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Wat wilt u naar aanleiding van deze dag meegeven aan het nieuwe kabinet over het pgb?

Maak 1 loket voor de zorgvrager/budgethouder en verwerk achter de schermen uit welke wet/potje iets geregeld en of betaald wordt.

voor elke budgethouder een vast contactpersoon bij de svb

Kwaliteit

Ga verder met het i-PGB

Stimuleer i-PGB

Integrale toegangspoort

1 wetgeving ipv 3

Hoge eigen bijdrage WLz maakt toegang problematisch

Verankeren gewaarborgde hulp in de wet!

Wet sluitend maken. Er zitten nog zoveel fouten in de Wlz

Vertegenwoordigers moeten ook aansprakelijk worden

Meer verbinding tussen de verschillende wetten

Mogelijkheden iPGB verruimen

Stimuleer ipgb of ggb

Aandacht voor zeer kwetsbaren zonder regie

Een solide pgb / maak GGB mogelijk

Ga de zaken goed regelen  duidelijk zonder te veel bureaucratie en te veel aandacht voor fraude

Zorg voor een goede instructie en opleiding van WMO consulenten!

Ondersteun budgethouders bij administratie en verantwoordelijkheden als werkgever en/of opdrachtgever

Wat zijn we er blij mee!

Borging vertegenwoordiging en verantwoordelijkheid

Domein overstijgende  lange termijn visie ipv kortstondige wijzigingen. Bundelen van de krachten

ontzettend mooi breed programma met veel enthousiaste sprekers. wel een information overload :-) en jammer dat de workshops niet echt 
heel interactief waren
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1 onafhankelijk loket voor een integraal budget

Uniformeer de regelgeving over de respectieve domeinen heen.

Stel een integraal pgb als norm.

De patiënt centraal stellen  eigen regie en keuzevrijheid bieden aan budgethouders

verduidelijk nog onduidelijke regelgeving. kom tot een loket en budget.

Pgb moet over alle levensterreinen gaan. Dus zorg, onderwijs, werk en wonen

Maak beleid dat enerzijds fraudebestendig is en tegelijkertijd niet gebaseerd op incidenten.

Leer van goede voorbeelden in het buitenland

Pgb  = kwaliteit van leven + innovatie + zorg dichterbij. Stimuleren dus

Ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling van persoonsverbonden pgb

Ga uit van wat iemand wil met zijn leven

Bevorder de integratie van de wettelijke kaders vanuit clientperspectief

Het PGB moet blijven de burocratie mag een stuk minder maar afleggen van verantwoording hoort ook bij eigen regie

Toerusting

Denk aan de pgb gebruiker

We willen in elk geval persoonsvolgende financiering integraal pgb en onafhankelijke indicatiestelling

meer experimenteerruimte voor i-pgb (ggb is veel draagvlak voor)

Graag een gebruiksvriendelijke PGB voor burger, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars

Eenvoudiger maken, meer ondersteuning en een hn regeling in alle wetten

investeer in goede scholing/ ondersteuning aan budgethouders.

Integraal pgb overal mogelijk maken.  Zorgen voor onafhankelijke indicatiestelling in de Zvw

Sterke integrale indicatie die een heel systeem meenemen.sterk vereenvoudigde verantwoording ondersteund door iets.

Persoonsvolgend budget!

Minder administratieve lasten, wel goede regulering
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Ga zo door!

Blijf denken vanuit de bedoeling en vermijd systeemdenken

iets bereiken en doelen stellen blijft belangrijk

Eigen bijdrage in pgb is een levenslange boete voor je beperking! Hier moet echt wat aan gedaan worden.

behandeling van aanvragen moet transparanter en afhandeling moet veel sneller. Twee weken is een redelijke termijn. Nu isdat vaak 3 
maanden of lamger
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