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Ondanks het feit dat andere zaken om voorrang vragen, 
moeten wij ook een jaarverslag maken en terugkijken op 
2019. Wij zijn druk bezig geweest om samen met jou goede 
inhoud te geven aan de actie-agenda van minister De Jonge. 
Een aantal van jullie heeft daar een actieve rol in gespeeld. 
En ook het pgb-portaal (pgb 2.0) heeft veel van onze tijd 
en energie in beslag genomen. Naast de belangen die wij 
voor je mogen behartigen hebben wij ook veel mensen 
kunnen helpen met advies, voorlichting en trainingen. En 
dat waarderen jullie ook, dat horen we regelmatig terug in 
gesprekken. 

Dit jaarverslag gaat dieper in op alle onderwerpen waar we 
voor jou aan hebben gewerkt.

Veel leesplezier en houd moed!

Aline Molenaar
Directeur Per Saldo

Als je dit leest hebben we er met elkaar een aantal 
heftige en bijzondere maanden op zitten. 

Vanaf half maart 2020 is corona ons leven gaan beheersen. 
We hopen dat er inmiddels meer duidelijk is geworden over 
de werking van het virus. Zodat we weten hoe we ermee 
moeten omgaan. Voorlopig verder gaan in een zogenaamde 
‘anderhalve meter samenleving’, hoe uitvoerbaar is dat voor 
mensen met een beperking? Je wilt als budgethouder je 
gewone leven weer oppakken. Maar is dat voorlopig über-
haupt wel mogelijk? En wat heb je daarvoor nodig? Vragen 
genoeg. 

2020 is het ons jubileumjaar. Zowel het pgb als Per Saldo 
bestaan 25 jaar. Een mijlpaal die erom vraagt gevierd te wor-
den. De plannen zijn even op de plank gelegd, het is geen tijd 
om feest te vieren. Jammer genoeg kunnen we elkaar niet 
ontmoeten op de algemene ledenvergadering. Die gaat ook 
digitaal plaatsvinden.
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> Pijler 1 Terug naar de essentie
Alles start met ons originele gedachtengoed: budgethouders ondersteunen bij het inrichten van hun leven naar eigen wens 
en behoefte. Het pgb vloeit voort uit de basale behoefte om zelf te bepalen hoe je wilt leven. En hoe je je zorg en onder-
steuning regelt. 

> Pijler 2 Bewuste keus voor het pgb
Je kiest bewust voor een pgb om je zorg en ondersteuning te regelen. Per Saldo helpt en staat haar leden en ook niet-leden 
bij met informatie, advies, trainingen en het behartigen van de belangen van budgethouders. 

> Pijler 3 Blik op de toekomst
Hoe zorgen we dat naast het pgb ook andere vormen van financiering ontstaan? Vormen die beter functioneren, die recht 
doen aan ons gedachtengoed en die mensen nog meer in staat stellen zelf te beslissen over de manier waarop zij hun leven 
inrichten.

In ons jaarplan 2019 hebben wij aangegeven ons te 
richten op 3 pijlers.

pijlers 2019
1
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Werkzaamheden 
Per Saldo

2
Wij vinden het belangrijk dat de belangen van 
budgethouders continu onder de aandacht 
worden gebracht van overheden, politiek, 
brancheorganisaties, verzekeraars en andere partijen. 
Onze afdeling Belangenbehartiging draagt uit waar 
Per Saldo voor staat en wat wij willen bereiken. In 
2019 deden we dit voor de volgende onderwerpen.

2.1  Pijler 1  
Terug naar  
de essentie

VN-verdrag Handicap

Op veel gebieden is de positie van mensen met een beper-
king verslechterd sinds de invoering van het VN-verdrag 
Handicap in 2016. Dat is te lezen in de schaduwrapportage 
van de Alliantie. Per Saldo maakt onderdeel uit van de 
Alliantie, samen met Ieder(in), LFB en MIND.

Schaduwrapportage
De minister heeft een rapportage opgesteld over de voort-
gang van de implementatie van het VN-verdrag Handicap. 
De schaduwrapportage is de tegen-rapportage die vanuit 
de organisaties van mensen met een beperking, zelf is 
opgesteld. Deze is gepresenteerd op 3 december, tijdens de 
bijeenkomst ‘Gelijk is Gelijk’. Wij waren hierbij aanwezig. 
De schaduwrapportage is gebaseerd op de ervaringen van 
mensen met een beperking en op bronnenonderzoek. Per 
Saldo is actief betrokken bij de rapportage. We hebben 
onder meer verhalen aangedragen en bijeenkomsten bij-
gewoond waarin knelpunten konden worden aangegeven. 
Mensen met een beperking is gevraagd hoe zij hun situ-
atie ervaren, drie jaar na ratificatie van het VN-verdrag 
Handicap. Belangrijkste conclusie: de positie van mensen 
met een beperking verslechtert, ondanks het VN-verdrag 
Handicap. 

De schaduwrapportage is een van de manieren waarop de 
VN de uitvoering van het VN-verdrag Handicap bijhoudt. 
De Nederlandse Staat rapporteert elke vier jaar aan het in 
Genève gevestigde VN-comité, net als het College voor de 
Rechten van de Mens.

Op 19 december 2019 is de schaduwrapportage besproken 
in de Tweede Kamer. Minister De Jonge (VWS) liet de Kamer 
tijdens het debat weten dat de rapportage tot actie dwingt. 
Verder gaf hij aan dat het VN-verdrag niet in één keer te 
realiseren is. ‘Maar’, vindt hij, ‘de Alliantie moet wel merken 
dat er vooruitgang in zit.’ Dat geldt volgens hem ook voor de 
ervaring die mensen in de praktijk hebben bij de uitvoering 
van de plannen. De schaduwrapportage laat echter een veel 
negatiever beeld zien dan de rapportage van de minister.
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Ambassadeurs

Landelijke bijeenkomst
Op 19 maart 2019 heeft in Utrecht de landelijke bijeen-
komst voor ambassadeurs van Per Saldo plaatsgevonden. 
Zij wisselden signalen en ervaringen uit. Verder stond de 
bijeenkomst in het teken van communiceren. Zo hebben 
de ambassadeurs twee workshops gevolgd, getiteld: ‘Hoe 
breng ik een boodschap over?’ En: ‘Hoe verplaats ik mij in 
een ander?’

Regiobijeenkomsten
Ook hebben we in 2019 drie regiobijeenkomsten voor 
ambassadeurs en leden van klankbordgroepen georgani-
seerd. Die vonden plaats in Zwolle, Eindhoven en Utrecht. 
Tijdens deze bijeenkomsten stond het VN-Verdrag Handicap 
centraal. Het doel was om de deelnemers toe te rusten met 
informatie over de achtergronden van dit verdrag. En met 
informatie over de Lokale Inclusie Agenda: de verplichte 
handreiking voor gemeenten waarin zij beschrijven hoe ze 
uitvoering geven aan het VN-Verdrag. Ook lichtten we in 
deze bijeenkomsten toe hoe je dit verdrag kunt gebruiken 
om onderwerpen als pgb en eigen regie op de agenda van je 
gemeente te krijgen. 
We hebben de bijeenkomsten georganiseerd in samenwer-
king met het project ‘Niets Over Ons Zonder Ons’. 

Werving nieuwe ambassadeurs
Ook in 2019 hebben we via ons magazine Eigenwijs en 
ledenbijeenkomsten nieuwe ambassadeurs geworven. Het 
resultaat voor 2019 is elf belangstellenden, waarvan er uit-
eindelijk zes ambassadeur zijn geworden. Helaas  zijn ook 
vier ambassadeurs gestopt.

Telefonisch spreekuur ambassadeurs 
Het telefonisch spreekuur voor ambassadeurs is in 2019 flink 
uitgebreid. Wij zijn nu elke werkdag voor hen bereikbaar 
tussen 10 uur en 17 uur. 

Deelname ambassadeurs aan sessies VWS
In 2019 hebben ongeveer twaalf ambassadeurs en andere 
leden deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten geor-
ganiseerd door VWS. Voor de Agenda pgb: 
 »  op onderdeel 1: Voorlichting voor budgethouders en 

aanbieders en 
 » op onderdeel 2: schrapsessie pgb.

1. Voor het actieprogramma  Zorg voor de Jeugd:
 »  voor het Significant-onderzoek naar toegang voor kin-

deren/jongeren met levenslange en levensbrede beper-
kingen

2. Voor het programma  Merkbaar Beter Thuis
3.  Voor de Schaduwrapportage VN-verdrag. 
Op deze manier hebben ervaringsdeskundigen de gelegen-
heid gekregen hun stem te laten horen.

Politiek

In aanloop naar diverse politieke overleggen hebben we, 
naast dat we brieven hebben geschreven, ook proactief 
Kamerleden benaderd om punten van Per Saldo in te bren-
gen. In vrijwel ieder algemeen overleg zijn er een aantal van 
onze vragen gesteld. In sommige gevallen zijn daar moties 
uit voort gekomen. De brieven schrijven wij meestal alleen, 
maar ook samen met andere belangorganisaties. Daarnaast 
volgden we alle relevante algemene overleggen en schreven 
we een verslag van de uitkomst. Twee maal per jaar bezoe-
ken we Kamerleden om hen bij te praten over onderwerpen 
die spelen en niet goed lopen. En voor ieder algemeen over-
leg spreken we opnieuw met een aantal van hen. 

2.1.2  Communicatie en  
persvoorlichting 

Medio 2019 is de bezetting op de afdeling communicatie 
weer toegenomen en zijn de reguliere taken, die ande-
re medewerkers hadden overgenomen, weer opgepakt. 
Nieuwsberichten, jaarverslag en jaarplan, nieuwsbrieven en 
verder doorvoeren van een eenduidige huisstijl zijn uitge-
voerd. Vanuit communicatie zijn de projecten pgb2.0 - het 
pgb portaal- voorlichting en toolkit Wonen ondersteund. Er 
is een start gemaakt met acties rond het jubileum in 2020.  
En er is een basis gelegd om video’s, infographics en anima-
ties te kunnen maken.

Website

Onze website is de ingang voor informatie over het pgb voor 
iedereen die eigen regie hoog in het vaandel heeft staan. 
Zodat de mensen met een pgb goed geïnformeerd blijven 
en starters weten waar ze aan beginnen. Onze website is 
in 2019 aangepast. Teksten gaan niet alleen meer over het 
hebben van een pgb maar nu ook over  de keuzes en de weg 
daarnaartoe. Dit betekende dat opnieuw nagedacht moest 
worden over de structuur en indeling van de website, en 
over een logische opbouw voor lezers. Daarnaast zijn de tek-
sten herschreven in zogenoemd B1-taalgebruik. Dat is een 
manier van schrijven die voor een zo groot mogelijk publiek 
begrijpelijk is. Bij dit alles is rekening gehouden met de toe-
gankelijkheid voor mensen met alle mogelijke beperkingen. 
En er is geschreven vanuit de lezer. 
Het websitebezoek kent ten opzichte van 2018 een stij-
ging van 10%. In totaal had de website in 2019 1.370.006 
unieke bezoekers die samen 1.825.812 pagina’s bezochten. 
Daarnaast heeft Per Saldo in opdracht van het ministerie 
van VWS de Toolkit Wonen ontwikkeld. Daar wordt in vier 
verschillende, overzichtelijke fasen uitgelegd wat er komt 
kijken bij het realiseren van ouder- en wooninitiatieven.  

EigenWijs

Ons ledenmagazine EigenWijs is in 2019 in een nieuw jasje 
gestoken met een andere indeling en nieuwe rubrieken.
Het is vier keer verschenen. Iedere nummer had een ander 
thema en bij één editie zat een special over de Agenda pgb.

 » EigenWijs 1, maart 2019 
Met onder andere: passende medische hulpmiddelen, 
wooninitiatief Hoor us in Vught en noodkreet ‘Moeten 
wij ons huis uit als pgb wegvalt?’

 » EigenWijs special, maart 2019 
Met onder andere een interview met voorzitter klank-
bordgroep Dick Cochius en een goed gesprek tussen 
Hugo de Jonge en Aline Molenaar. 

 » EigenWijs 2, juni 2019 
Met onder andere: positief over inclusie, de perfect pas-
sende baan, werken en leven met autisme en vechten 
voor een plek. 

 » EigenWijs 3, september 2019 
Met onder andere: vechten voor de uren die nodig zijn, 
meedoen niet de gewoonste zaak van de wereld en 
strijd om extra Meerzorgbudget. 

 » EigenWijs 4, december 2019 
Thema: de budgethouder in de rol van werkgever. 

Social media

In 2019 zijn in totaliteit de volgers op sociale media verder 
toegenomen.
Ten opzichte van 2018 zien we: 
 » meer bezoek via Google;
 » een toename van het website bezoek van 10%
 » een kleine afname van bezoek via de nieuwsbrief; 
 » een toename van bezoek via Facebook;
 » een afname van bezoek via Twitter.

In 2019 werden er 33 nieuwsbrieven verstuurd. Naast de 
reguliere nieuwsbrief versturen we ook een Nieuwsbrief 
Wonen en enkele malen per jaar een nieuwsbrief gericht 
op cursussen en trainingen. In 2019 opende 40% van de 
ontvangers de nieuwsbrief en klikte 12% op een link in de 
nieuwsbrief. 

Zie voor gegevens over bezoek aan social media en website 
Bijlage 1 Web statistieken.
Ook waren we geregeld in de media. Een overzicht van de 
belangrijkste publieke optredens en persmomenten in 2019 
vind je in Bijlage 2.

Toolkit Wonen

Ouders betrokken bij ouderinitiatieven in oprichting willen 
meer ondersteuning in de vorm van kennis, informatie en 
goede voorbeelden. Dat blijkt uit het onderzoek van het 
Sociaal Planbureau, getiteld ‘Net als Thuis’. De minister 
heeft aan de Tweede Kamer toegezegd een Toolkit Wonen 
te zullen ontwikkelen. Per Saldo is gevraagd dit op zich te 
nemen. Dit is in 2019 grotendeels gerealiseerd. 

De Toolkit Wonen is ingedeeld in vier fases met een onder-
verdeling naar inhoudelijke thema’s. Uitgangspunt is dat de 
gebruiker op elk gewenst moment in de uitvoering van het 
initiatief als het ware kan instappen. Ook de inhoudelijke 
onderwerpen zijn gemakkelijk te vinden in de toolkit. Een 
aantal ouders en een begeleidingscommissie, aangewezen 
door het ministerie van VWS, hebben de inhoud beoordeeld. 
De reacties zijn positief. Inmiddels is de toolkit voor iedereen 
toegankelijk. Onder andere via deze directe link naar onze 
website: Toolkit Wonen.
 
In 2020 wordt de toolkit aangevuld met ondersteuningsma-
teriaal, onder meer in de vorm van filmpjes en beeldgrafie-
ken.
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2.2  Pijler 2 Bewuste keus voor het pgb

Complexe vragen
Vragen, ook de algemene, worden steeds breder, veelzij-
diger en complexer van aard. Dat vergt meer uitwerktijd. 
Deze tendens is ingezet in 2015, met de veranderingen in de 
zorg. De wet- en regelgeving is vanaf dat jaar ingewikkelder 
geworden. De complexiteit neemt ook nu nog steeds toe. 
Dat zien we terug in de vragen die ons worden gesteld. 

Ook worden er regelmatig wijzigingen aangekondigd. Dat 
zorgt bij veel mensen voor onrust. Ze vragen zich af: ‘Wat 
betekenen die ontwikkelingen voor mij?’ Die onzekerheid 
zorgt er onder andere voor dat wij veel complete dossiers 
toegestuurd krijgen. 

Dossiervragen zijn alleen voor leden
Om dossiervragen (hierbij moet je denken aan klant spe-
cifieke vragen waarvoor diverse stukken grondig moeten  
worden doorgenomen) te kunnen stellen, moet je wél lid zijn 
van onze vereniging. Het aantal dossiervragen nam net zoals 
in voorgaande jaren ook in 2019 toe. Ook dit type vragen 
werd complexer en/of tijdrovender.  Vaak betreft dit leden 
die al langer een pgb hebben en voor wie de situatie wijzigt. 
Daar zit nogal eens een flinke historie achter. Voor onze 
adviseur betekent dit een dik dossier om door te werken. Het 
is in zo’n geval al een hele klus om helderheid te scheppen 
in de situatie. Maar soms is inzicht door overzicht voor de 
vragensteller al voldoende. En anders gaat onze adviseur 
samen met de betrokkene zoeken naar een opening om te 
kijken wat er kan of moet gebeuren.

Wat als uw vraag aan ons niet direct kan worden beantwoord?
Wat gebeurt er eigenlijk met vragen die het Team Advies niet direct kan beantwoorden? Bijvoorbeeld omdat er eerst nog wat 
moet worden uitgezocht. Er zijn verschillende mogelijkheden. 
 » De vraag wordt doorgespeeld naar de mensen die zorgen voor kennisdeling. Zij gaan ermee aan de slag. 
 » De vraag wordt voorgelegd aan de afdeling Belangenbehartiging.
 » Of - als dat nodig is - aan een externe instantie. 
 » Gaat het om een individuele casus, een persoonlijk geval? Dan kan het zijn dat we namens de budgethouder contact 

zoeken met instanties. Natuurlijk gebeurt dat alleen met toestemming. 
 » We leggen ook regelmatig een individuele casus voor met het oog op het algemene belang van budgethouders. 

Bijvoorbeeld aan een instantie, gemeente, de politiek of een ministerie. Ook al blijft de vragensteller in zo’n geval altijd 
anoniem, we vragen ook dan toestemming. 

Diverse voorlichting en informatie

Algemene basisvoorlichting dichtbij aan specifieke 
doelgroepen

De behoefte aan gratis algemene voorlichting binnen een 
brede groep was al langer aanwezig. Nu geven we de alge-
mene basisvoorlichting niet alleen meer via telefoon, e-mail 
of bij ons op kantoor. Sinds kort verzorgen  we die ook voor 
specifieke doelgroepen, in het land. Om die reden heeft Per 
Saldo van het ministerie van VWS een uitbreiding van de 
subsidie gekregen. We zijn daarmee in principe iedereen van 
dienst en dienen het maatschappelijk belang. 

Gratis en dichtbij
Via onze eigen website en nieuwsbrief en in eerste instantie 
via de website van MantelzorgNL hebben we een aanbod 
gedaan voor deze gratis algemene basisvoorlichting, dicht-
bij, aan (aspirant) budgethouders. Er werd enthousiast op 
gereageerd. Uiteindelijk hebben we 42 verzoeken kunnen 
inwilligen, waarvan zo’n 24 van steunpunten voor mantel-
zorg. Zo gaven we onder meer voorlichting aan de Berg en 
Boschschool in Houten, de ouderraad van de Mytylschool 
Gabriel, het Duchenne Parent Project. En aan Farent, Zorg en 
logeerhuis de Regenboog, Pluszorg, Senior Service, Welzijn 
Baarn en VSO op Zuid. 

Ook hebben onze ambassadeur en de regio-coördinator in 
Utrecht met elkaar een avond georganiseerd voor de Turkse 
gemeenschap, in een buurthuis in Overvecht. Daarbij was 
een van onze pgb-consulenten aanwezig. Parallel daaraan 
zijn we gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor 
verdere invulling van voorlichting aan deze doelgroepen.

“Ik merk aan de telefoon dat er vaak 
nog veel onbekend is. Wij willen goed 
toerusten, want onwetendheid kan tot 
ongewenste situaties leiden. Het geeft 
een goed gevoel om te kunnen bijdragen 
aan wat iemand nodig heeft om mee te 
kunnen doen in het leven.” 

mireille de lange-günther,  
medewerker team advies

Zoveel mensen zochten contact met ons
In 2019 hebben 17.561  (17.809 in 2018) mensen telefonisch 
algemeen advies ingewonnen bij onze pgb-consulenten. 
Ruim 93% (16.310) van de vragen werd ook aangenomen Dit 
percentage lag iets lager dan in 2018 (95%). De verklaring ligt 
in de bezetting en in de al genoemde toenemende intensi-
teit en complexiteit van de vragen. Daarnaast hebben we 
in 2019 5.163 vragen ontvangen via e-mail en per post. Dit 
aantal lag met 720 e-mailtjes 16% hoger dan in 2018. 

Plusleden konden advies van ons krijgen bij vragen over de 
formulieren rond zorgbeschrijvingen en indicatiestelling. Of 
bij dossieronderzoek. 282 Plusleden maakten gebruik van 
deze service. Dat betekent een stijging van 31% ten opzichte 
van 2018.

Steunpuntgesprekken voor Plusleden
Sommige leden hadden de behoefte aan een zogenoemd 
1-op-1 gesprek. We bieden Plusleden de mogelijkheid voor 
een afspraak onder vier ogen op ons kantoor in Utrecht. 32 
Plusleden maakten een afspraak voor een dergelijk steun-
puntgesprek. Ter vergelijking: In 2018 waren dat er 35.

Vragen zijn ook belangrijke signalen voor 
belangenbehartiging en lobby 
De vragen die ons worden gesteld, zien wij ook als 
belangrijke signalen. Daarom verzamelen en benutten 
we ze - uiteraard geanonimiseerd - om onze en vooral 
ook jouw stem richting de politiek en instanties te laten 
horen. Je telefoontje of e-mailtje draagt zo bij aan de 
bewustwording van de problematiek rond het pgb. 

Toerusting budgethouders en  
hun vertegenwoordigers 

Per Saldo gaf ook in 2019 advies en ondersteuning, trai-
ning en voorlichting. Dat deden we via meerdere kanalen. 
Daarnaast boden we juridische ondersteuning bij bezwaar-
zaken. Ook adviseerden we bij nog te starten en bestaande 
en ouder- en wooninitiatieven. 

Voorlichting en advisering  
via telefoon en e-mail 

Voor iedereen met vragen rond het pgb 
Of je nu budgethouder bent, zorgprofessional of 
verstrekker, of bijvoorbeeld betrokken bent bij ouder- en 
wooninitiatieven: iedereen met vragen rond het pgb kan 
bij Per Saldo terecht. Je kunt ons bellen of e-mailen voor 
algemene informatie, advies en ondersteuning.  Of je kunt 
gebruik maken van onze expertise bij steunpuntafspraken. 

Onze advieslijn was in 2019 geopend van maandag t/m 
vrijdag van 10.00 – 17.00 uur. Sinds december proberen we 
nieuwe beltijden uit. We zijn telefonisch bereikbaar tus-
sen 10.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.00 uur. Dit om de 
toenemende intensiteit en complexiteit van de vragen en 
de groeiende vraag via e-mail beter het hoofd te kunnen 
bieden. Dit experiment met de openingstijden loopt door 
in 2020.

Voor voorlichting en advies wordt er in toenemende mate 
een beroep gedaan op de expertise van Per Saldo. Daar zijn 
twee oorzaken voor aan te wijzen: 
 » de toenemende complexiteit van het pgb en daarmee 

gepaard gaande vragen; 
 » het feit dat je sinds 1 januari 2019 niet meer lid van Per 

Saldo hoeft te zijn om gebruik te kunnen maken van 
onze diensten. Dit is mede mogelijk gemaakt door het 
ministerie van VWS.

Onze algemene voorlichting is dus toegankelijk geworden 
voor iedereen. Daardoor hebben mensen die voor de keuze 
staan laagdrempelig toegang tot de benodigde informatie, 
en kunnen weloverwogen een beslissing nemen. Voor het 
pgb, voor zorg in natura, of voor een combinatie van beide. 

Een logische vervolgstap is dat Per Saldo meer mogelijk-
heden krijgt om toekomstige budgethouders met de juiste 
informatie onafhankelijk te ondersteunen bij de indica-
tiestelling. Op dit moment ligt die taak vooral nog bij cliënt-
belangenorganisaties als MEE en Zorgbelang. 
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Update online pgb-test: handreiking voor budgethouders 
Wij vinden het belangrijk dat mensen vroegtijdig worden 
geïnformeerd over het pgb en dat zij een weloverwogen 
keuze kunnen maken. Dat is in overeenstemming met 
punt 1 van de Agenda pgb. Daarvoor hebben we een aantal 
jaren geleden met een aantal partijen een online pgb-test 
ontwikkeld. Deze test hebben we in 2019 met steun van 
HandicapNL verbeterd, op basis van feedback van gebrui-
kers. Dat heeft geresulteerd in een versie die inzichtelijker, 
toegankelijker en laagdrempeliger is. 

Informeren en verkennen
Het doel van deze test is dat beginnende budgethouders 
zich rustig thuis, op hun gemak een beeld kunnen vormen 
over het pgb. Dat ze kunnen verkennen of ze er geschikt zijn 
voor zijn. 
 » Deel 1 toetst kennis: weet je al voldoende van het pgb en 

heb je een duidelijk beeld van wat het van je vraagt om 
het budget goed te beheren? 

 » In het tweede deel  krijg je stellingen voorgeschoteld. 
Jouw keuzes geven antwoord op de vraag: past het bij 
jou om de noodzakelijke zorg of ondersteuning zelf te 
regelen? 

 » In de uitslag lees je wat je sterke punten zijn. En wat 
mogelijk voor problemen zorgt bij het regelen van de 
benodigde zorg. Dit alles aangevuld met handige tips. 

Doe de pgb-test 
Ken je iemand in je omgeving die voor de keuze staat: pgb 
of zorg in natura? Verwijs hem of haar naar de pgb-test. 

Per Saldo Hulpgids
De Per Saldo Hulpgids is een overzicht van zorgaanbieders 
die werken via het pgb. Zoek je iemand die je kan helpen, 
dan kun je als budgethouder hierin kijken. Het probleem 
met zo’n gids is dat er al snel vervuiling optreedt en het las-
tig is om de gegevens actueel te houden. Daarvoor hebben 
we hier de capaciteit niet. Daarom zoeken we aansluiting bij 
andere partijen die de actualiteit en landelijke dekking van 
de gegevens kunnen waarborgen. En daarmee in kunnen 
staan voor de kwaliteit. 

Concreet zijn we bezig met het verkennen of de update van 
de Per Saldo Hulpgids in samenhang kan plaatsvinden met 
andere ontwikkelingen binnen lijn 2 van de programma’s 
Volwaardig leven en Wat vind ik. 
Deze verkennende gesprekken lopen nog door in 2020.

Per Saldo biedt aan: cursussen,  
trainingen, voorlichting, bijeenkomsten, 
E-learnings 

Aanbod voor budgethouders
In 2019 volgden 1484 budgethouders (of hun vertegenwoor-
digers) een cursus of training bij ons. Dat deden ze klassikaal 
of online. Of ze woonden een ledenbijeenkomst bij, ergens 
in het land, dichtbij hun eigen woonplaats. In 2018 bedroeg 
dit aantal in totaal 1698. Hierbij tellen we niet de deelne-
mers mee van de 42 eerder genoemde informatiebijeen-
komsten in het land.

Cursusaanbod
Naast een cursusaanbod met de verschillende wetten als 
insteek was er onder meer aanbod rondom de volgende 
onderwerpen:
 » Mijn kind wordt volwassen (voorheen: Kind uit huis)*;
 » Pgb en onderwijs;
 » Herindicatie;
 » Pgb hoe beheer ik dat?

Op advies van een budgethouder hebben we de titel van de 
cursus Kind uit huis aangepast naar: Mijn kind wordt vol-
wassen. Wat nu? De belangstelling nam daarna enorm toe. 
Er meldden zich maar liefst 78 deelnemers aan. 

In totaal bezochten 333 leden en niet-leden onze klassikale 
cursussen voor budgethouders. In 2018 bedroeg dit aantal 203. 

Terwijl het aantal deelnemers van klassikale cursussen groeit, 
blijft de vraag naar online trainingen nagenoeg gelijk. Ondanks 
alle promotie. We zijn daarom niet verder gegaan met de 
ontwikkeling van online trainingen en gaan in 2020 andere 
middelen van toerusting verder uitwerken. Denk bijvoorbeeld 
aan animatie, beeldgrafieken en ervaringsfilmpjes. 

Ledenbijeenkomsten 
Ledenbijeenkomsten zijn in 2019 door 347 budgethouders of 
hun vertegenwoordigers bezocht. Dat is een lagere opkomst 
dan in 2018. Ook organiseerden we vier bijeenkomsten minder 
dan het jaar daarvoor. De bezoekersaantallen zijn afhankelijk 
van het onderwerp. Traditioneel is er grote belangstelling voor 
de voorlichtingsbijeenkomsten over actualiteiten (APK). 

Aanbod voor (zorg)professionals
In 2019 maakten 562 (2018: 465) deelnemers gebruik van ons 
cursusaanbod, inclusief de online cursussen. Een toename 
van 17% ten opzichte van 2018. Waar de deelnemers van 
klassikale cursussen of regionale bijeenkomsten een stijging 
laat zien, daalt de afname van online deelname. Zie verder 
hierboven.

Middagbijeenkomsten voor (zorg)professionals
Om in een behoefte te voorzien en de toegankelijkheid te 
vergroten, hebben wij ook in 2019 voor professionals bijeen-
komsten in de middag aangeboden. Daarbij blijft ons kan-
toor in Utrecht in trek. Maar ook de regionale bijeenkomsten 
dichtbij werden gewaardeerd, op de locaties waar de leden 
’s avonds bijeenkomen.

Accreditatiepunten
Een aantal van onze cursussen hebben we laten regis-
treren bij het Registerplein. Daardoor is het voor ver-
schillende beroepsgroepen (waaronder bijvoorbeeld 
Mantelzorgmakelaars en Cliëntondersteuners) mogelijk 
geworden via het Registerplein accreditatiepunten te beha-
len voor verdere professionalisering.

Op aanvraag bij Per Saldo: workshops en voorlichting op 
maat, incompany en tijdens beurzen 

In 2019 werd bij meerdere verenigingen, organisaties en 
instanties onze expertise ingeroepen voor in company 
trainingen (op maat). Bijvoorbeeld door IQ-coaches, MEE 
Utrecht Gooi en Vechtstreek, BMZM, CIZ en gemeente Soest 
en Westland.

Workshops tijdens beurzen
Tijdens de Nursing Experience verzorgden we workshops en 
waren we met een stand aanwezig bij het NVA-congres. Ook 
verzorgden we een aantal workshop bij drie landelijke Wmo-
kennisdagen, bestemd voor Wmo- en jeugdconsulenten. 

Bijlage 3 biedt een totaaloverzicht van cursussen, ledenbij-
eenkomsten en  deelnemers.

Mijn kind wordt volwassen, wat nu? 
(gemiddeld beoordeeld met een 9)

‘Heel nuttige tips, mijn zoon wordt over 
half jaar 18 en deze vragen spelen nu bij 
ons.’

‘Informatief, fijn om te delen met andere 
ouders, helder en compleet verhaal’ 

APK voor pgb 
(gemiddeld beloond met een 9 of hoger)
 
‘Veel extra informatie op heel breed 
gebied, handig als ouder, maar ook als 
zorgverlener.’

‘Duidelijk, praktisch en gezellig. 
Lotgenotencontact is ook belangrijk. Top 
avond!’

‘Interessant en veel bevestiging en ver-
duidelijking.’

Pgb in alle wetten voor professionals 
(gemiddeld beloond met ruim een 8)

‘Ik had weinig kennis van het pgb.  
Ik heb veel geleerd. Zeer toepasbaar in 
de praktijk.’

‘Zeer deskundige voorlichting, de kennis 
is zeer actueel en helder.’

Goed voorbereid naar een herindicatie 
(gemiddeld beloond met een 8,5 of hoger)

‘Goede voorlichting en veel ruimte voor 
vragen, heel prettig.’

wat deelnemers zeiden 
over deze cursus

wat deelnemers zeiden 
over deze cursus

wat deelnemers zeiden 
over deze cursus

wat deelnemers zeiden 
over deze cursus
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2.2.1 Juridische dienstverlening

Bezwaar- en beroepsprocedures
De juridische afdeling beoordeelt bezwaar- en beroepszaken 
van leden. De afdeling ondersteunt de leden bij de bezwaar-
procedure. Bij  een beroepsprocedure tegen bijvoorbeeld CIZ, 
gemeenten of zorgkantoren krijgen leden advies over de haal-
baarheid. Ook bij klachten over de zorgverzekeraar kunnen 
leden advies inwinnen bij de juridische afdeling van Per Saldo. 

Juridisch complexe en kansrijke zaken worden gedaan door 
Van der Woude de Graaf Advocaten (VWG), met wie Per 
Saldo al vele jaren een samenwerkingsovereenkomst heeft. 
Het gaat hierbij om :
 » juridisch ingewikkelde zaken en/of budgethouders die 

niet zelfredzaam zijn;
 » principiële zaken: invulling van definities als gebruikelij-

ke zorg en eigen kracht;
 » nieuwe geschillen, dat wil zeggen zaken waarover nog 

geen jurisprudentie is;
 » juridische ondersteuning bij het voeren van bezwaar-

schriftprocedures bij kansrijke zaken;
 » beoordeling van beslissingen op bezwaar; bezien of 

beroep kansrijk is. 

In totaal heeft het juridisch team 318 (tegen 277 in 2018) 
zaken in behandeling genomen.
Daarvan zijn er 138 (was 145 in 2018) zaken doorgezet naar 
Van der Woude de Graaf Advocaten.

Ontwikkelingen in 2019 ten opzichte van voorgaande 
zaken

 » Ten opzichte van 2018 is het aantal zaken toegenomen 
met 39, tot 316. Daarmee zitten we ongeveer weer op het 
niveau van 2017 (319 zaken). 

 » Het aantal Zvw klachten is fors toegenomen, van 3 in 
2018 naar 20 in 2019. Dit is ook een stijging ten opzichte 
van 2017, toen er 11 klachten waren. Tendens: de zorgver-
zekeraar keurt in nogal wat gevallen de indicaties van de 
wijkverpleegkundige niet volledig goed. Het resultaat: 
een lager pgb, voor minder uren zorg. 

 » In de Jeugdwet is sinds 2018 het aantal zaken toegeno-
men van 64 naar 92 in 2019. Dit is te verklaren door het 
feit dat gemeenten kritischer kijken naar de zorg die door 
informele zorgverleners wordt geleverd, en dan vooral 
door ouders. Dit wordt in zo’n geval als gebruikelijke hulp 
gezien. Of er wordt gesteld dat ouders hiervoor geen pgb 
kunnen vragen als zij dit zelf kunnen oplossen. Met als 
gevolg dat er geen of minder pgb wordt toegekend. 

 » In de Wlz zijn er meer zaken binnengekomen over rege-
lingen Meerzorg, mogelijk omdat de regelgeving hier-
over is aangepast.

 » Het aantal zaken over het punt dat het Wlz-CIZ profiel 
niet passend is, is afgenomen.  

2.2.2 Dienstverlening Wonen

Aanbod voor ouder- en wooninitiatieven
Per Saldo vindt een goede belangenbehartiging van en 
ondersteuning voor ouder- en wooninitiatieven essentieel. 
Door veranderende regelgeving en financiering is het voor 
ouder- en wooninitiatieven een hele klus om continuïteit te 
waarborgen. Wij bieden workshops, themabijeenkomsten 
en advisering aan om hen te ondersteunen. En we ontwikkelen 
(met projectfinanciering) instrumenten die hen daarbij helpen.

Workshops
Voor ouderinitiatieven en voor wooninitiatieven zijn in 2019 
afzonderlijke bijeenkomsten georganiseerd. 
In 2019 zijn 32 (2018: 25) workshops en themabijeenkomsten 
(Kwaliteitseisen wonen) gehouden, over zeven aandachtsge-
bieden, met in totaal 367 deelnemers (inclusief de Landelijke 
dag Wonen). 
In 2019 hebben geen themarondes actualiteit Wonen plaats-
gevonden. 
Met het gereed komen van het financieel haalbaarheids-
model hebben we ons cursusaanbod op het gebied van 
wonen uitgebreid. Dit verklaart de groei van het aantal 
workshops. Net als de oriëntatieworkshop Wonen bieden 
we deze workshops voor twee aparte doelgroepen aan: voor 
ouderinitiatieven en voor wooninitiatieven opgezet door 
zorgondernemers.

 (Betaalde) advisering ouder- en wooninitiatieven, 
en stakeholders 

Per Saldo verzorgt ook professionele advisering aan ouders 
of wettelijk vertegenwoordigers van een kind met beper-
kingen, die zelf een woonvoorziening in combinatie met 
zorg creëren. En aan ondernemers die kleinschalige zorg 
willen bieden. Zowel bij ouders als bij zorgondernemers 
leven er veel vragen over elk van de vier fasen van dergelijke 
initiatieven. Van oriëntatie en opstartfase, tot realisatie en 
instandhouding. (Zie voor meer informatie over ouder- en 
wooninitiatieven de Toolkit Wonen op de website van Per 
Saldo.) Daarnaast keek onze adviseur Wonen op verzoek 
mee met ouderinitiatieven en met wooninitiatieven. Dit zijn 
betaalde adviesgesprekken over een specifieke woonlocatie. 
In 2019 vonden 42 (45 in 2018) betaalde adviesgesprekken 
plaats. Naast de circa 222  algemene adviesgesprekken via 
telefoon of e-mail.   

Landelijke dag Wonen 
Op 6 april heeft onze Landelijke dag Wonen plaatsgevon-
den. De belangstelling was als vanouds weer groot. Met 195 
betalende deelnemers waren we wederom uitverkocht. We 
zagen vooral dat er veel leden en abonnees op af kwamen. 

In 2019 was het thema: ‘Eigen regie mogelijk maken’. Er 
waren 33 deelnemers betrokken bij het programma, dat 
bestond uit twee plenaire sessies en zes thema-keuze-ses-
sies. 

Iedere deelnemer ontving na afloop een korte vragenlijst. 
90% waardeerde de dag met een 7 of hoger, en 58% beloon-
de de organisatie met een 8 of hoger. 

Over de Landelijke dag Wonen
We vroegen de bezoekers onder meer met welke verwach-
tingen ze naar de Landelijke dag Wonen waren gekomen. Er 
waren meerdere antwoorden mogelijk. ‘Om informatie op 
te halen over de laatste ontwikkelingen’ scoorde met 77% 
het hoogst. Andere antwoorden van respondenten: 
Ik kwam
 » om ervaringen te delen (43%);
 » om inspiratie op te doen (48%);
 » voor praktische tips waarmee ik aan de slag kan (55%).

De themasessies scoorden zonder uitzondering goed. De 
belangrijkste feedback: ‘Er mag meer onderlinge uitwisse-
ling van kennis en ervaring zijn met mensen in gelijksoortige 
ouder- en wooninitiatieven. Bezoekers komen halen, maar 
hebben immers ook zoveel te brengen.’

Aanpassen aan de feedback
Uiteraard houden we bij de volgende editie van de Landelijke 
dag Wonen rekening met deze reacties. Maar waarom zou-
den we wachten als we nu al een platform voor onderling 
contact willen bieden? Aan de hand van een thema gaan 
we het accent verleggen van kennis delen naar ervaringen 

Wmo WLZ Jeugdwet Zvw Overig/
Civiel

PER SALDO 180

TOTAAL  318

VWG   138

GEGROND

ONGEGROND

GEEN ZAAK

NOG LOPEND

0

25

50

75

100

125

150
150

54

92

20

2

67

17

2

52

Wmo WLZ Jeugdwet Zvw Overig/
Civiel

PER SALDO 180

TOTAAL  318

VWG   138

GEGROND

ONGEGROND

GEEN ZAAK

NOG LOPEND

0

25

50

75

100

125

150
150

54

92

20

2

67

17

2

52
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Financieel haalbaarheidsmodel ouder-en 
wooninitiatieven
 (gemiddeld beoordeeld met een 9)

‘Fijn dat jullie dit doen! 
Zéér verhelderend’

Kwaliteitseisen in uw ouder- of  
wooninitiatief 
 (gemiddeld beoordeeld met een 9)

‘Extra kennis + oplossingen geboden voor 
vragen/problemen.’

‘Duidelijk antwoord of verwijzing naar 
extra info.’

wat deelnemers zeiden 
over de workshop

wat deelnemers zeiden 
over de workshop

Het juridisch team heeft 178 zaken afgehandeld.
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uitwisselen. Uitgaande van de vraag: ‘wat betekent dit voor 
mij, wat kan ik ermee?’ Die activiteiten gaan we in 2020 
verder uitbreiden. 

Advies aan het Gehandicapte Kind (voorheen de NSGK): 
het Gehandicapte Kind stelt voor startende ouderinitia-
tieven onder voorwaarden subsidie beschikbaar en vraagt 
daarbij om advies bij Per Saldo. De adviseur Wonen heeft in 
2019 11 maal een adviesaanvraag beoordeeld voor een star-
tersbijdrage van het Fonds NSGK.

2.3  Pijler 3  
Blik op de  
toekomst

Zoals beschreven in het jaarplan 2019 hebben wij ons vooral 
gericht op specifieke, breed georiënteerde onderwerpen. 

Experiment Integraal Budget

In 2015 is mede onder aanvoering van Per Saldo gestart met 
de pilot Integraal Persoonsgebonden Budget (i-pgb). De 
gemeenten Woerden, Delft en Meppel namen hieraan deel. 
Het idee: mensen die zorg en/of ondersteuning nodig heb-
ben op verschillende gebieden en dus vanuit verschillende 
wetten, krijgen dit bij één loket en vanuit één flexibel bud-
get. Wij zijn blij met het experiment met het i-pgb.

De pilot heeft in 2018 in andere gemeenten* een ver-
volg gekregen, waarbij ook wordt gekeken naar arrange-
menten in zorg in natura. In 2019 is er vooral achter de 
schermen hard gewerkt aan afspraken tussen betrokken 
partijen, waaronder gemeenten, zorgkantoren en zorgver-
zekeraars. Zo zijn er een uitvoeringsconvenant uitgewerkt, 
een Algemene Maatregel van Bestuur opgesteld en een 
stappenplan ontwikkeld. 
*rotterdam, den haag, meppel, dalfsen, roermond, nieu-
wegein, alphen aan den rijn en leiden

De startdatum van het experiment was 1 oktober 2019. 
Al snel bleek echter dat het maken van afspraken om de 
processen goed te laten werken tussen de partijen, inge-
wikkeld was. Daardoor konden gemeenten ook pas op zijn 
vroegst eind 2019 starten met het werven van deelnemers. 
En ook dit verloopt nog niet heel vlot. In 2020 zullen wij hier 
samen met de betrokken partijen verder aan gaan werken. 
Te denken valt aan het aanschrijven van onze leden in deel-
nemende gemeenten. Ook willen we voor medewerkers 
van gemeenten lokale bijeenkomsten organiseren over de 
meerwaarde van een i-pgb. 

Actieplan pgb VWS / Agenda pgb

Eind 2018 heeft de minister van VWS de Agenda pgb gepre-
senteerd. Deze agenda heeft als doel het pgb toekomstbe-
stendig te maken. Daarnaast ziet de minister dat het gebruik 
van een pgb complex is voor diegene die ermee wil en kan 
werken. Complexer dan we zouden willen. Ook dat bezwaar 
wil hij met behulp van de Agenda pgb aanpakken. De agen-
da bestaat uit zeven actiepunten, op  hun beurt onderver-
deeld in sub-onderwerpen.

Budgethouders, vertegenwoordigers en zorgaanbieders 
weten waaraan zij beginnen

Potentiële budgethouders moeten bij voorkeur tijdig weten 
wat (het werken met) een pgb inhoudt. En of een pgb past 
bij hun persoonlijke situatie. Het is goed om hen te vertellen 
waar zij terecht kunnen voor informatie en advies. Alleen 
zo kunnen ze een bewuste en positieve keuze maken voor 
passende zorg in natura of ondersteuning via een pgb. Of 
voor een combinatie van beide. Per Saldo heeft een belang-
rijke taak bij de voorlichting over en toerusting voor het pgb. 
Daarom hebben we in 2019 verkend en eens op een rijtje 
gezet wat we zoal beschikbaar hebben op dit gebied. Dit 
bleek veel te zijn. Maar de informatie was soms ook lastig 
vindbaar en versnipperd. Daarom hebben we een plan opge-
steld. Voorlichting over en toerusting voor het pgb moeten 
voldoen aan de volgende criteria:
 » beschikbaar;
 » makkelijk vindbaar; 
 » uniform; 
 » inhoudelijk correct;
 » begrijpelijk, laagdrempelig en toegankelijk.
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Inrichten digitaal platform voor verstrekkers
Samen met de VNG hebben wij tijdens een overleg met 
diverse partijen het voorstel gedaan om voorlichting aan 
verstrekkers te ontwikkelen. Dit omdat er weinig steun was 
vanuit gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars voor 
het inrichten van een digitaal platform voor verstrekkers. 
En dat terwijl wij zien dat daar wel degelijk vraag naar is. 
Gerichte voorlichting biedt verstrekkers antwoorden op vra-
gen als: hoe bepaal je wat boven-gebruikelijke hulp is, hoe 
kunnen tarieven worden opgebouwd, wanneer zet je infor-
mele hulp vanuit het netwerk in. Noem maar op. Dergelijke 
informatie moet uiteraard regelmatig worden geactuali-
seerd. Samen met de VNG, SVB, VWS en gemeenten ver-
kenden we de behoeften van de verschillende partijen. We 
bekijken ook hoe we de voorlichting moeten vormgeven 
en welke communicatiemiddelen we daarvoor het beste in 
kunnen zetten. 

Opstellen en uitvoeren van een uniform kader voor 
taken, kennis en vaardigheden

Per Saldo heeft actief deelgenomen aan de werkgroep die 
een pgb-vaardigheidskader heeft ontwikkeld voor taken, 
kennis en vaardigheden. Er zijn drie stukken opgeleverd: 
 » een uniform kader met tien criteria;
 » een uitgebreide toelichting op de criteria en 
 » een leidraad toetsing voor verstrekkers, met daarin vra-

gen om het gesprek aan te gaan. 

Hiermee kan iemand bekijken of hij een pgb kan beheren en 
verstrekkers toetsen dit met dit kader. Op 26 augustus 2019 
is het pgb-vaardigheidskader gelanceerd. Het kader gaat 
gelden voor het pgb in alle wetten. De bedoeling is dan ook 
dat verstrekkers uniform gaan toetsen. Er wordt nog een 
pilot gestart om te kijken hoe het kader in de praktijk werkt. 
De ervaringen worden gemonitord.

Juridische verankering van de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van vertegenwoordigers

In de zomer van 2019 hebben we een gesprek gehad met 
de verantwoordelijke projectleider van VWS over vertegen-
woordiging. En over de knelpunten die er liggen. Dit actie-
punt zit nog in de beginfase en loopt door in 2020.

Onderzoek naar daling jeugd-pgb’s met vervolgstappen
In mei 2019 is een onderzoeksbureau gestart met het bestu-
deren van de daling van het aantal pgb’s in de Jeugdwet. 
Wij hebben een voorbereidend gesprek gevoerd met de 
onderzoeker. Daarbij hebben we onze bevindingen gedeeld 
en aangegeven wat naar onze mening belangrijk is om uit 
te zoeken.

In november hebben wij de eerste bevindingen met de 
onderzoeker besproken. Besloten is ook de gegevens over 
2019 mee te nemen in het onderzoek. Dit om een beter 
inzicht en overzicht te krijgen over een langere periode. Met 

name over de verschillen in afname per gemeente, en over 
de oorzaken. De onderzoeker verwacht in het voorjaar van 
2020 met resultaten te komen.

Verbeteren professionaliteit en 
kwaliteit indicatiestelling

In de bestuurlijke afspraken 2019-2021 heeft de minister 
met Per Saldo, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en V&VN 
afgesproken de professionaliteit en de kwaliteit van de 
indicatiestelling door de wijkverpleegkundige te verbeteren. 
In dat kader heeft V&VN een informatiepakket ontwikkeld 
met daarin hulpmiddelen voor de wijkverpleegkundigen 
voor het stellen van een indicatie. Wij hebben met V&VN 
gesproken over aanvulling hiervan met informatie over het 
Zvw-pgb. Het resultaat: partijen hebben afgesproken deze 
informatie op te nemen. 

Inzetten cyclisch proces 
Zorg indiceren, organiseren en evalueren zijn onderdelen 
van het cyclisch verpleegkundig proces. Bij verpleging en 
verzorging in natura is dat proces vanzelfsprekend. Ook voor 
het pgb zou het van toegevoegde waarde zijn. De indicatie 
wordt dan minder een momentopname. Partijen zijn het 
daarover eens. 

In de bestuurlijke afspraken 2019-2021 is hierover het volgen-
de vastgelegd. 
Het cyclisch proces van indiceren, organiseren en evalueren 
wordt ook in het Zvw-pgb gestimuleerd. De wijkverpleeg-
kundige krijgt de mogelijkheid de budgethouder gedurende 
de looptijd van het pgb eenmaal of periodiek te bezoeken. 
Dit betreft maatwerk. 

Het doel van het inzetten van het cyclisch proces voor het 
Zvw-pgb is meervoudig: 
 » evalueren of dit proces bijdraagt aan de gestelde zorg-

doelen;
 » meer gelijktrekken van de werkwijze bij zorg in natura 

en pgb. 

Wij hebben hier met de andere partijen van de bestuurlijke 
afspraken over gesproken en gecontroleerd of deze clausule 
daadwerkelijk is opgenomen. Ook hebben we geëvalueerd 
hoe het nu gaat. De actie lijkt tot nu toe niet altijd het 
gewenste effect te hebben. 

Doorontwikkeling praktijkteam Indicatiestelling pgb
Om de indicatiestelling voor het pgb transparanter te 
maken en kwalitatief te verbeteren, hebben ZN, Per Saldo 
en VWS een praktijkteam opgericht. In dit praktijkteam 
Indicatiestelling pgb worden knelpunten besproken die bud-
gethouders, verpleegkundigen en zorgverzekeraars ervaren. 

Met de andere partijen van de bestuurlijke afspraken 2019-
2021 hebben we gesproken over de volgende stappen voor 

het praktijkteam. In 2019 hebben we geëvalueerd. Dat leid-
de tot twee aanbevelingen: 
 » Zorgverzekeraars Nederland organiseert regionale bij-

eenkomsten;
 » V&VN wordt trekker van een landelijk congres. 

Verbeteren voorlichting over pgb-gefinancierde woon-
vormen (op initiatief van de budgethouder/vertegen-
woordiger) 

De website Wonen van Per Saldo wordt een kennis- en 
adviescentrum voor ouderinitiatieven. We noemen dit de 
toolkit, gevuld met alle gereedschap die je nodig hebt. 
VWS financiert de ontwikkeling ervan. De vier fasen bij het 
opzetten van een ouderinitiatief komen aan bod: oriënte-
ren, opstarten, realiseren en in stand houden. De Toolkit 
Wonen komt in januari 2020 beschikbaar op de website van 
Per Saldo. 
(Zie over de toolkit ook 2.1.2 Communicatie en persvoorlich-
ting.)

Inzicht in de implicaties van het bundelen van pgb’s, 
kwaliteit en rechtmatigheid bij collectieve woonvormen 
en Eenduidiger financiering kleinschalige wooninitia-
tieven

Eind 2019 is onderzoeksbureau HHM een onderzoek gestart 
naar de implicaties van het bundelen van pgb’s in kleinscha-
lige wooninitiatieven. Dit is gebeurd in opdracht van het 
ministerie van VWS. Voor dit onderzoek is een klankbord-
groep samengesteld waarvan ook Per Saldo deel uitmaakt. 
Het is de bedoeling dat deze klankbordgroep adviezen en 
tips geeft voor:
 » de praktische uitvoering van werkzaamheden;
 » het reflecteren op rapportages die worden voorgelegd en 
 » het aanleveren van relevante informatie en contactper-

sonen.

Eind 2019 is onderzoeksbureau HHM ook gestart met een 
onderzoek naar de financiering van kleinschalige wooni-
nitiatieven. Voor dit onderzoek is er  een klankbordgroep 
waaraan Per Saldo deelneemt. De rol van de Klanbordgroep 
is het geven van adviezen en tips met betrekking tot de 
praktische uitvoering van werkzaamheden, het reflecteren 
op rapportages die worden voorgelegd en het aanleveren 
van relevante informatie en contactpersonen.

Onderzoek naar pgb als financiering voor informele zorg
Dit onderdeel wordt eind 2019 opgestart. VWS is begonnen 
met de voorbereidingen en naar verwachting worden wij in 
het voorjaar van 2020 betrokken bij het onderzoek.

Organiseren schrapsessies voor het pgb
In het voorjaar van 2019 hebben enkele zogenoemde schrap-
sessies plaatsgevonden voor het pgb. Schrapsessies zijn 
bedoeld om de regeldruk in de zorg in kaart te brengen en 
terug te dringen. Tijdens de bijeenkomsten worden concreet 

aan te pakken acties geïnventariseerd. Er namen (vertegen-
woordigers van) budgethouders en ketenpartners aan deel. 

In aanvulling hierop hebben wij in de zomer van 2019 
zelf ook nog een schrapsessie georganiseerd. Dat deden 
we samen met Naar Keuze, een belangenorganisatie voor 
ouders en andere familie van budgethouders. Deze bijeen-
komst heeft geleid tot een groot aantal aanvullende schrap- 
en verbeterwensen.

Doel van al deze schrapsessies is, om de uitvoeringsproces-
sen voor het pgb te verbeteren bij zorgkantoren en gemeen-
ten. En bij de Sociale Verzekeringsbank, de uitvoerder van 
het pgb. Het beoogde resultaat is een minder complex pgb 
en verlichting van de administratieve last bij de budgethou-
ders.

Er is een digitaal boekje gemaakt, getiteld Ontregel het per-
soonsgebonden budget. Dit bevat de eerste tien  gedragen 
acties die nu direct al nader kunnen worden uitgewerkt in de 
uitvoering van het pgb. Ondertussen worden ook de schrap- 
en verbeterpunten die zijn aangedragen door Per Saldo en 
Naar Keuze nader uitgezocht.  Bijvoorbeeld de wens voor 
eenduidige regels bij het pgb voor gemeenten. 

Schrapsessie regels ouderinitiatieven
Het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau getiteld 
Net als Thuis, vormt de basis voor de schrapsessie regels 
ouderinitiatieven. Ouders betrokken bij ouderinitiatieven 
ervaren teveel regeldruk. Hierover is een motie in de Kamer 
aangenomen. Daarop heeft de minister aangekondigd te 
willen onderzoeken of een lichter regime mogelijk is. VWS 
heeft Per Saldo gevraagd om deze taak op zich  te nemen, 
samen met ouderinitiatieven. 

We hebben met de leden van de klankbordgroep Wonen 
drie bijeenkomsten georganiseerd. Eerst is in kaart gebracht 
welke regels knellen, zowel onder de Wlz als onder de Wmo. 
Daarna hebben we gekeken wat daarvan relatief gemakke-
lijk kan worden opgepakt. Denk aan de eis om als bestuur te 
moeten voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschil-
len zorg (Wkkgz), terwijl ook de ingehuurde zorgaanbieder 
hier al aan moet voldoen. Dit punt wordt meegenomen in 
de evaluatie van de Wkkgz in 2020. 

Samenvattend: knellende regels zijn zichtbaar gemaakt en 
een deel daarvan is al opgepakt. Wij houden de vinger aan 
de pols en gaan in andere trajecten nog aan de slag met de 
openstaande punten.

Onderzoek reikwijdte ondersteuning op werkgeversta-
ken en -verantwoordelijkheden

Het ministerie van  VWS heeft in het kader van dit onder-
zoek tot nu toe met name op een rijtje gezet welke werk-
geverstaken een pgb-houder zoal heeft. Daarbij heeft het 
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ministerie in kaart gebracht hoe de financieringsstromen 
lopen, en of dat wat VWS betreft de gewenste situatie is. 
Om dit vast te stellen heeft VWS met ons gesproken. Het 
accent lag daarbij op de vraag of bepaalde financieringen 
naar onze mening terecht of onterecht zijn. 

Vereenvoudigen financiering zorg in onderwijstijd
De vereenvoudiging van de financiering van zorg in onder-
wijstijd wordt besproken op verschillende overlegtafels. Dat 
verloopt niet altijd synchroon. Wij zijn onder andere betrok-
ken bij de maatregelen 1 en 8 van de onderwijsbrief van minis-
ters Slob en De Jonge en bij Zorg voor de jeugd. (Zie ook hoofd-
stuk 2.4) Wij kunnen ons nog niet vinden in de uitkomsten die 
nu worden voorgesteld, omdat deze niet in het belang zijn van 
budgethouders. Wij blijven onze zorgen uiten in gesprekken 
met ministeries en met de Tweede Kamer.

Voorkomen en bestrijden van 
frauduleuze bemiddelingsbureaus

In 2018 hebben we deelgenomen aan de werkgroep 
‘Frauduleuze Bemiddelingsbureaus’. In 2019 is hierover een 
terugkoppeling gegeven aan de Tweede Kamer. Voorafgaand 
is de inhoud hierover met ons afgestemd.

Projectvoorstel ‘Wat als wij er niet meer zijn?’
Eind 2019 is het projectvoorstel ‘Wat als wij er niet meer zijn?’ 
verder vormgegeven. Uiteindelijk is het voorstel eind december 
naar het ministerie van VWS gestuurd. In 2020 plant VWS een 
bijeenkomst om hierover verder in gesprek te gaan.

Pgb 2.0/implementatie  
nieuw pgb-portaal

Per 1 januari 2019 is het PGB 2.0-systeem overgedragen 
van zorgverzekeraar DSW naar het ministerie van VWS. 
In de zomer van 2019 volgt een nieuwe groep voorlopers 
die gaat aansluiten; daarna volgt verdere uitrol van het 
systeem. Ondertussen wordt wel flink doorgewerkt aan de 
doorontwikkeling. Het ICTU - een onafhankelijke advies- en 
projectenorganisatie binnen de overheid - verzorgt namens 
het ministerie van VWS de doorontwikkeling.
We hebben vele overleggen gehad rondom het PGB 2.0 sys-
teem. Onder andere intern om de voortgang te bespreken, 
en met gebruikers uit de achterban. Intern hebben we ook 
ons pakket van eisen doorgenomen (wat is wel en wat is nog 
niet gebouwd). We hebben  diverse stukken van commen-
taar voorzien en  meerdere werkbezoeken afgelegd ( onder 
meer bij SVB en ICTU). We namen deel aan  het gebruikers-
overleg, aan analyse-sessies en aan de  werkgroep Invoering. 
En aan zogenoemde 24-uurssessies. We werkten eraan mee 
om de kwalitatieve baten in te beeld brengen.  

Overleggen
We zijn in dit overleg onder andere bezig geweest met 
uitwerking van analyse-sessies, met testen, met voorberei-

ding van de programmaraad en met Kamervragen over het 
systeem. Het gebruikersoverleg en de analyse-sessies zijn 
(naast het programma van eisen) heel belangrijk bij de door-
ontwikkeling. In het gebruikersoverleg wordt besproken wat 
er veranderd moet worden aan het systeem door middel 
van RFC’s (Request For Change/verzoek om aanpassing). 
In de analyse-sessies worden wijzigingen aan het systeem 
met meerder partijen uitgewerkt zodat uiteindelijk de juiste 
functionaliteit goed gebouwd kan worden. 
Naast deze overleggen nemen we ook deel aan de program-
maraad waar het uiteindelijke besluit valt over onderwer-
pen.  Daar is onder andere gesproken over de pakketten 
van eisen, de volgorde en snelheid van ontwikkelen, de 
voortgang van implementatie en het uiteindelijke beheer 
van het systeem. Ook zijn er bestuurlijke overleggen met de 
minister geweest waar vooral is gesproken over het structu-
reel beheer van pgb 2.0. Wie mag dit gaan doen, op welke 
termijn gaat dit gebeuren en welke randvoorwaarden stel-
len we. In dit overleg hebben wij vooral laten weten welke 
risico’s wij zien wanneer de SVB het structureel beheer gaat 
uitvoeren

Geschilpunten
Verder hebben we een aantal geschilpunten met de VNG die 
al jaren liepen, eindelijk kunnen oplossen. Zo hebben we het 
bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat in het portaal voor de 
gemeente ook één budget per wet gehanteerd gaat worden 
(en niet verschillende budgetten voor bijvoorbeeld huishou-
delijke hulp en begeleiding). Een punt waar we nog wel druk 
over in gesprek zijn is het maken van een tariefafspraak 
boven het maximum tarief. Dus dat je een hoger uurtarief 
mag betalen aan je zorgverlener dan dat de verstrekker 
vergoed. En of je hier dan altijd een vrijwillige storting voor 
moet doen, of pas als je budget op is. 
Onderwerp van gesprek is ook de vraag of dan gelijk bijge-
stort moet worden, of dat je eerst je budget kan uitputten 
en pas later hoeft bij te storten. 

Testen
Met de komst van een nieuw systeem, moet er ook veel 
getest worden. Het testen is een continu proces aangezien er 
regelmatig (kleine) verbeteringen en veranderingen worden 
doorgevoerd in het systeem. Wij moeten testen of het alle-
maal goed werkt en of het gebouwd is volgens afspraak. Pas 
nadat wij akkoord hebben gegeven worden de wijzigingen 
ook doorgevoerd op de omgeving waar de budgethouders 
mee werken. Behalve het testen van nieuwe onderdelen ter 
goedkeuring, testen we ook mee in het lopende systeem om 
te kijken of alles goed blijft werken. 

Implementatie
Een ander belangrijk onderwerp is het feitelijke gebruik van 
pgb 2.0, de implementatie. Zo hebben wij in 2019 deelgeno-
men aan de werkgroep Invoering, die zich bezighoudt met, 
de ingebruikname van het systeem door budgethouders en 
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verstrekkers.   Er zijn ook een aantal zorgkantoren overge-
stapt naar pgb 2.0.
Het systeem voor verstrekkers voldoet nog niet aan al hun 
eisen. Daarom  is nog niet iedereen over naar pgb 2.0 en zijn 
gemeenten nog terughoudend om in te stappen. Wij bena-
drukken steeds dat budgethouders veel voordeel hebben 
van het nieuwe systeem. En dat een overstap van alle partij-
en weliswaar zorgvuldig moet gebeuren, maar ook gestaag 
door moet gaan.

Ook nadat verschillende verstrekkers zijn overgestapt naar 
het nieuwe pgb 2.0-systeem zorgt dit voor extra werk. 
Budgethouders bellen met vragen over het nieuwe systeem 
en melden ons ook problemen. Vooral na de aansluiting van 
een aantal zorgkantoren van CZ in september en november 
waren er grote problemen bij een aantal budgethouders. 
Zo miste er in het systeem nog toekenningsbeschikkin-
gen waardoor budgethouders o.a. niet kunnen niet decla-
reren. De helpdesk van CZ was zeer slecht bereikbaar. 
Budgethouders moesten uren in de wacht hangen en wor-
den vervolgens niet goed geholpen. De problemen bij CZ 
zorgen voor een negatief beeld over pgb 2.0. Dit terwijl het 
systeem prima kan werken. Wij zitten hier bovenop en heb-
ben geëscaleerd tot op het hoogste niveau.

Kortom, zowel met de uitrol als met de doorontwikkeling 
van pgb 2.0 zijn we nog druk aan de gang.

2.4  Overige  
werkzaamheden 
belangen- 
behartiging

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

In 2018 werd het actieprogramma Zorg voor de Jeugd gelan-
ceerd. Het hoofddoel van dit programma is merkbare en meet-
bare vernieuwing en verbetering van de jeugdzorg en andere 
hulpverlening voor de jeugd. Professionals, gemeenten, Rijk, 
cliënten- en jeugdhulporganisaties werken hierin samen. Niet 
vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk. Zodat kinde-
ren, jongeren en gezinnen op tijd passende hulp ontvangen. 

Per Saldo is betrokken bij Actielijn 1 (Toegang) en Actielijn 
3 (Zorg en Onderwijs). Bij de overige actielijnen lezen we 
mee (2: Meer kinderen thuis laten opgroeien; 4: Kwetsbare 
jongeren beter helpen zelfstandig te worden; 5: Jongeren 
beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt; 6: 
Investeren in vakmanschap).

Ieder(in) en Per Saldo gaven bij de lancering al aan dat er in 
dit programma geen rekening is gehouden met kinderen en 
jongeren met een langdurige beperking en/of een psychi-
sche aandoening. Om die reden is het parallelprogramma 
Zorg voor de Jeugd in het leven geroepen. Zie hieronder. 

Aandacht voor onze doelgroep 
Om ook jongeren met een langdurige beperking in beeld te 
brengen bij het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, zijn we 
onder meer betrokken bij de monitoring. In februari hebben 
wij tijdens een overleg van de stuurgroep een presentatie 
gehouden over kinderen met een langdurige beperking. Aan 
de orde kwamen: wie zijn zij, over hoeveel kinderen hebben 
wij het, hoe verhoudt dit aantal zich tot de overige kinderen 
in de Jeugdwet en hoe werd hun ondersteuning in de AWBZ 
geregeld?

Het resultaat: een parallelprogramma
Het resultaat van onze inspanningen is dat unaniem is 
besloten om het parallelprogramma Jongeren met een 
Langdurige Beperking  door alle actielijnen heen te laten 
lopen. Om dit te bereiken is er veel overleg geweest tussen 
de betrokken cliëntorganisaties.  Wat Actielijn 3 betreft: 
hierover hebben wij contact met het ondersteuningsteam 
Zorglandschap Jeugd. Met hen delen we voorbeelden van 
individuele situaties, waarin kinderen/ouders vastlopen en 
het ondersteuningsteam kan bemiddelen. 

Parallelprogramma Jongeren met een 
langdurige beperking

Onze constatering dat in het programma Zorg voor de jeugd 
onvoldoende aandacht is voor kinderen met een langdurige 
beperking en/of psychische aandoening, heeft geleid tot 
een onderzoek. Ter verdieping en om te kijken wat er voor 
hen nodig is. 

Voorbereiding
Ter voorbereiding hebben we meerdere gesprekken gevoerd 
met het onderzoeksbureau. Daarbij hebben we aangegeven 
wat voor ons belangrijk is en op welke vragen wij antwoor-
den willen krijgen. Er is een startbijeenkomst geweest met 
betrokken partijen en ervaringsdeskundigen. Vervolgens 
zijn er vier regionale bijeenkomsten (interviews) gehouden 
bij gemeenten. 

Aanbevelingen
Uit het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen gekomen. 
Zorg voor goede scholing, coaching en bewustzijn in het 
erkennen en herkennen van doelgroepen met levenslange 
en levensbrede vragen. 
 » Bevorder deskundigheid in de toegang, zodat kinderen 

met een langdurige beperking en hun gezin passende 
hulp krijgen.

 » Werk vraaggestuurd in plaats van aanbodgericht.

 » Volg het stappenplan (uitspraak CRvB 1 mei 2017) dat is 
ontwikkeld voor de aanvraag van een pgb.

 » Besteed aandacht aan de duur van een indicatie. Is er 
sprake van een langdurige beperking? Dan kan een 
indicatie voor een langere periode worden afgegeven. 
Tussentijds kan worden geëvalueerd.

 » Zorg voor passende respijtzorg om gezinnen te ontlasten. 

Per Saldo blijft benadrukken dat er een apart toegangs-
traject nodig is voor deze doelgroep. Op die manier is een 
indicatie ook specifiek gericht op een levenslange en levens-
brede hulpvraag.

Zorg tijdens onderwijstijd,  
maatregelen 1 en 8

Momenteel lopen er twee onderzoeken naar zorg tijdens 
onderwijstijd.

Maatregel 1 
Betere financiering van zorg in onderwijstijd voor kinderen 
met complexe casuïstiek.
Maatregel 1 richt zich op kinderen met een ernstig meer-
voudige beperking of complexe problematiek in het speciaal 

onderwijs: cluster 3 (motorisch gehandicapte, verstandelijk 
gehandicapte en langdurig zieke kinderen) en cluster 4 (kin-
deren met psychische stoornissen en gedragsproblemen). 
Wij zitten in de klankbordgroep van dit programma om deze 
maatregel verder vorm te kunnen geven. 

Inhoud van de maatregel
Per school wordt gewerkt met één of twee zorgaanbieders 
die alle zorg op school leveren, bijvoorbeeld via vaste zorg-
assistenten per klas. Door het aantal zorgverleners in de klas 
te beperken, worden continuïteit en kwaliteit van de zorg 
verhoogd. De maatregel zorgt ook voor meer rust in de klas. 

Financiering en organisatie
De betrokken zorgaanbieder regelt de financiering van de 
zorg in onderwijstijd met zorgkantoren, gemeenten en ver-
zekeraars. Een belangrijk voordeel van deze maatregel: door 
te werken met één zorgaanbieder worden de financiering en 
organisatie gestroomlijnd. 

Maatwerk
Soms is maatwerk noodzakelijk, in de vorm van een eigen 
zorgverlener voor een kind. Dit moet mogelijk blijven als het 
echt niet anders kan. Wij vinden dat dit aspect verder uit-



24 25

gewerkt moet worden. Het is nu namelijk niet duidelijk wie 
gaat bepalen voor welke kinderen deze optie mogelijk blijft. 
Ook is het nog niet voldoende inzichtelijk wat er mogelijk 
is voor kinderen die soms niet naar school kunnen gaan. 
Bijvoorbeeld vanwege overbelasting, oververmoeidheid of 
als gevolg van hun beperking.

Maatregel 8
Arrangementen voor kinderen die niet naar volledig onder-
wijs kunnen groeien.
Maatregel 8 richt zich op kinderen voor wie het niet haalbaar 
is om een (volledig) onderwijsprogramma te volgen. Ook 
bij deze maatregel zijn we betrokken via deelname aan de 
klankbordgroep. In 2019 werd verkend welke arrangemen-
ten nodig kunnen zijn voor: 
 » kinderen die cognitief op een laag niveau functioneren 

en weinig belastbaar zijn. Denk aan leerlingen met ern-
stig meervoudige beperkingen: zij volgen speciaal onder-
wijs of gaan naar kinderdienstencentra; 

 » kinderen die cognitief normaal tot hoog functioneren, 
maar die om lichamelijke of psychische redenen zeer 
beperkt onderwijs kunnen volgen.

Aandacht voor goede initiatieven
We hebben vooral gekeken naar de initiatieven die aan deze 
doelgroepen een goede bijdrage leveren om toch onderwijs 
te kunnen volgen. De inspectie sluit ondertussen veel van dit 
soort initiatieven. De reden: zij kunnen niet volledig voldoen 
aan de eisen van onderwijs of - soms - die van jeugdhulp. 
Wij benadrukken steeds weer dat hier meer aandacht voor 
nodig is.

Betere aansluiting onderwijs en zorg
In oktober is er een brief van de minister naar de Tweede 
Kamer verzonden. De strekking: de systemen van zorg en 
onderwijs moeten zich aanpassen aan de behoefte aan 
ondersteuning van kinderen. Niet andersom. Dit principe 
is voor ons het uitgangspunt om intensief aan de slag 
te gaan met een betere aansluiting tussen de domeinen 
onderwijs en zorg. Eraan bij te dragen dat ook kinderen met 
een aandoening, ziekte of beperking zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. 

De best passende zorg?
Kinderen bereiken hun volledige ontwikkelpotentieel in een 
passende, veilige en leerzame omgeving. Waar mogelijk op 
een school, waar nodig in een zorginstelling.

Maatregel 1 (Actielijn A) en Maatregel 8 (Actielijn B) beogen 
dit te bereiken. Wij denken echter dat deze maatregelen 
niet voor alle kinderen gunstig uitpakken. Blijken ze niet 
de best passende zorg op te leveren, dan zal het lastig zijn 
om dit voor de betreffende kinderen alsnog te organiseren 
vanuit een pgb. Daarnaast ontstaan er mogelijk tekorten 
op het bestaande budget, omdat de ingekochte naturazorg 

gekort wordt op het budget. Daardoor houdt men niet vol-
doende over om de overige noodzakelijke zorg in te kopen. 
Ook wordt er aangegeven dat er vijf miljoen euro extra ter 
beschikking wordt gesteld voor kinderen met een ernstig 
meervoudige beperking voor het onderwijs. Maar dit is een 
sigaar uit eigen doos. Dit bedrag is namelijk al eerder toege-
wezen, na de overgang van de AWBZ. 

Per Saldo blijft dit punt inbrengen totdat er een passende 
oplossing komt voor deze kinderen.

Hulpmiddelen

In september 2019 besteedde het televisieprogramma Kassa 
aandacht aan knelpunten die mensen ervaren met hulp-
middelen. Bij het aanvragen, leveren en onderhouden gaat 
namelijk veel mis. Naar aanleiding van de uitzending is er 
direct een actieplan opgestart. 

Samen met andere cliëntenorganisaties hebben wij een 
brief geschreven aan de Tweede Kamer. Onderzoeksbureau 
PwC is gevraagd om het proces te begeleiden. En om tot een 
Normenkader Hulpmiddelen te komen, met bijbehorende 
actielijnen. Samen met andere cliëntorganisaties hebben 
wij deelgenomen aan verschillende vooroverleggen met 
het ministerie van VWS, gemeenten (via de VNG) en PwC. 
Ook zijn wij aanwezig geweest bij de eerste expertsessie. 
Ondertussen zijn de eerste opzet van het normenkader en 
de actielijnen klaar. Hierbij wordt voornamelijk uitgegaan 
van gecontracteerde aanbieders. Per Saldo heeft ingebracht 
dat ook het pgb meegenomen moet worden in het normen-
kader en in de bijbehorende actielijnen. En we hebben aan-
gegeven dat het belangrijk is dat ook ervaringsdeskundigen 
worden aangehaakt. Het gaat tenslotte om hen. 
Bij een volgende expertsessie in januari 2020 zullen ook 
ambassadeurs en leden van de klankbordgroep van Per 
Saldo worden uitgenodigd. 
 
Wij pleiten voor de volgende zaken.
 » Hulpvragers krijgen tijdig een passend hulpmiddel.
 » Hulpvragers krijgen een goede regeling voor verzekering, 

service, onderhoud en reparatie. 
 » Hulpvragers hebben keuzevrijheid om een hulpmiddel 

met een pgb aan te schaffen als dit middel een bewuste, 
positieve keuze is. En als ze voldoende vaardig zijn om 
met een pgb te werken. Het pgb mag nooit worden 
opgelegd omdat een hulpmiddel niet beschikbaar is in 
natura. 

 » Toereikende tarieven, zodat een hulpvrager een hulp-
middel kan aanschaffen dat voldoet aan het pakket van 
eisen op basis van functionaliteiten. En waarbij rekening 
is gehouden met de wensen en behoeften van de hulp-
vrager.

Gemeenten

Resultaatgericht beschikken
In april 2019 werd bekend dat de minister van VWS resul-
taatgericht beschikken wil toestaan in de Wmo 2015. Dat 
betekent dat gemeenten bij het stellen van een indicatie 
voor ondersteuning uitgaan van een resultaat, en niet van 
bijvoorbeeld een aantal uren.  Wij zijn het hier niet mee 
eens. Wij zijn van mening dat dit wetsvoorstel niet past 
bij de werkwijze en het gedachtegoed van het pgb. Daarbij 
moet de behoefte van de hulpvrager centraal staan. Wij 
hebben dan ook meerdere malen gereageerd op dit voorstel.

In augustus 2019 heeft VWS bijeenkomsten georganiseerd 
over het onderwerp resultaatgericht beschikken. Daarbij 
waren gemeenten, cliëntorganisaties en aanbieders aanwe-
zig om hun mening te geven over de beoogde wijziging van 
de Wmo 2015. Ook wij hebben hier aangegeven waarom we 
tegen het voorstel zijn en waarom resultaatgericht beschik-
ken niet past bij de werkwijze van een pgb. 
De internetconsultatie over dit onderwerp wordt in janu-
ari 2020 verwacht. Wij zullen stevig blijven lobbyen. 
Resultaatgericht beschikken biedt onvoldoende duidelijk-
heid en zekerheid voor budgethouders.

Abonnementstarief
In 2019 is het abonnementstarief in de Wmo ingevoerd; een 
vast bedrag van € 17,50 per periode. Wij maken ons samen 
met andere organisaties al langer sterk voor minder stape-
ling van zorgkosten en is dan ook blij met de invoering van 
dit tarief. Tegelijkertijd vraagt Per Saldo aan Kamerleden 
ook aandacht voor aanvullende maatregelen om voor álle 
gebruikers van zorg, ook in de Wlz, een betekenisvolle stap 
te zetten in het aanpakken van de kostenstapeling.

Uitspraak CRvB: afwijzing aanvraag jeugdhulp
Op 17 juli 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) 
een uitspraak gedaan over hulp verleend door ouders van-
uit een pgb. Deze uitspraak betreuren wij enorm. De CRvB 
geeft geen principieel oordeel over de invulling van de eigen 
kracht als het gaat om een aanvraag voor jeugdhulpver-
lening door ouders. Toch lijkt uit deze rechtspraak wel te 
volgen dat de financiële draagkracht van het gezin een rol 
speelt bij de beoordeling van de eigen kracht.  De uitspraak 
van de CRvB heeft ertoe geleid dat meerdere gemeenten 
hun verordening Jeugdhulp hebben aangepast. Per Saldo 
heeft hierover verschillende gesprekken gevoerd met het 
ministerie van VWS en gemeenten (via de VNG). In 2020 
worden deze overleggen hervat, waarbij naast de VNG nu 
ook gemeenten zelf aansluiten. Ook zijn wij samen met de 
VNG en VWS gestart om aan de Agenda pgb een onderdeel 
toe te voegen over voorlichting aan verstrekkers. Daarin 
willen we onder andere richtlijnen voor boven gebruikelijke 
zorg opnemen. 

Ontoereikende tarieven
Veel signalen die Per Saldo ontvangt gaan over ontoereiken-
de tarieven bij gemeenten. Door vrijheid van beleid ontstaan 
er grote verschillen tussen gemeenten in het vaststellen van 
tarieven.
In de Wmo en de Jeugdwet staat dat tarieven toereikend 
moeten zijn om goede zorg en ondersteuning in te kunnen 
kopen. Wij zien helaas te vaak dat gemeenten de tarieven 
steeds verder verlagen. In 2019 hebben we hier op verschil-
lende manieren aandacht voor gevraagd.
Zo hebben we in maart 2019 een brief naar de minister 
gestuurd. Naar aanleiding van de reactie van de minister 
aan de Kamer op deze brief, kregen we het voor elkaar dat 
het onderwerp #PGBtarieven in juli 2019 trending topic was 
op Twitter. Ook hebben we meerdere brieven naar de Kamer 
gestuurd en zijn we in gesprek met de VNG over het ontwik-
kelen van een handreiking Reële Tarieven. En ten slotte heb-
ben we een aantal gemeenten aangeschreven na signalen 
van leden over voorgenomen verlagingen in verordeningen. 

In gesprek met verschillende gemeenten

Eindhoven
Per Saldo ontving in 2019 regelmatig signalen over pro-
blemen met het verkrijgen van een pgb en goede zorg in 
Eindhoven. Samen met onze ambassadeurs uit Eindhoven 
hebben wij met beleidsmedewerkers van de gemeente 
gesproken. Dit heeft helaas niet tot een structurele oplos-
sing geleid. 
Daarom hebben we een gerichte oproep gedaan onder 
onze leden in Eindhoven. We ontvingen vijftien schrijnende 
reacties. Deze zijn geanonimiseerd doorgestuurd naar het 
ministerie van VWS en gemeenten (via de VNG), met daarbij 
het verzoek actie te ondernemen. Ook hebben we contact 
opgenomen met de wethouder van Eindhoven. Deze inter-
ventie heeft ertoe geleid dat de vijftien signalen die bij ons 
binnenkwamen gelijk zijn opgepakt. 
Per Saldo heeft naar aanleiding hiervan een contactpersoon 
bij het Servicebureau gekregen. Dankzij dit korte lijntje 
kunnen we schrijnende meldingen voortaan direct doorzet-
ten. Dit is natuurlijk maar een tussenoplossing, want niet 
iedereen met problemen meldt zich bij ons. Wij blijven ook 
in 2020 de situatie in Eindhoven op de voet volgen en onder-
nemen actie wanneer dat nodig is.

Rotterdam
In mei 2019 ontvingen 600 tot 700 ouders van kinderen 
met een pgb een brief van de gemeente Rotterdam. Daarin 
stond onder meer dat de rol van hulpverlener en vertegen-
woordiger niet meer door één persoon kan worden uitge-
voerd. Ouders die hulp inkopen voor hun kind met een pgb 
kunnen die dus niet meer zelf verlenen. Voor kinderen met 
een ernstig meervoudige beperking wordt een uitzondering 
gemaakt. Maar wij vinden dat dit voor ieder kind met een 
hulpvraag mogelijk zou moeten zijn. 
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Wij hebben overleg gehad over het nieuwe beleid met 
beleidsmedewerkers van de gemeente Rotterdam. Ook heb-
ben we Rotterdamse raadsleden, gemeenten (via de VNG) 
en Kamerleden benaderd.  In een raadsvergadering gaf de 
wethouder aan dat de brief voor verwarring heeft gezorgd. 
Uiteindelijk heeft de wethouder toegezegd dat er een nieu-
we brief wordt verstuurd en dat de hulp voor kinderen altijd 
maatwerk moet zijn.  Helaas bleven er in 2019 signalen bin-
nenkomen over de gemeente Rotterdam. In 2019 hebben we 
daarom meerdere gesprekken gehad met de beleidsmedewer-
kers pgb van de gemeente en de VNG. Bij sommige onderwer-
pen blijkt er een verschil te zitten tussen beleid en uitvoering. 
Het is dus belangrijk dat budgethouders signalen blijven delen, 
zodat we ze ook aan de gemeente kunnen voorleggen. 

Apeldoorn
Eind 2019 ontvingen budgethouders van de gemeente 
Apeldoorn een brief met daarin de voorgestelde veran-
deringen om de pgb-tarieven te verlagen. Meerdere bud-
gethouders hebben deze brief naar ons doorgestuurd. Zij 
maken zich ernstige zorgen. En terecht. Wij hebben daarom 
een brief naar de gemeenteraad van Apeldoorn gestuurd 
om hen te informeren over de opbouw van tarieven voor het 
pgb. Toegerust met die kennis zijn de Apeldoornse raadsleden 
inhoudelijk goed voorbereid op het gesprek met de wethouder. 

Wonen 

Stuurgroep Kwaliteit Ouderinitiatieven
Per Saldo heeft in 2019 deelgenomen aan de Stuurgroep 
Kwaliteit. Daarin is samen met vertegenwoordigers van 
ouderinitiatieven gesproken over de kwaliteit van en in 
ouderinitiatieven. En over de vraag hoe deze te verbeteren. 
De Stuurgroep heeft advies gegeven aan twee werkgroepen 
die een Handreiking Kwaliteit en een klachtenreglement 
voor ouder/familie-initiatieven hebben geschreven. De 
handreiking en het reglement zijn eind 2019 gepubliceerd.

Sessie Wmo-tarieven
Net als de schrapsessie regels ouderinitiatieven is de sessie 
Wmo-tarieven georganiseerd naar aanleiding van de resul-
taten van het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) Net als thuis, en Kamervragen hierover. Het ministerie 
van VWS heeft Per Saldo en Naar Keuze gevraagd praktijk-
voorbeelden te verzamelen over te lage Wmo-tarieven voor 
bewoners van ouderinitiatieven. 

Per Saldo heeft de situatie van drie ouderinitiatieven 
beschreven. Er is een aantal bijeenkomsten georganiseerd 
waarin deze zijn besproken. De VNG heeft bij de betrok-
ken gemeenten hun zienswijze op het beleid nagevraagd. 
Inmiddels is er een samenvatting geschreven. Conclusies:
 » de kwaliteit van indiceren laat te wensen over;
 » de communicatie over de indicatie is niet zorgvuldig en 
 » de onderbouwing van de tarieven is (te) summier.

Het ministerie bekijkt nog hoe het aan deze verkenning een 
vervolg geeft. 

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 
De stuurgroep van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 
(KKGHZ ) heeft het verzoek gekregen om het Kwaliteitskader 
te laten gelden voor alle zorgaanbieders die op basis van de 
Wlz zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een 
beperking. 
De reden is tweeledig: 
 » Dankzij het werken met één kwaliteitskader gelden voor 

iedereen dezelfde regels. 
 » Alle zorgaanbieders werken transparant aan de verbe-

tering van de kwaliteit van zorg en aan de kwaliteit van 
bestaan van mensen met een beperking.

Er is een plan geschreven om wooninitiatieven ervaring te 
laten opdoen met de inhoud van het kwaliteitskader. Doel: 
draagvlak voor en kennis hierover realiseren bij pgb en mpt 
wooninitiatieven.

Het is de bedoeling dat de resultaten worden meegeno-
men in de evaluatie van het kwaliteitskader in 2020. Per 
Saldo maakt deel uit van de werkgroep die het plan van 
aanpak (concept) gaat uitvoeren. Er is hiervoor nog geen 
financiering gevonden. De Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland (VGN) is penvoerder: de formele contactpersoon 
en eindverantwoordelijke. Ook Kansplus, het belangennet-
werk voor verstandelijk gehandicapten, maakt deel uit van 
de werkgroep.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  
geldt ook voor wooninitiatieven

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geldt ook voor klein-
schalige wooninitiatieven, maar is hiervoor niet passend. 
Dit werd met name duidelijk toen Zorginstituut Nederland 
(ZiNL) in 2018 diverse partijen had benaderd voor het aan-
leveren van de kwaliteitscriteria. De vragenlijst die hierbij 
hoorde was niet gericht op kleinschalige wooninitiatieven. 
ZiNL heeft dit aangepast door de wooninitiatieven voor 
wie het niet van toepassing was aan te schrijven. En door 
toelichting te geven op de vragenlijst, met daarbij een uitleg 
voor kleinschalige wooninitiatieven. 
In 2019 hebben we verder gewerkt aan het kwaliteitskader. 
Zo hebben we onder andere gesproken met een deel van 
onze leden, het ministerie en leden van de stuurgroep. 
Onderwerp van gesprek: waar is het kader niet passend voor 
pgb en zou het dus moeten worden aangepast?

Kwaliteitsgelden kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Een ander onderdeel van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg zijn de kwaliteitsgelden die bij dit kader 
horen. Geld beschikbaar voor verpleeghuiszorg en - als het 
gaat om het pgb - voor kleinschalig wonen voor mensen met 
een indicatie 4 t/m 10 voor verpleging en verzorging (V&V).
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Voor 2019 is dit opgelost door alle budgethouders bij wijze 
van noodmaatregel een eenmalige toeslag van 
€ 4.000 te geven voor kwaliteitsverbetering. Het ministerie 
van VWS heeft accountantskantoor KPMG opdracht gege-
ven om te onderzoeken hoe deze toeslag het beste structu-
reel toegekend en verantwoord kan worden. Budgethouders 
hebben namelijk wel recht op de extra kwaliteitsgelden. 
Per Saldo is vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie 
en focusgroep van dit onderzoek van KPMG. Wij zijn het niet 
eens met het door KPMG geformuleerde advies en hebben 
dit ook op meerdere plekken verteld. Het pgb werd te veel 
in zorg in natura gestopt en het zou heel veel administra-
tieve lasten met zich meebrengen voor het wooninitiatief 
om de gelden te verkrijgen en te verantwoorden. VWS 
heeft het advies uit het onderzoek dan ook niet opgevolgd. 
Zorgverzekeraars Nederland bekijkt nu hoe het anders gere-
geld kan worden.  

Beschermd wonen en wooncomponent
Voor beschermd wonen (gemeente) is de systematiek voor 
de eigen bijdrage veranderd. Deze wordt gelijk getrokken 
met die van zorg in natura (ZIN). Beschermd wonen zou 
voortaan altijd standaard worden verstrekt met wooncom-
ponent. Voor een pgb ligt dat anders. Veel budgethouders 
hebben beschermd wonen met wooncomponent. Dit krijgt 
dan waarschijnlijk een andere naam. Wij hebben hierover 
diverse interne overleggen gehad. Ook hebben we een 
aantal punten aangekaart bij het ministerie van VWS en de 
Tweede Kamer. 

Wet langdurige zorg (Wlz), 
diverse onderwerpen

40-uursnorm
Per Saldo kreeg signalen van budgethouders dat zorgkan-
toor VGZ een streng 40-uurscriterium handhaaft: per week 
mag er in totaal niet meer worden gewerkt dan 40 uur. Dus 
wie al een andere baan heeft voor 20 uur, mag daarnaast 
nog maar maximaal 20 uur per week werken vanuit het pgb. 
Wij hebben hierover contact gehad met Zorgverzekeraars 
Nederland en een aantal malen intern overlegd. Het resul-
taat van onze inzet is dat de norm is bijgesteld. Zorgkantoor 
VGZ gaat er voortaan minder strikt mee om. 

Deeltijdverblijf
Per 1 januari 2020 wordt deeltijdverblijf ingevoerd in de Wlz. 
Deeltijdverblijf maakt het mogelijk om afwisselend in een 
instelling te wonen en thuis, met Wlz-zorg. Per Saldo heeft 
in 2019 veelvuldig contact gehad met het ministerie van 
VWS om de gevolgen voor budgethouders van de invoering 
van deeltijdverblijf te bespreken. We hebben gereageerd op 
de consultatie en onze achterban geïnformeerd. 

Indexering en loonafspraken
In de Kamerbrief van 27 juni 2019 over pgb-tarieven heeft de 
minister aangegeven het pgb-Wlz met 1,82% te indexeren. 
Daarnaast heeft de minister de cao’s algemeen verbindend 
verklaard. Gevolg is dat pgb-wooninitiatieven zich ook moe-
ten houden aan de cao-loonafspraken. Daarin staat onder 
meer dat zij verplicht zijn een loonsverhoging door te voe-
ren van circa 4%. De indexatie van de pgb-tarieven en de 
verplichte loonsverhoging lopen niet synchroon. Voor ons 
reden om dit punt aan te kaarten bij VWS. Daarover blijven 
we van mening verschillen met het ministerie, ook na uit-
voerig overleg hierover. Het ministerie vindt dat de indexatie 
volstaat.  Op onze website hebben we een uitleg geplaatst 
over de manier waarop VWS tot de indexatie is gekomen. 
Ook hebben we gevraagd of mensen zich willen melden als 
ze hierdoor in de problemen komen. Wij nemen deze signa-
len mee in onze gesprekken met het ministerie.

Indexering EKT en Meerzorg
Het ministerie van VWS gaat over de indexering van het 
zogenoemde basisbudget; de zorgkantoren over de indexe-
ring van de Extra Kosten Thuis (EKT) en het Meerzorgbudget. 
Wij vinden dat ook deze laatstgenoemde budgetten moeten 
worden geïndexeerd. Hierover zijn wij in gesprek gegaan 
met Zorgverzekeraars Nederland. ZN geeft aan dat bij EKT 
automatisch geïndexeerd zal worden en dat bij Meerzorg 
maatwerk richting de budgethouder wordt toegepast. 

Indexering maximumtarieven
In het begin van 2019 hebben wij de minister een brief 
gestuurd waarin wij allerlei problemen rondom tarieven in 
het pgb hebben aangekaart. Daarnaast hebben we in vele 
gesprekken gelobbyd om verbeteringen rondom tarieven 
door te voeren. Een belangrijk onderdeel was de indexatie. 
In de Kamerbrief van 27 juni 2019 over pgb-tarieven heeft 
de minister aangegeven dat de maximum (inkoop)tarieven 
voor de Wlz en de Zvw met 1,82% worden geïndexeerd. Het 
ministerie van VWS zou ook de maximum (inkoop)tarieven 
(informeel, formeel en dagdelen) per 1 januari 2020 moeten 
indexeren. Door vertraging gebeurt dit pas met ingang van 
1 juli 2020. Wij hebben hierover meerdere malen contact 
gehad met het ministerie van VWS. Ter compensatie zal de 
indexatie wel hoger zijn dan toegezegd. En voortaan worden 
ieder jaar de maximumtarieven geïndexeerd. 

Zorgverzekeringswet (Zvw),  
diverse onderwerpen

Gebruikelijke zorg
Een motie in de Kamer heeft ertoe geleid dat er een traject is 
gestart om richtlijnen te ontwikkelen voor gebruikelijke zorg 
in de Zvw. Dit traject is ook weer gestrand. V&VN heeft het 
onderwerp vervolgens meegenomen in het begrippenkader 
dat deze beroepsvereniging aan het ontwikkelen was. Dat is 
in april 2019 gepubliceerd. 

Wij hebben dit begrippenkader met V&VN doorgenomen. 
Daarbij hebben we een aantal onjuistheden opgespoord en 
gemeld. Vrijwel tegelijk met de publicatie van het begrip-
penkader kwam er een duiding van Zorginstituut Nederland 
(ZiNL) over de indicatiestelling en gebruikelijke zorg hierin. 
We hebben ZiNL verzocht om hierover met ons in gesprek 
te gaan.
Afgelopen jaar ontvingen we veel signalen over het feit 
dat de informele zorg steeds vaker niet werd geïndiceerd, 
met name bij kinderen. Wijkverpleegkundigen vinden dat 
deze zorg valt onder de gebruikelijke verantwoordelijkheid 
van ouders en houden er geen rekening mee dat dit over 
niet-gebruikelijke zorg gaat. We zijn hierover nog uitgebreid 
in gesprek met onder meer het ministerie van VWS en indi-
catiestellers. 

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb
Er zijn nieuwe bestuurlijke afspraken over het Zvw-pgb 
gemaakt. Deze zijn in het najaar van 2018 getekend. Op dat 
moment hadden we met de betrokken partijen echter nog 
geen overeenstemming bereikt over de volgende punten:
 » Het pgb bij ziekenhuisopname. (Hiernaar wordt een 

onderzoek gestart, over de domeinen heen.)
 » De 5-minuten declaratie. (Deze is afgeschaft voor het 

pgb.) 
 » Bijkomende zorgkosten. (Deze zijn voor het pgb niet 

mogelijk, maar daarvoor blijven we bij Per Saldo lobbyen.)
 » Flexibele inzet van het pgb in zorgfuncties. (Dit punt 

wordt meegenomen in het experiment Integraal Budget.) 
Om ook voor deze onderwerpen tot concrete bestuurlijke 
afspraken te komen, heeft Per Saldo in 2019 diverse over-
leggen gevoerd en acties ondernomen. Nadat overeenstem-
ming was bereikt, zijn bovengenoemde punten opgenomen 
in een addendum. Dit is in de loop van 2019 getekend. 

Zorgvergelijker
Ieder jaar maken we bij Per Saldo een zorgvergelijker met een 
overzicht van het pgb-beleid van de verschillende zorgverzeke-
raars. Ook in 2019 hebben we een zorgvergelijker gemaakt voor 
2020, en deze afgestemd met de zorgverzekeraars. 

Bestuurlijke overleggen Zvw en Wlz

Wij overleggen enige malen per jaar met bestuurders van 
andere organisaties. Zo overleggen wij met de NZA over 
zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de zorg-
verzekeringswet en de wet langdurige zorg, maar ook over 
principiële zaken als gebruikelijke zorg en tarieven. Met  
Zorgverzekeraars Nederland spreken wij over de uitvoering 
van het pgb door zorgverzekeraars en zorgkantoren.  En met 
het CIZ wisselen wij van gedachten over de indicatiestelling 
in de wlz, de maatwerkindicatie, lopende trajecten zoals 
GGZ naar de Wlz en rapporten die ons beiden raken.
Met enkele zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben wij 
overleg over hoe we ook samen op kunnen trekken in 

verbeteringen voor budgethouders in het pgb-proces. Het 
afwijken van indicatiestelling door de wijkverpleegkundige 
en het versnellen van de toekenning van een pgb-wlz zijn 
gespreksonderwerpen.

Werkbezoeken

Ook in 2019 hebben wij weer diverse werkbezoeken aan Per 
Saldo gefaciliteerd. Wij vinden het belangrijk dat mensen die 
nieuw starten bij organisaties als bijvoorbeeld VWS , NZA 
en ZN, goed weten wat wij doen en vooral voor wie wij dit 
doen. In een halve dag nemen wij hen mee in het ontstaan 
van de organisatie en het pgb, en geven wij hen inzicht in 
onze werkzaamheden door hen elke afdeling en het Juiste 
Loket te laten bezoeken. 

Diverse wetswijzigingen

Wlz-GGZ
Een deel van de mensen met een ggz-indicatie (geestelijke 
gezondheidszorg) zal overgaan naar de Wlz. Het gaat hierbij 
om de mensen die voldoen aan de andere eisen van de Wlz: 
de aandoening gaat niet over en er is 24 uur per dag toezicht 
of zorg in de nabijheid noodzakelijk. Sinds 2014 lobbyt Per 
Saldo actief voor deze wetswijziging. Onze gesprekken met 
het ministerie van VWS gaan met name over het criterium 
van blijvendheid: of de aandoening over gaat of niet. Bij een 
groot deel van de groep met ggz-problematiek valt daar 
weinig over te zeggen, omdat het onduidelijk is in hoeverre 
er nog verbetering kan plaatsvinden. 
In 2019 ging het vooral over de implementatie van de wets-
wijziging Wlz-ggz. We zijn onder meer betrokken bij acties 
van VWS en het CIZ en lezen hun stukken geregeld mee. 
Daarnaast organiseren we door het hele land een aantal bij-
eenkomsten voor budgethouders. Deze zullen plaatsvinden 
in februari 2020. Tot slot hebben we ook binnen Per Saldo 
nagedacht over de beste manier om onze achterban te infor-
meren. Ondertussen hebben we voorbereidingen getroffen 
voor een korte film, die we uitbrengen in 2020.

Begeleidingscommissie Jeugd (Wlz-ggz)
Wanneer hier geen bezwaren tegen zijn, worden ook jon-
geren met ggz-problematiek toegelaten tot de Wlz. In 2019 
is Bureau HHM een onderzoek hiernaar gestart. Wij nemen 
deel aan de stuurgroep en helpen de onderzoekers om in 
contact te komen met ervaringsdeskundigen. Het onder-
zoek loopt door in 2020. 

Regeling Wlz-indiceerbaren
De regeling Wlz-indiceerbaren loopt af per 1 januari 2020. 
We hebben hierover een nieuwsbericht op de website 
geplaatst. Daarnaast hebben we geïnventariseerd welke 
vragen de betreffende budgethouders zoal hebben. Deze 
hebben we gedeeld met Zorgverzekeraars Nederland, om op 
te nemen bij de veel gestelde vragen (FAQ).
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Verder zijn we aanwezig geweest bij meerdere bijeen-
komsten over de Wlz-indiceerbaren. Daarbij hebben we 
herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de groep FOKUS/ADL 
(mensen met een fysieke beperking of handicap die gewoon 
wonen, met assistentie bij algemene dagelijkse levens-
verrichtingen). Uiteindelijk bleek voor deze groep mensen 
uitstel noodzakelijk en is de regeling voor hen verschoven 
naar 1 juli 2020. 

Ten slotte hebben we ons nog beziggehouden met ver-
volgacties en de stand van zaken rondom FOKUS/ADL. We 
hebben ook actief meegelezen met de informatie die het 
zorgkantoor gaat versturen aan deze doelgroep.

WAB
Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans 
(WAB). De regels voor arbeidscontracten en ontslag zijn 
daarmee veranderd. Ook voor het pgb heeft deze nieuwe 
wet gevolgen. Denk aan de transitievergoeding, WW pre-
miedifferentiatie, ketenregeling, oproepovereenkomsten en 
de minimumeisen loonstrook. In 2019 hebben we een aantal 
keren contact gehad met het ministerie van VWS over de 
wijzigingen. Op basis van hun informatie leken de gevolgen 
voor budgethouders mee te vallen. Op het moment dat de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) begon met de implemen-
tatie, zijn we uitgebreid met deze partij in gesprek gegaan. 
Dat was eind 2019. Toen bleek dat de WAB meer gevolgen 
heeft voor budgethouders dan was aangenomen. Per Saldo 
is ook na de invoering nog altijd druk bezig om voor hen een 
passende invulling voor elkaar te krijgen.

Wml
Per 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en vakantiebijslag 
(Wml) veranderd. Voorafgaand aan deze wetswijziging is 
intensief overleg geweest van Per Saldo met VWS, VNG, SVB 
en Zorgverzekeraars Nederland. Dit was nodig omdat de 
Wml tot gevolg had dat iedere zorgverlener in een overeen-
komst van opdracht (dus ook in de familieovereenkomsten) 
onder de Wml valt. Omdat er te weinig tijd was om dit 
structureel op te lossen, is besloten tot een tijdelijke maat-
regel. Die houdt in dat familieleden voor een jaar worden 
uitgezonderd van de Wml. 
We hebben met het ministerie van VWS diverse overleggen 
gehad over de nieuwe maatregelen die gaan gelden nadat 
de uitzondering afloopt. In de eerste helft van 2019 zijn de 
besprekingen over een structurele oplossing verder gevoerd. 
Het ministerie van VWS heeft een uitgebreid onderzoek 
gedaan. Daarbij zijn diverse oplossingsrichtingen uitge-
werkt. Wij hebben hierop gereageerd en input geleverd. 
Met de definitieve oplossing zijn wij het niet eens. Die 
maakt namelijk een lage vergoeding binnen het pgb moge-
lijk. Daarmee wijkt deze regeling af van wat gebruikelijk is in 
een arbeidsrelatie: een reële financiële tegenprestatie. We 
hebben het hier in feite over een soort vrijwilligersvergoe-
ding, maar dan belast. 

Project 
‘Wat als wij er  
niet meer zijn’
Eind 2019 hebben we het projectvoorstel ‘Wat als wij er 
niet meer zijn?’ verder uitgewerkt. Uiteindelijk is het eind 
december naar VWS gestuurd. VWS plant voor 2020 een 
bijeenkomst om over het voorstel verder in gesprek te gaan.

Project 
Mijn Kwaliteit  
van Leven (MKvL)
In april 2019 liep het project Mijn Kwaliteit van Leven (MKvL) 
af. Tijdens de landelijke bijeenkomst voor ambassadeurs op 
19 maart hebben we hier aandacht aan besteed. Ook hebben 
we een webinar ontwikkeld voor ambassadeurs en vrijwilli-
gers MKvL. Hierin bespreken we hoe de vragenlijst nog wel 
gebruikt kan worden en waarom invullen nog steeds zinvol 
is, ook al loopt het project af. 
Vanaf april 2019 zijn we gestopt met de actieve werving van 
deelnemers. Wel blijft invullen mogelijk. Daarom benoemen 
we de vragenlijst onder andere nog tijdens ledenbijeenkom-
sten en cursussen, of aan de Advieslijn. Ook krijgen nieuwe 
leden nog steeds de folder MKvL (zolang de voorraad strekt).

Projecten
3

Ondanks dat wij niet blij zijn met de gekozen richting, heb-
ben we ons er wel actief voor ingezet om de communicatie 
naar budgethouders zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Daarvoor is intensief overleg geweest met het ministerie 
van VWS en de andere ketenpartijen. Inmiddels is de tijde-
lijke uitzondering afgelopen en moeten alle budgethouders 
voldoen aan de Wml. 
De evaluatie stond oorspronkelijk gepland voor december 
2019, maar moet nog plaatsvinden. 

Wzd en Wvggz
De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz 
(Wvggz) worden beide per 1 januari 2020 ingevoerd. Deze 
vervangen de Wet Bopz. Groot verschil met de Bopz is dat 
dwang en drang ook in de thuissituatie mogelijk gemaakt 
wordt (dus ook bij pgb). Let wel, uitsluitend professionele 
zorgverleners mogen dit toepassen; informele zorgverleners 
dus niet. 

We zijn nog bezig met in kaart te brengen wat voor bud-
gethouders de exacte gevolgen zijn van de nieuwe wetge-
ving. Dit blijkt lastig te zijn omdat alle informatie die het 
ministerie van VWS biedt, gericht is op zorg in natura en niet 
op pgb. We hebben heel veel contact gehad met VWS om 
meer duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp. Ook zijn er 
verschillende handreikingen uitgekomen. Die zijn te vinden 
op de website. 

Project 
Het Juiste Loket 
Onder penvoerderschap van Per Saldo en in samenwerking 
met Ieder(in) heeft het Juiste Loket ook in 2019 weer de 
nodig vragen beantwoord van mensen die de weg kwijt zijn 
in de langdurige zorg. In totaal zijn er 4.081 vraagstukken 
beantwoord. Het loket krijgt ook steeds meer vragen voor-
gelegd van professionals als zorgverleners en medewerkers 
van bijvoorbeeld gemeenten. Dit is een goede ontwikkeling, 
omdat op deze manier veel onduidelijke situaties voor zorg-
vragers worden voorkomen. 
Net als in voorgaande jaren speelt het Juiste Loket een rol 
in voorlichting en informatievoorziening, en neemt het deel 
aan diverse werkgroepen. Ook is het loket samenwerkingen 
aangegaan met andere organisaties, zodat mensen warm 
doorverwezen kunnen worden naar de organisatie die hen 
het beste kan helpen. Tot slot is er in 2019 een projectplan 
geschreven voor de jaren 2020/2021 en is ook voor deze  
periode weer financiering aangevraagd.
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4.1 Leden
Per Saldo is een vereniging met bijna 21.000 leden (ultimo 
2019). Deze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën.

Aantal leden per 31 december 2018 31 december 2019

Abonnees 1.699 1.636

Donateurs 140 126

Gezinsleden (gratis) 8 8

Informatieabonnementen 13 11

Gewone leden 12.290 11.310

Plusleden 7.307 7.090

Subtotaal 21.457 20.181

Abonnees wooninitiatieven 474 524

TOTAAL 21.931 20.705

Algemene Ledenvergadering

In 2019 was er tweemaal een Algemene Ledenvergadering. 
Op 25 mei 2019 zijn in het algemene gedeelte het jaarverslag 
en de jaarrekening van 2018 besproken en goedgekeurd.  
Verder is er door 2 medewerkers van Per Saldo een presen-
tatie gegeven over de actualiteiten (pgb 2.0 en Agenda pgb).
Tijdens de ALV op 5 oktober zijn het jaarplan en de begroting 
van 2020 gepresenteerd en goedgekeurd. Er is een presen-
tatie gegeven door Guus Schrijvers over diverse vormen van 
pgb, zoals die in diverse landen in Europa zijn ingevoerd. 

Ambassadeurs

We zijn heel blij met onze 62 actieve ambassadeurs, maar 
willen dit aantal blijven uitbreiden. Werving verloopt via 
EigenWijs, onze website en sociale media.

Aantal ambassadeurs gestopt 2019 4

Nieuwe ambassadeurs 2019  6

Begin 2018 60

Eind 2019 62

Per Saldo, 
de vereniging

4
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FINANCIERING 
DE INKOMSTENBRONNEN 

IN 2019
Instellingssubsidie VWS: €1.093.592

Diverse baten: €103.670

Opbrengst contributies 
en abonnementen: €1.399.120

Projectsubsidies: € 689.904

Producten en diensten: €164.904

Klankbordgroep 

De klankbordgroep is een afvaardiging van zeer betrokken 
leden die Per Saldo gevraagd en ongevraagd advies geeft. 
Zij kwam in 2019 drie keer bij elkaar. Bij de bijeenkomst in 
maart waren een aantal medewerkers van het ministerie 
van VWS aanwezig. Er zijn diverse onderwerpen besproken 
dwars door de diverse wetten heen. Actiepunten zijn door 
hen meegenomen.
Een aantal onderwerpen die in 2019 in de klankbordgroep 
zijn besproken zijn: problemen rond pgb en jeugd, tarieven, 
jubileum en jaarplan 2020 en nieuwe leden voor de klank-
bordgroep.

Klankbordgroep Wonen
De klankbordgroep Wonen is een afvaardiging van verschil-
lende ouder- en wooninitiatieven. De leden geven gevraagd 
en ongevraagd advies op het gebied van wonen. In 2019 heb-
ben zij zich onder andere beziggehouden met zogenaamde 
schrapsessies voor ouderinitiatieven. Daarbij hebben ze 
gekeken welke regels overbodig zijn en welke wat hen 
betreft geschrapt kunnen worden. 

De Klankbordgroep Wonen is in 2019 driemaal bij elkaar 
geweest. Onder andere in het kader van beleidssessies met 
het ministerie van VWS. (Zie ook p. 22)
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Raadplegen achterban

Ook in 2019 hebben we de achterban regelmatig geraad-
pleegd. Onder andere om de wensen en behoeften van 
bezoekers over de Landelijke dag Wonen nog beter in kaart 
te brengen. Met de antwoorden kunnen we gericht verbe-
teracties inzetten. 

Raadplegen over specifieke thema’s
Daarnaast zijn we de achterban meer praktisch gaan raad-
plegen over specifieke thema ś. 

4.2 Financiering
De inkomstenbronnen in 2019:
Instellingssubsidie VWS € 1.093.592

Opbrengst contributies en abonnementen € 1.399.120

Projectsubsidies € 689.904

Producten en diensten € 164.904

Diverse baten € 103.670

Web statistieken 
pgb.nl 2019
In dit document worden de belangrijkste bezoekersaan-
tallen van de website gegeven over het jaar 2019. In oktober 
2019 is de oude website vervangen door de huidige.

Aantal bezoeken
Totaal aantal unieke pagina’s die bezocht zijn: 1.370.006
Totaal aantal pagina’s die bezocht zijn: 1.825.812
Ten opzichte van 2018 is dit een stijging van ruim 10%

Verkeer
Bezoekers komen vooral op de website door Google (Organic 
Search), via de url direct intypen in de browser of snelkop-
peling (Direct) en via de nieuwsbrieven van Per Saldo. Van 
de sociale media-kanalen levert vooral Twitter het meeste 
bezoek op.
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en abonnementen: €1.399.120

Projectsubsidies: € 689.904

Producten en diensten: €164.904

4.3  Interne  
organisatie 

Bureau

Per Saldo staat onder leiding van directeur mr. A. Molenaar. 
De organisatie had op 31-12-2019 39 medewerkers (32,51fte) 
verdeeld over de volgende afdelingen:
 » Directie
 » Bedrijfsbureau
 » Dienstverlening 
 » Collectieve belangenbehartiging en Communicatie.

 
Bestuur

Het bestuur van Per Saldo startte in 2019 in de volgende 
samenstelling: W. van Minnen (voorzitter), Y. Lammertink 
(vice-voorzitter), C. Boerma, G. Enkelaar, R. Ruijtenberg (pen-
ningmeester) en I. Zweerts de Jong.
In de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober 2019 tra-
den G. Enkelaar en I. Zweerts de Jong af als bestuurslid. Op 
5 oktober 2019 zijn L. Bouchez en A. Stibbe toegetreden tot 
het bestuur.
Dhr. W van Minnen werd op de ALV van 25 mei herkozen voor 
een nieuwe termijn als bestuurslid 

In 2019 vergaderde het bestuur zes keer. Als vaste onderwer-
pen stonden jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening 
op de agenda. Daarnaast is tijdens de vergaderingen onder 
meer gesproken over Agenda pgb, het Juiste Loket, tussen-
tijdse financiële rapportages, lidmaatschap Per Saldo en 
Vereniging Ouderinitiatieven in oprichting.

BIJLAGE 
1
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Publieke optredens en pers 2019
Datum contact Betreft Soort contact

16 jan Interview voor EigenWijs door AlineMolenaar met minister van VWS, Hugo de Jonge Interview

19 feb Informatiebijeenkomst Onderwijs en Zorg voor de Tweede Kamer

5 maart Interview met Aline Molenaar door Karoline van den Donker (Weekblad Actief Media) Interview

2 april Interview met Aline Molenaar door Carole Elting van RTL Z. Interview

2 april Interview met Aline Molenaar door Yolanda de Koster, redacteur Binnenlands Bestuur bij Sijthoff 
Media Groep

Interview

2 april Aline Molenaar had gesprek met Mariska ter Hoeven van de gemeente Tiel, nav het interview met 
Yolanda de Koster. 

2 april Interview met Aline Molenaar door Anne Mae van Tilburg van De Monitor (KRO-NCRV). Interview

2 april Interview met Aline Molenaar door Annemijn Wijs van het NOS Journaal. Interview

2 april Interview met Alina Molenaar door Nina Rijnierse van Follow the Money Interview

8 april 2019 Aline Molenaar en Jacqueline Gomes: Interview over de voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd 
met Actielijnschrijfster Annie van Til. 

Interview

11 april 2019 Aline Molenaar heeft telefonisch contact met Iris van Zaalen voor Radar (AVROTROS) Tel. contact

16 april 2019 Filmpje/interview Aline Molenaar inzake het webinar Mijn kwaliteit van leven.  Interview  + 
Filmpje

24 mei 2019 Interview met Aline Molenaar door Pien Heuts voor LOC Waardevolle zorg. Interview

7 mei 2019 Aline Molenaar is gastspreker bij ICTU College Tour. Het onderwerp: het pgb.  Gast- spreker

9 mei 2019 Opname filmpje betreffende afscheidsboodschap voor Chris Oomen (afscheid is op 29 mei 2019) Filmpje

13 juni 2019 Congres Betere Afstemming tussen de vier wetten voor langdurige zorg (Guus Schrijvers) Aline 
gastspreker

Gastspreker

6 aug 2019 Samira Ahli redactie Skipr inzake artikel over Kader pgb-vaardigheden Artikel 

9 en 12 aug 2019 Joost van de Berg – RTV Utrecht inzake twee verhalen waarbij PGB een rol speelt Mogelijk artikel 

5 dec 2019 Arjan van der Linden – Follow the Money inzake: bij een onderzoek naar winsten in de zorg. Stuitte 
Arjan op het fenomeen van “zorg-au pairs”, vaak uit landen als Polen en Bulgarije, die bij hun cliënt 
inwonen. Dit wordt doorgaans gefinancierd met een PGB vanuit de Wlz. 

Mogelijk artikel

BIJLAGE 
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Cursussen, bijeenkomsten en deelnemers
  Aantal 

Cursussen
Aantal  

Deelnemers
Voor budgethouders

Cursus Pgb: hoe beheer ik dat? 10 80

Cursus Herindicatie (1x decentraal) 8 71

Cursus Pgb en onderwijs 1 8

Cursus Pgb via uw gemeente 5 37

Cursus Wlz 6 59

Cursus Mijn kind wordt volwassen 8 78

Ledenbijeenkomst APK (2x)  24 574 

Ledenbijeenkomst Keukentafelgesprek 12 161 

Ledenbijeenkomst Vijf jaar Wlz 13 283

Voor Ouder initiatieven

Oriëntatie Starten van een wooninitiatief 5 46

Workshop Financieel haalbaarheidsmodel 9 80

Voor Ondernemers initiatieven

Bijeenkomst Kwaliteit wonen 4 40

Workshop Financieel haalbaarheidsmodel 8 73

Oriëntatie Starten van een wooninitiatief 6 41

Voor (zorg) Professionals 

Pgb in alle wetten 5 61

Klacht, bezwaar, beroep 2 17

Keukentafelgesprek voor professionals 6 74 

Verdieping Wlz 6 53

Verdieping Wmo/Jeugdwet 4 30

Zvw 3 27

APK voor professionals 13 156 

5 jaar Wlz voor professionals 5 76

BIJLAGE 
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Online cursus Aantal

Pgb in de Wlz voor budgethouders Lid 92

Niet lid 13

Pgb in de Wlz voor professionals Abonnee 31

Niet abonnee 26

Pgb in de Zvw voor budgethouders Lid 24

Niet lid 4

Pgb in de Zvw voor professionals Abonnee 3

Niet abonnee 8

16.310
telefoontjes

318
JURIDISCHE 
ZAKEN

1484 
budgethouders of vertegenwoordigers 

volgden een cursus of training

Ruim 
280
adviesgesprekken rondom 
ouder / wooninitiatieven

5163
mails beantwoord

32WORKSHOPS 
WOONINITIATIEVEN
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van mensen die hun zorg en begeleiding 
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