voldoen. Gezien de intensiviteit van de werkzaamheden, is het 
niet wenselijk dat iemand meer dan drie budgethouders bege-
leidt. Het moet persoonlijke hulp blijven, die de past passende 
zorg voor de cliënt kan kiezen en coördineren. Wout Adema, 
directeur zorg van ZN: “We zouden graag zien dat deze criteria 
en taakomschrijving bij wet worden vastgelegd, zodat we goede 
zorg en goede vertegenwoordiging voor de budgethouder kun-
nen borgen.” 

Administratieve lastenverlichting; PGB 2.0 
Als ZN geloven we ook erg in punt 6 van de agenda; 
Administratieve lastenverlichting. Werknemers in de zorg erva-
ren veel onnodige regels en bureaucratie. Dit geldt zeker ook 
voor cliënten en vertegenwoordigers van cliënten die veel 
zorg nodig hebben. Onnodige bureaucratie kost veel tijd en 
frustratie. Tijd die veel beter besteed kan worden. Aan goede 
zorg bijvoorbeeld. 

Directeur Zorg Wout Adema: “Daarom zijn we als ZN blij dat er 
ook voor de Wlz nog een aantal schrapsessies gepland staan 
om te kijken waar er regels geschrapt kunnen worden. Ook zijn 
we trots op het toekomstige PGB 2.0 portaal waarin we een 
aanzienlijk aandeel leveren.” Zorgkantoor DSW en de gemeente 
Westland draaien al een proef met dit nieuwe portaal dat op 
termijn het huidige ‘mijn PGB portaal’ van de SVB zal vervangen. 
Ook Per Saldo is hierbij nauw betrokken. 

Het PGB 2.0 portaal is een systeem waar niet alleen budgethou-
ders en vertegenwoordigers, maar ook zorgverleners toegang 
tot krijgen. Zorgbeschrijvingen en zorgplannen kunnen op deze 
manier direct door zorgverleners worden toegevoegd. Uiteraard 
blijft de regie over al deze informatie in handen van de budge-
thouder. Verder kunnen formulieren eenvoudiger online worden 
ingevuld en verstuurd. Dit scheelt cliënten en vertegenwoordi-
gers veel tijd. 

Zo’n nieuw portaal is een grote uitdaging, waaraan ook de 
komende tijd nog wordt doorontwikkeld. Rond de zomer sluiten 
er meer gemeenten en zorgkantoren aan. Wout Adema: “Het is 
een mooi systeem. We gunnen dit elke budgethouder en hopen 
dan ook dat het snel landelijk voor iedereen beschikbaar is.” < 
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