
De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
 

Van hobbelweg … naar geëffend pad!

Aline Molenaar, directeur Per Saldo



EIGEN REGIE

 VN-verdrag en mental capacity act

 Wat is de essentie van eigen regie?

 Van belang voor iedereen; niet alleen wanneer je een pgb 
hebt



TOEKOMSTVISIE

Mensen zijn meer dan hun zorgvraag. Zij willen deelnemen 
aan alle aspecten van het leven!

Dit bereiken we onder andere door:
 Persoonsvolgende budgetten 

 Integraliteit van zorg en ondersteuning

 Gezinsgebonden budget

 Toerusting



PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING IS BREDER 
DAN PGB 

 Eigen keuze voor (meerdere) aanbieders  

 Eigen voorwaarden 

 Verantwoording zorgaanbieders naar persoon zelf 

 Zo min mogelijk administratieve lasten 



VOORWAARDEN PERSOONSVOLGENDE 
FINANCIERING

 Onafhankelijke indicatiestelling (maatwerkindicatie 
omgezet in geldbedrag)

 Weten wat er te kiezen is / onafhankelijke 
cliëntondersteuning

 Toerusting budgethouders

 Grote diversiteit zorgaanbieders en informele zorg: tarieven 
en kwaliteitswaarborgen

 Afspraken over haalbaarheid en evaluatie doelen

 Over zorgdomeinen heen (ook wonen/werken/onderwijs 
etc.)

 Integraal en binnen het gezin



WAT ZIJN NU DE KNELPUNTEN?

 Inhuur naasten en financiële prikkels 

 Hoe bepaal je de kwaliteit van zorg

 Verschil mantelzorg en informele zorg

 Keukentafelgesprek / bewustkeuzegesprek 

 Vaststellen van vaardigheid op gebied van eigen regie en pgb

 Pgb wordt nog onvoldoende gezien als gelijkwaardig 
alternatief voor zorg in natura 

 Incidenten maken dat pgb is dichtgeregeld



OPLOSSINGEN VOLGENS PER SALDO

 Toerusting (potentiële) budgethouder

 Eén budget per wet

 Reële tarieven

 Basisset kwaliteitscriteria voor alle aanbieders

 Controle zoveel mogelijk vooraf (Budgethoudersportaal)

 Harmonisatie van wetten 

 Navolgen van goede voorbeelden uit Vlaanderen en 
Scandinavische landen



HEEFT U NOG VRAGEN?



De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget

Voor meer informatie: www.pgb.nl
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