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Geachte commissieleden, 
 
Op woensdag 26 juni spreekt u met de minister tijdens een algemeen overleg over Wmo. We 
zien lokaal mooie ontwikkelingen ontstaan. Maar we zien ook dat er nog veel werk te doen is 
als het gaat om het pgb in de Wmo. Mensen schrikken vanwege de voorwaarden en 
onduidelijke regels die gemeenten stellen om überhaupt een pgb te kunnen krijgen. 
Noodzakelijk hulp om volledig mee te kunnen doen in de maatschappij blijft vaak uit, dit is in 
strijdt met de uitgangspunten van het VN-verdrag handicap. Daarom vraagt Per Saldo 
aandacht voor de volgende punten. 
 
Tijdig passende hulp  
Momenteel ontvangt Per Saldo veel signalen dat de zorg/ondersteuning in Eindhoven niet op 
orde is. De nieuwe werkwijze verergert de situatie en het bureau heeft ruim 1.500 van de circa 
4.000 aanvragen voor Wmo en jeugdhulp nog niet verwerkt. Het bureau komt om in het werk 
en heeft geen tijd om nieuwe zorg-/ondersteuningsaanvragen of verlengingen te beoordelen. 
Ook het afgeven van ambtshalve verlengingen wordt vrijwel niet toegepast, wat wel voor 
verlichting zou kunnen zorgen. Het kan toch niet zo zijn doordat een gemeente in gebreke 
blijft, mensen met een hulpvraag buiten hun schuld om de dupe worden.  
 
Meneer Janssen (54) heeft autisme en daarnaast allerlei gezondheidsproblemen. Op 31 maart 
2019 liep zijn Wmo-indicatie af. Hij wil zijn zorg/ondersteuning graag voortzetten vanuit een 
pgb. Daarom heeft meneer op 25 januari 2019 een herindicatie aangevraagd. Door een 
achterstand bij de gemeente krijgt meneer vanaf 1 april 2019 geen pgb meer en kan hij zijn 
begeleiders niet uitbetalen. 
 
Meneer weet niet wat hij moet doen, slaapt slecht en krijgt steeds vaker last van 
paniekaanvallen. Hij is financieel niet in staat om zelf zijn begeleiders te betalen. Meneer heeft 
het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Al vanaf 1 april 2019 ontvangt hij 
helemaal geen zorg/ondersteuning meer. Dit heeft onder andere tot gevolg dat meneer niet 
meer kan werken door alle stress. Vanuit de gemeente krijgt hij het antwoord dat hij geduld 
moet hebben. De gemeente heeft zorgplicht, maar ook een ambtshalve verlenging wordt niet 
afgegeven.  
 
Sinds 1 januari 2019 is de werkwijze binnen de gemeente veranderd. De wijkteams bepalen 
niet meer welke zorg/ondersteuning iemand krijgt. Elke aanvraag wordt voortaan door een het 
servicebureau bekeken, een nieuwe afdeling binnen de gemeente. Op deze manier denkt de  
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gemeente te kunnen bezuinigen. Maar het servicebureau kan de enorme stapel van dossiers 
niet aan. Daar komt bij dat de meeste mensen met een hulpvraag in deze gemeente zeer korte 
indicaties krijgen (3-6 maanden). Ook bij mensen die een ziekte of beperking hebben die nooit 
meer over gaat. Dit betekent dus dat er elke keer opnieuw naar de indicatie gekeken moet 
worden. 
 
Ook over andere gemeenten ontvangen wij regelmatig signalen dat zij zich niet houden aan de 
wettelijke termijnen. Er zijn gemeenten waar wachtlijsten zijn voor het aanvragen van zorg 
en/of ondersteuning waardoor hulpvragers maanden moeten wachten voordat hun aanvraag in 
behandeling wordt genomen. Ook aanvraagprocedures hebben vaak een te lange doorlooptijd 
doordat er bijvoorbeeld extra trajecten bij pgb-aanvragen doorlopen moeten worden. Indicaties 
worden vaak voor een korte periode afgegeven waardoor hulpvragers snel weer in een nieuwe 
aanvraagprocedure verstrikt raken. Dit heeft onder andere te maken met onvoldoende 
deskundigheid in de toegang, met name voor mensen met een chronische of langdurige 
beperking. Per Saldo pleit daarom voor het afgeven van langere indicaties voor hulpvragers 
die met een chronische of langdurige beperking te maken hebben. Tussentijds kan men dan 
evaluatiemomenten afspreken. Dit geeft meer rust bij de hulpvrager en zijn/haar omgeving en 
scheelt ook enorm veel werk voor onder andere medewerkers in de toegang. Ook wordt er 
onvoldoende rekening gehouden met de reikwijdte van de hulpvrager, ondersteuning van 
naasten komt onvoldoende in beeld. De draagkracht/draaglast van naasten wordt hierdoor niet 
goed gezien en onvoldoende beoordeeld.  
  
>>Wij verzoeken u de minister te vragen dat zorgcontinuïteit geborgd is en hulpvragers 
tijdig passende hulp krijgen. Als gemeenten de toegang niet op orde hebben moeten zij 
ervoor zorgen dat zorg/ondersteuning geregeld wordt. Bij herindicaties is dit mogelijk 
door ambtshalve verlengingen af te geven en bij nieuwe aanvragen kan tussentijdse 
hulp indien nodig geboden worden totdat de indicatie in behandeling genomen kan 
worden.  
 
>>Wij verzoeken u de minister te vragen ervoor te zorgen dat er langere indicaties 
afgegeven worden voor mensen met een langdurige beperking zodat zij niet elk (half) 
jaar het hele herindicatieproces opnieuw hoeven te doorlopen. 
 
Resultaatgericht indiceren 
Onlangs heeft de minister de Kamervragen over resultaatgericht indiceren beantwoord. We 
zien in deze beantwoording dat de keuzevrijheid voor het pgb nergens terugkomt, wat ons 
ernstige zorgen baart. Ook omdat de minister in de agenda pgb aangeeft dat de keuze voor 
een pgb, mits iemand budgetvaardig is en er sprake is van een positieve bewuste keuze, in 
alle vier de zorgwetten geborgd blijft. De werkwijze van resultaatgericht indiceren past niet bij 
het werken met een pgb omdat het trekkingsrecht en de bijhorende administratie via de SVB 
niet is gebaseerd op resultaten maar op basis van uren en uurtarieven. Dit blijkt ook uit 
signalen die wij ontvangen over gemeenten die al resultaatgericht werken:  
 
Mevrouw Bergen heeft onlangs van het wijkteam een brief ontvangen met daarin informatie 
over Wmo-indicaties die gaan wijzigen. In de brief staat het volgende over de pgb tarieven; 
80% van het zin-tarief voor formele zorgverleners en 60% van het zin-tarief voor informele 
zorgverleners. De brief zorgt bij mevrouw voor veel onduidelijkheid. Hoe kan men pgb tarieven 
afleiden van zin tarieven, terwijl niet bekend is hoe hoog het uurtarief vanuit zin is en alles op 
basis van resultaten wordt geïndiceerd. Mevrouw gaat een vast budget á 256 euro per vier 
weken ontvangen. Voor mevrouw is het onduidelijk hoeveel uren zorg/ondersteuning zij 
hiervan kan inkopen en waarop het budget is gebaseerd. Het invullen van 
zorgovereenkomsten wordt hierdoor ook een hele puzzel, dit omdat het trekkingsrecht en de 
bijhorende administratie via de SVB (verantwoording) niet werkt op basis van resultaten en 
een vast budget maar op basis van uren en een goedgekeurd uurtarief.  
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De Centrale Raad van Beroep1 heeft geoordeeld dat resultaatgericht indiceren onvoldoende 
duidelijkheid geeft aan iemand die zorg en ondersteuning krijgt en in strijd is met het 
rechtszekerheidsbeginsel. Toch roept de minister gemeenten op om resultaatgericht indiceren 
zoveel mogelijk, in lijn met de door hem voorgenomen wetswijziging, vorm te geven. Wij 
vinden het wetsvoorstel onverstandig en raden dit ten zeerste af. 
 
>>Wij verzoeken u de minister te vragen de wetswijziging niet door te voeren. Per Saldo 
wil graag, via een hoorzitting, uitleggen waarom resultaatgericht indiceren voor 
budgethouders onwerkbaar is. Bovendien moet de keuzevrijheid voor een pgb voor alle 
maatwerkvoorzieningen ten alle tijden geborgd blijven.  
 
Verder zouden we antwoord willen krijgen op de volgende vragen 
>>In de beantwoording geeft de minister het volgende aan over het keukentafelgesprek; eerst 
volgt een gesprek met de Wmo-consulent en vervolgens is een tweede gesprek noodzakelijk 
waarin ook de professional aanwezig is. Wat betekent deze werkwijze voor de ervaren 
belasting van de hulpvrager (zeker als er meerdere personen met een hulpvraag binnen 1 
gezin zijn)? Daarnaast zijn er op dit moment gemeenten die zich niet aan de wettelijke 
termijnen houden. Hoe wordt door deze werkwijze, ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt, 
geborgd dat wettelijke termijnen niet worden overschreden? 
>>Hoe zou het keukentafelgesprek eruit moeten gaan zien als iemand bewust kiest voor een 
pgb? Stel iemand heeft 10 zorgverleners, moeten deze allemaal aanwezig zijn tijdens het 
keukentafelgesprek/onderzoek zoals de minister in zijn beantwoording beschrijft? 
>>Bij een pgb is de budgethouder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde 
zorg/ondersteuning. Dit is juist de eigen regie waar budgethouders een bewuste keuze voor 
maken. De gemeente mag toetsen op doelmatigheid, cliëntgerichtheid en veiligheid. De 
minister geeft in de beantwoording aan dat bij het resultaatgericht indiceren de gemeente 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit. Hoe ziet de minister dit voor zorg/ondersteuning vanuit 
pgb? 
>>Hoe implementeert men het resultaatgericht werken in het huidige pgb betalingssysteem?  
Zoals bijvoorbeeld in de verantwoording en bij de zorgovereenkomsten, waar uurtarieven 
ingevuld moeten worden omdat de SVB anders niet kan uitbetalen? 
>>Waar zijn pgb uurtarieven van afgeleid als er geen uurtarieven meer bekend zijn voor zin? 
>> Wordt flexibele inzet ook voor pgb mogelijk zonder dat een nieuwe beschikking nodig is? 
Nu zien we veel gemeenten die strak indiceren bij pgb zonder dat er ruimte is om te schuiven 
tussen uren en functies. 
 
Onafhankelijke gespecialiseerde cliëntondersteuning 
Mensen die zaken moeten regelen op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen en/of 
onderwijs zien vaak door de bomen het bos niet meer. Daarom kunnen zij gebruik maken van 
onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). In de praktijk is dit helaas nog niet overal goed 
geregeld. Zo zien we vaak dat de deskundigheid en integraliteit ontbreekt, zien we lange 
wachtlijsten ontstaan en is het de vraag of deze cliëntondersteuning ook altijd werkelijk 
onafhankelijk is. Cliëntondersteuning blijkt vaak toch nog gestuurd door de verstrekker. 
Daarnaast komt het voor dat degene die de cliëntondersteuning biedt ook over de toegang 
gaat. Bovendien mist vaak de informatieverschaffing over leveringsvormen waaronder het pgb. 
Wij zien dat niet altijd de juiste adviezen gegeven worden, gespecialiseerde 
cliëntondersteuning kan bijdragen om verkeerde adviezen te verminderen. 
 
Tijdens het OA gehandicaptenbeleid is het onderwerp onafhankelijke cliëntondersteuning 
uitvoerig aan bod gekomen. De minister zette hier de koplopergemeenten uit het gelijknamige 
project in de beantwoording regelmatig op een voetstuk. Echter, er wordt gesuggereerd dat de 
koplopergemeenten nu al als goed voorbeeld dienen en de onafhankelijk ondersteuning goed 
op orde hebben. Dit terwijl in de ambities en plannen van de gemeente staat dat zij in ieder  
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geval bereid zijn om een verbeterslag te maken. Wij herkennen ons er ook niet in, mede door 
de signalen die wij ontvangen, dat deze gemeenten de OCO op orde hebben. Wij zijn wel blij  
dat zij bereid zijn een verbeterslag te maken. Ook in de koplopergemeenten is momenteel 
noodzakelijke informatie over het pgb en het werken met een pgb vaak niet beschikbaar.  
 
De minister heeft deze kabinetsperiode een bedrag van € 55 miljoen extra beschikbaar gesteld 
voor de versterking van de functie onafhankelijke cliëntondersteuning. Inmiddels zijn een 
aantal pilots gestart met specifieke (cliënt)groepen in de Wlz en Wmo. Het pgb krijgt in deze 
pilots nog altijd onvoldoende aandacht. Per Saldo vindt dat er onderscheid moet worden 
gemaakt tussen algemeen, verdiepende en gespecialiseerde vragen. Daar waar verdiepende 
of gespecialiseerde kennis noodzakelijk is over het pgb zou bijvoorbeeld doorverwezen 
moeten kunnen worden naar Per Saldo. Dit om te voorkomen dat mensen van het kastje naar 
de muur worden gestuurd maar ook om te zorgen dat zij zorgvuldig en volledig worden 
voorgelicht om zo een bewuste en passende keuze te kunnen maken die past bij de eigen 
situatie. Daarnaast zijn wij in staat om foute adviezen, keuzes of beslissingen met betrekking 
tot pgb te voorkomen, hierdoor komen budgethouders niet in een later stadium alsnog in de 
problemen. Dit is iets wat nu vaak gebeurd en uiteindelijk 
via Per Saldo, samen met de budgethouder wordt opgelost. Het pgb vergt veel specialistische 
kennis van de cliëntondersteuner, onder andere Per Saldo heeft deze kennis reeds in huis. 
Naast de algemene ondersteuning moet ook deze verdiepende/gespecialiseerde kennis voor 
iedereen kosteloos toegankelijk zijn. 
 
>>Wij vragen u om er bij de minister op aan te dringen dat hij ervoor zorgt dat de 
informatieverschaffing over leveringsvormen, waaronder het pgb, wordt meegenomen 
in alle pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning. De verdiepende/gespecialiseerde 
kennis van Per Saldo kan ondersteunen bij een bewuste keuze voor een pgb. 
 
Hulpmiddelen 
Nogmaals willen wij uw aandacht vragen voor de knelpunten die zich voordoen als mensen via 
een pgb hulpmiddelen willen financieren. Regelmatig krijgt Per Saldo signalen over niet 
toereikende tarieven. Bij gecontracteerde aanbieders krijgen gemeenten vaak korting omdat er 
meerdere hulpmiddelen bij eenzelfde aanbieder worden ingekocht. Als een persoon met een 
hulpvraag een keuze maakt om met een pgb hulpmiddelen in te kopen krijgt men vaak met 
een korting te maken op het pgb budget ten opzichte van zin. Bij aanschaf van een enkel 
hulpmiddel kan men onmogelijk eenzelfde kortingspercentage realiseren in de prijsafspraken 
waardoor het budget niet voldoende is om het hulpmiddel voor aan te schaffen. Mensen met 
een hulpvraag verkiezen vaak een pgb omdat men er dan zeker van is dat een hulpmiddel 
volledig aansluit bij de hulpvraag.  
 
>> Wij verzoek u de minister te vragen te zorgen voor toereikende tarieven zodat 
mensen in staat zijn kwalitatief goede hulpmiddelen in te kopen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aline Molenaar 

 
Directeur Per Saldo 
 
 


