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De context van het Pgb

• Van verzorgingsstaat naar participatiestaat

• AWBZ en Wmo worden vangnet

• Pgb past hierin

• Sterke eerstelijn met wijkbudget

• Wijkverpleegkundige regelt toegang tot Wmo, AWBZ en 

andere wetten voor burgers met een somatisch 

gezondheidsprobleem

• Ik heb  het niet over mensen met sociale of psychische 

problemen



Toegang tot hulp en zorg (zie ook 
KPMG Plexus)

• In de buurt

• 24 uur per dag

• Veelomvattend

• Biedt ook zelf hulp en zorg

• Opzet om eigen kracht van cliënt te stimuleren

• expertise om zorgbehoeften in te schatten

• Dit is infrastructuur die gemeenten betalen

• Bij wie in dienst maakt niet uit

• Verwijscriteria en beslisbomen



Zowel bij PGB als ZIN doen:

• Brede behoefte inventarisatie

• Inventarisatie eigen kracht

• Opstellen ondersteuningsplan

• Evaluatiemomenten vaststellen voor dit plan

• Dit plan is digitaal en wordt doorgestuurd naar andere instanties, 

na goedkeuring van cliënt

• Wijkverpleegkundige (arts, sociaal werker) is niet in dienst van 

aanbieder of bemiddelingskantoor

• Vertegenwoordiger bij wilsonbekwaamheid formeel aanwijzen

• PGB versus ZIN aan het einde van het gesprek



PGB versus ZIN

• Over de hele linie, vooral bij zwaardere behoeften

• PGB is vooral bedoeld om eigen regie en mantelzorg 

ondersteuning te bevorderen

• Pgb bij behoefte aan begeleiding kan zo maar niet

• Rijbewijs voor Pgb cliënten: in staat 1. behoeften te benoemen 

2. werkgever te spelen en 3. enige administratieve 

handelingen te voeren

• Verplichte cursus vooraf en daarna 1 keer per jaar

• PGB is 50% van ZIN



PGB in Duitsland

• Geen budget maar inkomensoverdracht. Vergelijk Stufi

• Geen controle op bestedingen maar op ondersteuningsplan

• 2 tot 4 x per jaar controle op uitvoering ondersteuningsplan

• Specifieke eisen aan dit plan zoals aanspreekpunt, eigen 

kracht, informele en formele zorg betreffend

• Binnen dit plan kun je ook zelf bijbetalen

• Behoefte bepaling is professionele arbeid



Keuze van cliënt voor Pgb (Op weg naar een 
solide pgb. ITS. Januari 2011) 

1. Behoefte aan eigen regie (mee eens)
2. Hulp in natura niet beschikbaar (schande)
3. Cliënt wil mantelzorg betalen (prima, maar zeer laag tarief)



Cliënt positiever over Pgb dan over 
ZIN

• O.a. de opmars van het pgb, SCP, 2011. 

• Zelf kiezen voor zorg: onderzoek naar keuze en regie bij diverse cliëntgroepen, Research
voor Beleid, 2011. 

• Afschaffen PGB stuurt mensen terug naar af, Movisie, 2011.

Voordelen vergroten
Nadelen verkleinen met Isma model 



Het Isma model ofwel de Elandproef

• Interne norm (bv fraude door wijkverpleegkundige)

• Sociale norm (bv. cliënt is onbetrouwbaar)

• Mogelijkheden (bv, welke mogelijkheden biedt het formulier?) 

• Afschrikking (terug naar ZIN? Boete?)

http://
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/03/27/rapportage-fraude-in-beeld-deel-1-sam
envatting.html
M.C.Smit en A.P. van der Werf Fenomeenonderzoek PGB-fraude in Nederland:Een onderzoek naar 
frauderisico’s in de PGB-regelgeving per 1 januari 2012, uitgevoerd door de FIOD, het FP en de Inspectie 
SZW, Inspectie SZW, 24 augustus 2012 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/03/27/rapportage-fraude-in-beeld-deel-1-samenvatting.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/03/27/rapportage-fraude-in-beeld-deel-1-samenvatting.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/03/27/rapportage-fraude-in-beeld-deel-1-samenvatting.html


Vouchers en trekkingsrechten

• In ieder geval ondersteuningsplan, etc

• Is een variant op ZIN

• Hulpverlener krijgt alleen geld voor geleverde diensten

• Bemiddelingsbureau moeten eruit (doen 50% van de 

aanvragen voor Pgb)



Tenslotte

• Geen big bang reorganisation

• Begin klein met experiment: oefenen

• Rol daarna geleidelijk aan uit op basis van goede voorbeelden 

zoals in Huizen

• Alleen uitrollen als de logistiek en de ICT deugen

• Weet dat laag PGB goed werkt elders in Europa



Met dank aan:

• Medewerkers Ministerie van Financiën

• Bert Holman, ministerie van VWS

• Teun van der Linden, WMO kantoor

• Medewerkers WMO kantoor

• Research voor Beleid, SCP en SZW

En verder: alleen ondergetekende is verantwoordelijk voor deze presentatie. Ik probeer goed 

te luisteren en te lezen, maar volg niet per se op.   



Bedankt voor uw aandacht

Contact?

• mail@guusschrijvers.nl
• www.guusschrijvers.nl
• www.twitter.com/GuusSchrijvers  

mailto:mail@guusschrijvers.nl
http://www.guusschrijvers.nl/
http://www.twitter.com/GuusSchrijvers
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