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In 2020 hebben wij in aanloop naar de landelijke verkiezingen 2021 ons politieke 
programma ‘Weer een sterk en stevig pgb’ gepresenteerd. De punten in dit 
programma zijn gebaseerd op PPolijsten, GGroeien en BBouwen (PGB). 

We concentreren ons vooral op de volgende punten:

 » Keuzevrijheid en gelijkwaardigheid
 » Onafhankelijke deskundige indicatiestelling
 » Deskundige beoordeling volgens stappenplan
 » Betaalde pgb-zorg door naasten
 » Goede toerusting budgethouders/vertegenwoordigers

We bespreken deze punten met zo veel mogelijk politieke partijen en leveren inhoudelijke inbreng 
voor politieke debatten en overleggen. De input van onze klankbordgroepleden en ambassadeurs is 
hierbij van grote waarde. Net als de indrukwekkende ervaringen van onze leden. Dit maakt het  
verschil. Zo krijgen we samen oplossingen voor elkaar. We ondersteunen onze ambassadeurs bij hun 
regionale lobby. Dit doen we ook door positionpapers te schrijven, artikelen te plaatsen en gebruik te 
maken van onze social media kanalen. Omdat er minder leden zijn en de inkomsten daardoor vermin-
deren, zullen we in 2021 lastige keuzes moeten maken over wat we op kunnen pakken en wat niet.

Naast de belangenbehartiging op de onderwerpen uit ‘Weer een sterk en stevig pgb’ werken we ook 
mee aan projecten die voor budgethouders van belang zijn. Het gaat voor 2021 in ieder geval om de 
projecten:
 » Experiment integraal budget (i-pgb)
 » Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein
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Op het gebied van communicatie ligt er in 2021 opnieuw een grote uitdaging.  
Het betekent simpelweg dat we keuzes moeten maken. Bij externe communicatie  
ligt de nadruk op nieuwsberichten, acties rondom ons programma 2021-2025 en  
de Kamerverkiezingen. 

We gaan onze aanwezigheid op social media optimaliseren door meer te monitoren, een social media-
plan te maken en uit te voeren. En ook gaan we adverteren op social media. Onze communicatie 
wordt per kanaal passend. En we stemmen alle communicatiemiddelen nog beter op elkaar af, zodat 
ze elkaar versterken. We zetten in op meer zichtbaarheid in lokale (o.a. via de ambassadeurs) en lande-
lijke media. Zo krijgen we meer aandacht en bekendheid en mogelijk meer leden.

Veel tijd zal nodig zijn om de website en het nieuwe CRM op elkaar aan te laten sluiten zodat we 
leden veel meer op maat kunnen bedienen. Ook komen er in 2021 themadossiers voor leden. En er is 
aandacht voor de verenigingscommunicatie nodig zoals rondom de algemene ledenvergadering en 
de uitgestelde viering van het jubileum. Natuurlijk sturen we om de week nieuwsbrieven en komt de 
Eigenwijs 4 keer uit. 

Zichtbaarheid 
en herkenbaarheid 

vergroten TERUG
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Onze volle aandacht is nog steeds nodig om begrip voor de budgethouder en zijn/haar 
wens met passende zorg en/of ondersteuning een leven te kunnen leiden dat hij/zij wil 
te bereiken.

Dit vraagt doorzettingsvermogen en een lange adem om op het juiste moment op de juiste plek te 
zijn en effect te kunnen sorteren. Voor (zorg) professionals en verstrekkers hebben we als het gaat  
om voorlichting en cursussen een divers aanbod dat we structureel aanbieden (en waar nodig uitbrei-
den) in de vorm van:

 » e-learning 
 » klassikaal via open inschrijving op onze locatie in Utrecht
 » klassikaal via open inschrijving via zoom
 » incompany maatwerk
 » regiobijeenkomsten in het land
 » maatwerkadvies

Een groot deel van het cursusaanbod voor (zorg) professionals is sinds 2019 geaccrediteerd via het 
Registerplein. 

We willen in 2021 een scherper onderscheid maken tussen de benadering van de verschillende doel-
groepen. De doelgroepen zijn: 

 » zorgkantoren
 » gemeenten
 » mantelzorgmakelaars en cliëntondersteuners
 »  wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, raadsleden, huisartsen, praktijkassistenten,  

mentoren, wettelijk vertegenwoordigers etc.
Op die manier willen we ons aanbod voor deze doelgroepen nog beter verbinden met en laten  
aansluiten bij de behoeften die er zijn binnen deze doelgroepen en hun manier van kennis vergaren. 

Als het gaat om het benaderen van gemeenten bijvoorbeeld willen we in 2021 aansluiting zoeken met 
onze diensten bij de pilot ‘Samenwerken aan een betere toegang Sociaal Domein’ die in 2020 is opge-
start en waaraan wij deelnemen. Hieraan gaan een 20-tal gemeenten meedoen. 
Hun input willen we vervolgens gebruiken om andere gemeenten enthousiast te maken. Met een 
herkenbare plek op onze website of wellicht via een aparte nieuwsbrief of via de website van de VNG. 
Wat haalbaar is gaan we in 2021 nader onderzoeken. Ook de ambassadeurs spelen hierin een belang-
rijke rol.
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Ook willen we in 2021 breder gaan inzetten op (branche)verenigingen bv. van raadsleden om via  
hen ons aanbod en onze expertise extra onder de aandacht te brengen. 

De (zorg) professionals kunnen in 2021 op meerdere manieren gebruik maken van onze betaalde  
dienstverlening voor:

1) Afstemming en advies via mail of telefoon
Dagelijks kunnen (zorg) professionals bij de pgb consulenten terecht voor specialistische kennis op  
het gebied van pgb of vragen over wet- en regelgeving en de toepassing daarvan. Ook kunnen zij 
terecht om te overleggen over een specifieke casus. 

2) Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten 
In 2021 zorgen we ook weer voor een gevarieerd aanbod aan cursussen gericht op de verschillende 
wetten. (Zorg)professionals kunnen hieraan deelnemen via open inschrijving. Daarnaast bieden wij 
ook de mogelijkheid voor incompany training die op de specifieke doelgroep en hun casuïstiek  
wordt afgestemd. Zodra weer beurzen gegeven worden zullen wij ook deze bezoeken om algemene 
voorlichting te geven en specifiek doelgroepen zoals de Wmo consulenten of wijkverpleegkundigen 
voor te lichten. Als het gaat om open inschrijving willen wij 17 cursussen plannen. Deze zullen we deels  
via zoom en deels in ons cursuslokaal in Utrecht dat volledig ‘coronaproof’ is ingericht, geven. 

3) Regiobijeenkomsten 
De goed bezochte regionale themabijeenkomsten gaan ook in 2021, deels via zoom, weer plaats- 
vinden. Zowel abonnees als niet abonnees kunnen daaraan deelnemen. We willen 3 thema rondes 
organiseren van gemiddeld 12 sessies. De altijd druk bezochte jaarlijkse bijeenkomst ‘APK’ zal daar 
onderdeel van uitmaken. 

4) E-learning 
Voor zowel de Wet langdurige zorg als ook de Zorgverzekeringswet hebben wij een aanbod voor  
professionals. Ook hiervoor kunnen verschillende doelgroepen in 2021 accreditatiepunten krijgen  
via het Registerplein.
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Inzet van onze 
expertise voor 
zorg en wonen

Binnen het vinden van passende zorg waarbij eigen regie van groot belang is valt 
wonen niet meer weg te denken en blijft daarom een belangrijk aandachtsgebied 
binnen onze vereniging. Wonen heeft betrekking op meerdere levensfasen en kent 
meerdere situaties. 

Wij richten ons daarbij tot nu toe veelal op de initiatieven opgezet door ouders van kinderen met een 
beperking of op ondernemers die een initiatief starten. Beide vormen hebben met elkaar gemeen dat 
het belang van budgethouders voor ons leidend is. 
Naast deze situaties willen wij in 2021 ook verder gaan inspelen op de doelgroep (jong) volwassenen 
die met elkaar gezamenlijk een eigen woning en zorg willen delen. En de doelgroep van mensen die 
voor hun naasten de zorg en wonen willen regelen met een pgb. 

Krachten bundelen
Het betrekken van onze achterban biedt ons een waardevolle kans voor optimale lobby en belangen-
behartiging. Hierin wilden we een stap verder gaan en hebben daarom een platform ouderinitiatieven 
geïnitieerd. Het doel van het platform, waarvoor verschillende netwerken van ouderinitiatieven zijn 
uitgenodigd, is om op de hoogte te blijven van onderwerpen die leven binnen de ouderinitiatieven. En 
tevens hoe we er met elkaar voor zorgen dat we de krachten bundelen. Nadat we hiermee gestart zijn 
in het najaar van 2020 willen we dit vanaf 2021 4 keer per jaar gaan organiseren. Dit aantal zal  
uiteindelijk mede afhankelijk zijn van de ervaringen en behoeften die blijken in de bijeenkomst van 
het najaar 2020. 
 

Ervaringen delen en elkaar inspireren
Naast dat we dit platform bieden aan de netwerken van ouderinitiatieven willen wij in 2021 ook  
individuele ouders gelegenheid geven tot ontmoeting. Met deze ontmoetingen die we koppelen aan 
bijvoorbeeld onze cursus ‘APK wonen’ komen we tegemoet aan de behoefte van leren van andere 
ouderinitiatieven en elkaar kunnen bevragen. We koppelen dan bewust een inhoudelijk programma 
met onderlinge uitwisseling. Na een try out in het najaar van 2020 willen we dit in 2021 afhankelijk 
van de vraag verder voortzetten. Een dergelijke combinatie gaan we ook aanbieden voor  
ondernemersinitiatieven. 

JAARPLAN
2021
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Klankbordgroep Wonen
Voor ons blijft ook in 2021 van belang om onze verschillende thema’s rondom wonen te kunnen  
blijven toetsen bij de leden van de Klankbordgroep. Zij geven ons gevraagd en ongevraagd advies 
dat ons helpt bij de lobby en verdere professionalisering van de dienstverlening. De klankbordgroep 
wonen komt 3 keer per jaar bij elkaar. 

Landelijke dag Wonen
Een andere mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te inspireren naast een inhoudelijk programma 
is de Landelijke dag Wonen. Een vernieuwing die we in 2021 willen doorvoeren. Deze dag wordt  
altijd druk bezocht en geeft het gevoel van ‘we zijn niet alleen’ en elkaar stimuleren en inspireren.  
We onderzoeken nog in welke vorm we dit vanwege corona het beste mogelijk kunnen maken. 
Daarbij denken wij ook aan een aparte bijeenkomst voor ouderinitiatieven en ondernemers- 
initiatieven. 

Voorlichting, cursus en advisering
Binnen onze dienstverlening blijven we ook aandacht besteden aan het verstrekken van algemene 
informatie over kleinschalig wonen waarbij de zorg wordt gefinancierd vanuit het pgb. Het is onze 
intentie in 2021 het team Advies daarin verder op te leiden. De experts wonen zorgen voor de  
zogenaamde 2e lijns betaalde advisering. We merken dat op dit vlak de concurrentie van cliënt- 
ondersteuners groter wordt. In 2021 willen we daarom onderzoeken of er toch een mogelijkheid  
is dat onze advisering daaronder kan vallen. 

Ondanks corona hopen we in 2021 weer volop workshops via zoom en waar mogelijk klassikaal te 
gaan aanbieden. De onzekere ontwikkelingen in ogenschouw nemend verwachten wij in ieder geval 
16 workshops/themabijeenkomsten te gaan aanbieden aan startende en bestaande initiatieven. In de 
uitvoering van workshops, voorlichting of cursussen maken we onderscheid tussen ouderinitiatieven 
en ondernemers van wooninitiatieven. 

Toolkit Wonen
Met de Toolkit Wonen geven we eveneens invulling aan de algemene informatievoorziening. De 
Toolkit voorziet aan de hand de verschillende fasen; Oriëntatie, haalbaarheid, realisatie en in stand 
houden informatie bijvoorbeeld op het gebied van zorg, wonen, financiering, kwaliteit en eigen regie.
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Om in 2021 alle beschreven activiteiten te kunnen uitvoeren zijn een aantal 
randvoorwaarden van belang. Zonder deze randvoorwaarden kunnen de activiteiten 
niet of minder goed vorm krijgen. Het gaat om zaken op het vlak van vergroten van de 
doelmatigheid binnen de organisatie en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 »  Per Saldo kan alleen een vuist maken als belangenbehartigingsorganisatie als zij een grote achter-
ban vertegenwoordigt. Op dit moment neemt het ledenaantal af. Er melden zich wel nieuwe leden 
aan, maar het aantal leden dat het lidmaatschap opzegt is groter. In 2021 wordt de inhoud van het 
lidmaatschap en de manier waarop dat aangeboden wordt vernieuwd zodat het beter aansluit bij 
de wensen en behoeften van (potentiele) leden.

 »  We verwachten dat de dalende lijn wat betreft aantal leden ook in 2021 nog doorzet. Maar we  
willen deze daling laten afvlakken (met 200 leden) door in alle contacten met budgethouders  
en stakeholders het lidmaatschap extra onder de aandacht te brengen.

 »  Vanuit 2020 loopt de invoering van het nieuwe klanten en relatiesysteem (CRM) door en als vervolg 
daarop de vernieuwing van kantoorautomatisering. De invoering van het CRM is in eerste instantie 
gericht op continuering huidige werkzaamheden. In 2021 krijgt dit een vervolg omdat  
het mogelijk wordt om nieuwe dingen te gaan doen zoals betere koppeling met de website,  
gerichtere communicatie met de leden etc. Hierdoor zal ook de doelmatigheid toenemen in  
de administratieve processen.

 »  Op dit moment is er wel veel managementinformatie uit de systemen te halen maar dat gaat niet 
op een makkelijke manier. In 2021 (na de invoering van het nieuwe CRM en de nieuwe kantoorau-
tomatisering) wordt een dashboard ontwikkeld voor het MT met belangrijke stuurinformatie om 
de realisatie van jaarplan en afdelingsplannen te kunnen monitoren en sturen. Daarnaast wordt 
ingezet om ook de andere informatie die we nodig hebben binnen de organisatie op een makkelijke 
manier beschikbaar krijgen. 

 »  De afgelopen maanden hebben de voordelen van thuiswerken laten zien. Die voordelen willen  
we graag vasthouden voor de toekomst. Los van corona willen we niet terug naar de oude situatie. 
We gaan in 2021 een plan maken waar we willen staan over uiterlijk 5 jaar.

 »  Wat doen we wel en wat doen we niet en waarom. We nemen de tijd voor strategische keuzes. We 
verbeteren in 2021 het proces en de structuur (tijdsplanning) om op een goede manier te komen tot 
(jaar)plannen en de bijbehorende keuzes. 
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Met (aspirant) 
budgethouders 
oplopen in de 

verschillende fases

Ons doel is (aspirant) budgethouders handreikingen te bieden op cruciale momenten 
in hun leven. Handreikingen om de voor hen passende zorg en of ondersteuning te 
kunnen organiseren en behouden. Om zo het leven te kunnen leiden dat zij willen  
en waar het pgb dit voor hen mogelijk maakt.

De complexiteit van de pgb regeling en de wet- en regelgeving er omheen maakt dat op meerdere 
momenten in de levensloop van een budgethouder er behoefte ontstaat aan toetsen van (algemene) 
informatie, een luisterend oor, voorlichting of toerusting in de vorm van een cursus of workshop. Ook 
in 2021 blijven wij ons hiervoor inzetten. 

We onderscheiden daarbij 4 fases met expliciete behoeften (die deels ook overlap kennen):
 » Oriëntatiefase 
 » Aanvraagfase
 » Organiseren en beheren 
 » Gebruiksfase gerelateerd aan levensloop

In alle fases staan wij naast degene met de zorgvraag en kan de (potentiële) budgethouder op  
meerdere manieren gebruik maken van onze dienstverlening waarvoor deels betaald wordt, zoals:
 

1)  Beantwoorden van vragen en geven van algemene voorlichting via mail, telefoon en post
We hebben slimme lijstjes aan de hand van veelgestelde vragen op onze website. En onze pgb consu-
lenten van de advieslijn beantwoorden vragen en geven algemene voorlichting via mail, telefoon en 
post. Ze bieden verdere ondersteuning en soms ook procesbeleiding aan (aspirant) budgethouders. In 
2021 verwachten wij minimaal 16.000 telefoontjes te verwerken naast ruim 5.000 mailtjes. 

2)  Op uitnodiging geven van voorlichtingsbijeenkomsten over het pgb
Variërend van algemene basis voorlichtingsbijeenkomsten op locatie, laagdrempelig en dichtbij waar 
wij alleen een voorlichter en materiaal regelen tot het volledig incompany organiseren van een voor-
lichting op maat. Nu we in 2020, mede gedwongen door corona, versneld goede ervaring hebben 
opgedaan met verschillende media willen we deze in 2021 gecombineerd blijven inzetten. Zoals zoom, 
een livestream of webinar passend bij de verschillende doelgroepen. 
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3) Cursussen, workshops
Onze trainers en voorlichters hebben niet alleen de nodige expertise op het gebied van de pgb wet-  
en regelgeving. Ze zijn vaak ook ervaringsdeskundig als budgethouder of vertegenwoordiger en  
kennen daarnaast de alternatieven voor het pgb. Alg gevolg van corona hebben we versneld een 
aantal nieuwe vormen verkend die een goed alternatief zijn. Dit geeft ons de mogelijk om in 2021 meer 
thema’s kort cyclisch en toegespitst op een specifieke situatie aan te bieden naast het reeds bestaande 
aanbod. Van het basisaanbod verwachten we in ieder geval 25 cursussen voor budgethouders te geven, bij-
voorbeeld ‘Hoe beheer ik een pgb?’, ‘Goed voorbereid naar je (her)indicatie’ of ‘Hulp vinden én houden’. 

4) Ledenbijeenkomsten
Ledenbijeenkomsten zullen in 2021 voorlopig nog via zoom plaatsvinden. We verwachten 3 thema  
rondes te gaan doen van ieder gemiddeld zo’n 12 bijeenkomsten.
 

5) E-learning en animatie 
E-learning is al niet meer weg te denken uit ons aanbod voor mensen die graag op hun eigen moment 
en in hun eigen tempo informatie tot zich willen nemen. Daarnaast zien wij dat een korte animatie, 
vlog, infographic of film soms dé manier is om een processtap of situatie te verduidelijken. In 2021 
gaan we dit met een externe partij verder vormgeven. 

6) Juridische hulp en informatie
Voor bezwaarzaken of beroepszaken bij gemeenten en zorgkantoren kan de budgethouder ook in  
2021 als pluslid bij onze afdeling juridische zaken terecht. Allereerst voor een haalbaarheidstoets en 
eventuele begeleiding van de bezwaarzaak. Het stijgend aantal zaken sinds 2018 laat zien dat hier  
nog steeds behoefte aan is. Gezamenlijk met Van der Woude De Graaf advocaten, waarmee we  
ook in 2021 samenwerken, verwachten wij ook in 2021 rond de 400 zaken te gaan doen. 

7) Ambassadeurs
In 2021 kunnen mensen in de oriëntatiefase ook onze ambassadeurs raadplegen. Ambassadeurs  
zijn zelf budgethouder of vertegenwoordiger van een budgethouder. Zij zijn in het land werkzaam, 
grotendeels als vrijwilliger. Wij rusten hen toe met opleiding en training, onder andere om  
lokaal en regionaal te kunnen helpen met de aanvraag van een pgb.

8) Online pgb test
Een handige (anonieme) online tool, die wij hebben ontwikkeld ter ondersteuning van de keuze.
En die enerzijds uitleg geeft over het pgb en anderzijds ook inzage geeft in de benodigde vaardighe-

den. In 2021 willen we deze online test actiever onder de aandacht brengen als basis voor een gesprek. 
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