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Jeugdwet 
 
Per Saldo richt zich in deze brochure op het ontwikkelen van een solide pgb in de nieuwe 
Wmo door gemeenten. Gemeenten worden ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
de Jeugdwet. De wettelijke regels over het pgb in de Jeugdwet komen grotendeels 
overeen met de Wmo. In de brochure die voor u ligt kunt u waar Wmo staat dus ook 
Jeugdwet lezen. Hieronder volgt een aantal specifieke aandachtspunten voor het 
ontwikkelen van beleid ten aanzien van de Jeugdwet. 
 
Doelgroepen 
In de Jeugdwet is geregeld dat gemeenten per 2015 verantwoordelijk zijn voor het 
bieden van preventie, zorg en ondersteuning aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Concreet betekent dit dat 
gemeenten ook de zorg voor kinderen met somatische, lichamelijke, psychiatrische, 
verstandelijke of zintuigelijke beperking moeten organiseren. 
 
Jeugdhulp en pgb 
Deze zorg, preventie en ondersteuning wordt gevat onder de term jeugdhulp. In de 
Jeugdwet staat dat gemeenten verplicht zijn om de mogelijkheid van een pgb voor 
jeugdhulp te creëren. In de praktijk zal dit betekenen dat wanneer een ouder/jeugdige 
om een pgb vraagt en voldoet aan de voorwaarden, de gemeente een pgb voor een 
individuele voorziening dient te verstrekken. In de nieuwe Jeugdwet wordt het niet 
alleen mogelijk om begeleiding, persoonlijke verzorging en begeleiding met een pgb in 
te kopen, ook andere vormen van zorg kunnen met een pgb worden ingekocht. 
Opvoedondersteuning en behandeling zijn daar voorbeelden van. 
  
Verschillen Wmo en Jeugdwet 
Het beleid ten aanzien van het pgb in de Wmo en Jeugdwet komt grotendeels 
overeen. Zo gelden de voorwaarden om voor een pgb in aanmerking te komen 
zowel in de Wmo als in de Jeugdwet. Ook wordt het trekkingsrecht in beide wetten 
ingevoerd. Er zijn ook een aantal punten waar de Wmo en Jeugdwet ten aanzien 
van het pgb verschillen. Voor kinderen onder de 18 jaar valt persoonlijke verzorging 
altijd onder verantwoordelijkheid van de gemeente.  Verder kunnen er in de 
Jeugdwet met name voor nieuwe pgb-vormen zoals behandeling andere 
kwaliteitseisen worden gesteld aan de pgb-hulpverlener dan bij het pgb in de Wmo.  
Ten slotte volgt uit de Jeugdwet dat minderjarigen die een kinderbeschermings-
maatregel of jeugdreclassering hebben gekregen, of jeugdigen die zijn opgenomen in 
een gesloten accommodatie met een machtiging, niet in aanmerking komen voor een 
pgb. 
 
Voor meer informatie over de Jeugdwet kunt u contact opnemen met Marlies 
Kamperman, medewerker collectieve belangenbehartiging van Per Saldo: 
m.kamperman@pgb.nl of 030-2319355. 
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Vooraf: Op naar een doordacht en solide pgb-beleid 
Voor veel mensen, die langdurig afhankelijk zijn van zorg, is het persoonsgebonden 
budget (pgb) een belangrijk instrument  om de regie over hun eigen leven te houden. 
Daarom is onze vereniging zo verheugd dat het ministerie van VWS en staatssecretaris 
Van Rijn de voordelen zien van dit instrument en ons standpunt delen dat het nu tijd is 
om van het pgb een volwassen regeling te maken.  

We hebben met zijn allen hard gewerkt aan maatregelen om foutief en ongewenst 
gebruik tegen te gaan. In de nieuwe Wmo zijn de eisen voor een solide pgb vastgelegd 
en is de basis gelegd voor een gelijkwaardige keuze tussen het pgb en zorg in natura. 
Gemeenten kunnen nu lokaal aan de slag om een doordacht en solide pgb-beleid te 
maken waar ze nog jaren plezier van kunnen hebben! 

Voor u ligt de brochure Een solide pgb in de nieuwe Wmo. Hierin staat informatie die u 
kan helpen bij het maken van een duurzaam pgb-beleid in uw gemeente. Niet alleen 
vindt u de voordelen van het pgb voor de zorgvragers, maar het pgb heeft ook veel 
voordelen voor de gemeenten. 

Per Saldo heeft deze brochure gemaakt samen met haar pgb-ambassadeurs. Pgb-
ambassadeurs zijn leden, die door Per Saldo extra worden ondersteund en zich inzetten 
voor een solide pgb-beleid in hun gemeenten. Een pgb-ambassadeur weet door zijn/haar 
eigen netwerk wat belangrijke aandachtspunten zijn voor een goede pgb-regeling. Mocht 
u na het lezen van deze brochure in contact willen komen met de pgb-ambassadeur(s) 
in uw gemeente, of met een collectieve belangenbehartiger van onze vereniging, om van 
gedachten te wisselen, hoor ik dat graag van u!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aline Saers 
directeur Per Saldo, belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en 
begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget 
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1. Waarom kiezen mensen voor het pgb? 
Iedereen wil graag zoveel mogelijk zeggenschap hebben over de invulling van het 
dagelijks leven. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Een grote groep wil 
zoveel mogelijk als kan leven volgens haar eigen agenda in plaats van de agenda van 
een ander. Ook wil ze de regie houden over haar eigen zorg: zélf werkafspraken maken 
en zélf beslissen wat er op welk moment gedaan moet worden.  

Dat zijn de belangrijkste redenen van mensen die zorg nodig hebben om te kiezen voor 
een pgb: zelf de regie over het leven, zelf kiezen hoe ze eruit zien, welk werk of studie 
ze doen, hoe ze hun gezinsleven inrichten, hoe ze omgaan met vrienden etc. Door zelf 
een zorgverlener te vinden waarmee er een ‘klik’ is en die past bij hun 
geloofsovertuiging, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Een pgb is voor hen 
geen doel op zich maar een middel om de zorg te krijgen die past bij hun levensstijl en 
ritme.  

Belangrijke argumenten om te kiezen voor een pgb en die te maken hebben met eigen 
regie, zijn: * 

1. De zekerheid van een vaste hulpverlener die zich voor langere tijd aan het 
individu/gezin verbindt. 

2. De zorgvrager heeft zorg nodig die vooraf slecht in te plannen is. 
3. De zorgvrager heeft zorg nodig op verschillende tijden op de dag. 
4. De zorgvrager heeft zorg nodig op veel korte momenten op de dag. 
5. Er is zorg nodig op ongebruikelijke tijden (bv. tussen 23.00 uur en 7.00 uur). 
6. Er is 24-uurszorg nodig. 
7. Er is zorg nodig op verschillende locaties. 
8. De mogelijkheid om een zorgverlener te kiezen die past bij voorkeuren van het 

individu/gezin.  

De keuze voor het pgb kan ook een negatieve keuze zijn. Dit is het geval wanneer de 
zorgvrager eigenlijk liever zorg in natura wil, maar reguliere zorginstellingen deze zorg 
niet (kunnen) leveren. Er is met name onvoldoende aanbod in natura voor kinderen met 
een psychiatrische beperking. 

 

 

 

 

 

 

* Bron : onderzoek HOE REGELT U UW ZORG MET PGB? Resultaten van een enquête onder 
budgethouders van drs. F.E.M. Berndsen, Amsterdam, september 2011. Onderzoek, uitgevoerd 
door Regioplan, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
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2. Waarom kiezen gemeenten voor het pgb? 
Een pgb heeft niet alleen voordelen voor de zorgvrager, ook voor de gemeenten zijn er 
veel voordelen:  

1. Doelmatig 
Zorg ingekocht met het pgb is altijd exact op maat voor de zorgvrager. Op het 
moment dat er geen zorg nodig is, wordt er geen zorg geleverd, en op het 
moment dat er extra zorg nodig is, kan dat direct  worden geregeld. Daardoor 
kan er doelmatiger zorg worden ingekocht, niet alleen qua tijden maar ook in 
benodigde werkzaamheden. 

2. Vraaggestuurd: 
De ingekochte zorg voldoet helemaal aan de wensen en behoeften van de 
zorgvrager. De klant is tevreden en een gemeente heeft graag tevreden burgers. 

3. Scherpe prijs-kwaliteitsverhouding 
Zorg georganiseerd via het pgb is goedkoper. Het is bij particulieren vaak 
mogelijk om voor een lagere uurprijs kwalitatief vergelijkbare zorg in te kopen als 
bij zorg in natura. Dit komt onder andere doordat de werkgeverstaken door de 
budgethouder zelf worden. 

4. Innovatief 
Het pgb in de AWBZ heeft geleid tot vernieuwende zorg-initiatieven zoals 
kleinschalige woonvoorzieningen, zorgboerderijen en nieuwe thuis- en 
zelfzorgarrangementen, die meer zorg op maat leveren dan reguliere 
zorgaanbieders.  

5. Arbeidsmarkt-alternatief 
Door inkoop via het pgb wordt een andere arbeidsmarkt aangesproken 
(studenten, particulieren uit de kenniskring, zelfstandigen zonder personeel). 
Daardoor is het werken in de zorg toegankelijk voor een grotere groep mensen, 
die traditioneel niet snel voor werken in de zorg kiest. 
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3. Aandachtspunten voor solide pgb in de Wmo 
Per Saldo werkt al enige jaren met het ministerie VWS en andere betrokken partijen aan 
een solide en toekomstbestendig pgb in de AWBZ. Hiervoor zijn een aantal 
uitgangspunten geformuleerd die ook heel goed bruikbaar zijn om te komen tot een 
solide pgb in de Wmo.  

Volgens de uitgangspunten van een solide pgb moet de budgethouder: 

 bewust kiezen voor een pgb 
 in staat zijn zijn/haar eigen situatie te overzien en zelf de zorg te kiezen en te 

regelen 
 in staat zijn de werkgeverstaken op zich te nemen  
 goed op de hoogte zijn van de rechten en plichten die horen bij het beheer van 

een pgb.  

Helaas ziet Per Saldo nu ook mensen in het pgb terechtkomen die niet goed in staat zijn 
om, al dan niet met hun vertegenwoordigers en netwerk, deze regie te voeren. Dat heeft 
oorzaken: 

 zij worden door zorgaanbieders onder druk gezet om over te stappen naar het 
pgb, waarbij de instelling of het zorgbureau het budget opeist, besteedt en 
beheert.  

 zij hebben geen keus. In een aantal sectoren is een tekort aan passende zorg in 
natura. Er is daardoor geen keuze. Willen ze zorg krijgen, dan kan dat alleen met 
een pgb, ook al hebben ze dat liever niet. Het pgb wordt dan oneigenlijk ingezet.  

Daarom is het van belang, nu veel zorg naar de gemeenten toe gaat, om als gemeente 
de kans te benutten het pgb solide en duurzaam in te voeren. Niet alleen blijft het pgb 
hierdoor goedkoop, óók bereiken gebruikers het doel waarvoor het pgb bedoeld is: in 
eigen regie zelf kwalitatief goede zorg organiseren.  

De kosten zullen lager zijn doordat bij het solide pgb goed aan de ‘voorkant’ gekeken 
wordt naar de instroom. Aan de poort wordt streng geselecteerd wie er wel en wie er 
geen pgb krijgt. In het toegangsgesprek wordt gekeken of de zorgvrager bewust kiest 
voor een pgb en of hij in staat is er goed mee te werken. 

 

Belangrijke uitgangspunten voor een solide pgb: 

§3a De keuzevrijheid voor een pgb verankerd in wet en regelgeving  
In de huidige, maar ook in de nieuwe Wmo, is het recht op een pgb als gelijkwaardig 
alternatief voor zorg in natura opgenomen. Het pgb komt dus niet pas in beeld als de 
natura-zorg niet voldoet, maar is een keuze die kan worden gemaakt als aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. Het is van belang dat dit wordt opgenomen in de Wmo-
verordening.  
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§3b Bewust en weloverwogen kiezen 
Eigen regie en zelf passende zorg regelen zijn dé argumenten om voor een pgb te 
kiezen. Hierin zit de meerwaarde van het pgb. Wettelijke vertegenwoordigers, zoals 
ouders, en anderen in het netwerk van mensen met een langdurige beperking, kunnen 
een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de budgethouder om te werken met 
een pgb.  Het betekent dat de budgethouder en/of zijn netwerk, in staat en bereid moet 
zijn zelf de regie te voeren en de taken die verbonden zijn aan het pgb aankan. Op 
www.pgb-test.nl is een pgb-test beschikbaar waarmee iemand kan nagaan of het pgb 
voor hem/haar passend is. 

Zorg in natura: meer zeggenschap voor zorgvragers 
Er blijven mensen voor wie het pgb niet de beste oplossing is, maar die wel graag de 
zorg krijgen toegesneden op hun specifieke situatie. Dit betekent dat ook binnen de zorg 
in natura moet worden gekeken naar hoe het aanbod beter kan worden afgestemd op 
de wensen en behoeften van mensen met een beperking; hoe krijgen zorgvragers meer 
zeggenschap over hoe de zorg wordt geleverd. Dat betekent een andere organisatie van 
de langdurige zorg en de financiering ervan, bijvoorbeeld door keuzevrijheid uit 
verschillend aanbod of  persoonsvolgende financiering.  
 

§3c Een persoonlijk plan maken  
Een toegangscontrole tot het pgb is nodig om te voorkomen dat het pgb voor andere 
doeleinden wordt gebruikt dan voor het voeren van eigen regie. Een persoonlijk plan is 
een goede manier om in beeld te krijgen waarom een zorgvrager kiest voor een pgb, 
wat dit betekent voor zijn eigen regie en wat hij met de zorg wil bereiken. Maar niet 
alleen dat, een persoonlijk plan helpt startende budgethouders heel goed op weg. 

Wat staat er in een persoonlijk plan? 
In een persoonlijk plan kan de zorgvrager zijn hulpvraag heel breed insteken. Het hoeft 
niet beperkt te blijven tot één regeling. Hij geeft hierin ook aan waarom hij met een pgb 
aan de slag wil, wat hij daarmee wil realiseren en hoe de zorg met een pgb ingevuld 
gaat worden. Zo kan hij ook gerichter naar passende zorgverleners zoeken. Apart 
aandacht krijgt het onderdeel ‘Wat doe je zelf, wat doen naasten, wat zou je zelf kunnen 
gaan doen en wat is daarvoor nodig’. Dat biedt ruimte voor de ontwikkelmogelijkheden 
van mensen met een beperking zelf, maar ook wordt zo gekeken naar of en hoe het 
netwerk wordt of kan worden ingezet.  

De invulling van het door de gemeenten toegekende pgb voor een individuele 
voorziening kan vervolgens verwerkt worden in het persoonlijk plan. Vastgelegd wordt 
wat er bij wie ingekocht gaat worden.  Door de ondertekening van het persoonlijke plan 
verklaart de budgethouder dat hij of zij het pgb zal uitgeven voor de ondersteuning, die 
in het persoonlijk plan omschreven staat. Dit maakt de kwalitatieve verantwoording van 
het pgb inzichtelijk. 
Door het persoonlijk plan komt in de verantwoording een duidelijke link met eigen regie 
en kwaliteit van de ingekochte zorg. Deze aanpak past goed bij de ontwikkeling van een 
breed pgb, een alles-in-1-budget waarin meerdere budgetten uit verschillende 
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regelingen gecombineerd kunnen worden. 
 

§3d Budgethouders goed informeren en toerusten  
Het is belangrijk om mensen, die een pgb overwegen, goede informatie vooraf te geven 
zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Dit houdt in dat er (toegankelijke) 
informatie te vinden is over de werkwijze van het pgb, pgb-tarieven etc.  
Deze informatie moet op verschillende manieren worden verstrekt, want de voorkeuren 
van zorgvragers lopen sterk uiteen: face tot face-contact, aan loket of thuis, een folder, 
informatie in het wijkblad, informatie op de website etc. Van belang is daarin te wijzen 
op rechten en plichten van de budgethouder. Er is uitleg over het persoonlijk plan, de 
eigen regie en het opdrachtgeverschap/werkgeverschap. 

Het is daarnaast van belang om voldoende ondersteuning aan te bieden bij het regelen 
en organiseren van het pgb, met name in de startfase. Werken met een pgb vraagt veel 
van budgethouders. Niet alleen moeten zij een persoonlijk plan maken, maar ook zelf 
hulpverleners zoeken - ze worden werkgever/opdrachtgever -, en hebben te maken met 
ingewikkelde wet- en regelgeving. Het vinden van passende zorgverleners vraagt 
overigens veel.  

Onderzoek wijst uit, en de ervaring van Per Saldo leert, dat als startende budgethouders 
in het eerste jaar goed op weg worden geholpen, ze in de toekomst weinig tot geen 
‘fouten’ maken bij het werken met hun pgb en dat ze de regie behouden. Deze 
ondersteuning in het eerste jaar kan de gemeente zelf organiseren of zij kan daarvoor 
derden toerusten. Per Saldo kan bijvoorbeeld hierin een rol spelen door middel van het 
geven van voorlichting en cursussen. 

§3e Administratie, verantwoording en ‘trekkingsrechten’ 
In de Wmo2015 en in de Jeugdwet is voor pgb’s het trekkingsrecht via de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) als verplichting vastgelegd. Dit betekent dat het door het 
toegekende pgb niet langer rechtstreeks wordt overgemaakt op een rekening van de 
budgethouder, maar bij de SVB wordt ondergebracht. De SVB beheert het pgb en 
verricht in opdracht van de budgethouder de betalingen aan de zorgverleners. Het is de 
bedoeling dat deze constructie wordt overgenomen in de Wmo. Het is een manier of 
fraude tegen te gaan en de administratieve lasten voor budgethouders te 
vereenvoudigen.   
Er wordt door budgethouders verschillend gedacht over de trekkingsrechten: er zijn 
budgethouders die stellen dat zij dat beheer net zo goed zelf kunnen doen, maar er zijn 
ook budgethouders die de volledige financiële administratie een belasting vinden. De 
laatste groep zal eerder kiezen voor het pgb als zij niet zelf de administratie hoeven te 
doen.  

Inhoudelijk zeggenschap houden 
Voor Per Saldo is het van belang dat de budgethouder de inhoudelijke zeggenschap over 
de zorgverlening houdt (dus zelf kan bepalen welke hulpverlener wordt ingehuurd, zelf 
de contracten afsluit en daarmee bepaalt hoe de zorg wordt geleverd, wanneer etc.) Als 

2014064 • Brochure Solide PGB in WMO.indd   9 06-05-14   15:44



Aandachtspunten voor een duurzaam pgb-beleid in gemeenten 

10 
 

dat goed geregeld is, is er geen enkel bezwaar tegen om de administratie onder te 
brengen bij de SVB. Wel moet dit voor de budgethouder geen extra lastenverzwaring 
met zich meebrengen en dient de budgethouder volledig inzicht in de administratie te 
houden. Budgethouders kunnen online (of op papier) volgen wat er met hun budget 
gebeurt en behouden daarmee verantwoordelijkheid voor het pgb. Zij kunnen bijstorten 
indien ze dat willen. Bij trekkingsrechten is de financiële verantwoording voor de 
gemeente eenvoudig en digitaal te organiseren. 
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4. Overige aandachtpunten 

§4a De indicatie: bepalen zorgbehoefte  
Om in aanmerking te kunnen komen voor een pgb zal de burger een aanvraag moeten 
doen bij de gemeente. De gemeente bekijkt vervolgens (bij voorkeur in samenspraak 
met de burger) welke beperking de burger heeft en op welke manier de belemmeringen 
zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen. Het is van belang dat een burger met een 
ondersteuningsvraag zich rechtstreeks kan wenden tot een loket, contactpersoon of 
organisatie, die makkelijk te vinden is en goed bereikbaar/toegankelijk is.  

Oog voor persoonlijke situatie 
Na de aanvraag bekijkt de Wmo-medewerker samen met de zorgvrager bij welke 
verschillende aspecten van het leven ondersteuning nodig is om te kunnen participeren. 
Uitgangspunt is dat dit gebeurt tijdens een persoonlijk gesprek, waarbij ook naasten, 
vertegenwoordigers, mantelzorgers of ondersteuners aanwezig mogen zijn. Wanneer de 
zorgvrager een persoonlijk plan heeft geschreven is dit plan uitgangspunt.  

De Wmo-medewerker dient oog te hebben voor de persoonlijke situatie (maatwerk) en 
voldoende (medische) deskundigheid in huis te hebben (of in de gelegenheid zijn zich 
hierover te informeren bij een deskundige). Na de overgang van AWBZ naar Wmo zullen 
mensen met een zeer breed scala aan beperkingen (fysiek, verstandelijk, psychisch) zorg 
bij de gemeente aanvragen. Een globale kennis van deze matige tot zware beperkingen 
is dan vereist. Daarbij gaat het niet zozeer om de medische component, maar met name 
over kennis van zaken over de gevolgen van bepaalde beperkingen voor de 
ondersteuning die nodig is om zelfstandig te kunnen functioneren in het dagelijks leven. 
Voor vaststelling van aard en omvang van de beperking kan de inbreng van een extern 
deskundige van belang zijn. Deze informatie (van bijvoorbeeld de behandelaar) kan 
worden opgevraagd als de zorgvrager daarmee instemt.  

Voorkomen dat zaken in juridische molen komen 
Inzet van het gesprek is dat zorgvrager (met ondersteuning) en Wmo-medewerker 
gezamenlijk tot een oplossing komen waar beide partijen tevreden mee zijn. 
Mocht dat niet lukken, dan is het te overwegen om het punt van discussie voor te leggen 
aan een derde onafhankelijke partij (vorm van arbitrage/second opinion). Dit heeft een 
ander karakter dan de bezwaarprocedure (want de afdeling juridisch mag geen 
inhoudelijke toets doen) en heeft tot doel om te voorkomen dat zaken in de juridische 
molen van de bezwaarschrift procedure komt, omdat dat vaak een langdurig proces is. 
Het besluit tot toewijzing of afwijzing van een voorziening moet deugdelijk gemotiveerd 
worden. Dat is ook een juridisch vereiste. 

 
§4b Inzet eigen netwerk & betaling van ‘mantelzorg’ 
Gemeenten zullen, voordat zij een individuele voorziening – dat wil zeggen een 
maatwerkvoorziening – toewijzen, eerst kijken naar andere vormen van ondersteuning: 
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 Eigen kracht: de zorgvrager zorgt zelf voor ondersteuning bij zijn of haar 
hulpvraag. 

 Eigen netwerk: de zorgvrager zoekt hulp binnen het eigen netwerk; partner, 
gezin, familie, vrienden en kennissen. 

 De zorgvrager kan door gebruik te maken van algemene voorzieningen 
(waaronder welzijnsvoorzieningen) zich redden in het dagelijks leven en 
deelnemen aan de samenleving (participeren). 
Algemene voorzieningen zijn diensten en activiteiten die voor iedereen vrij 
toegankelijk zijn. Hiervoor is dus geen voorafgaand onderzoek naar beperkingen 
en ondersteuningsbehoefte in de individuele situatie nodig. 
 

Wanneer de hulpvraag niet binnen de eigen kracht, het eigen netwerk of via algemene 
voorzieningen kan worden beantwoord, is een maatwerkvoorziening van de Wmo nodig. 
Een maatwerkvoorziening is een op de kenmerken en behoeften van de individu 
afgestemde voorziening. Hiervoor bestaat de keuzemogelijkheid van een pgb. 

Eigen netwerk 
Het is logisch en begrijpelijk, ook vanuit het oogpunt van eigen regie, eerst te kijken wat 
zorgvragers zelf in het eigen netwerk op kunnen lossen, zodat zij geen beroep hoeven te 
doen op Wmo-voorzieningen. Wanneer het gaat om partners en inwonende familieleden 
wordt ervan uit gegaan dat zij hulp en begeleiding bieden. In de AWBZ wordt dit  ‘de 
gebruikelijke zorg’ genoemd; dat wil zeggen dat er vanuit wordt gegaan dat die zorg 
wordt geleverd door inwonende gezinsleden en hiervoor geen beroep op de AWBZ open 
staat. Veel mensen met een matige of zware beperking hebben meer dan de 
gebruikelijke zorg nodig en worden daarvoor geïndiceerd voor extra hulp. Dit maakt het 
mogelijk dat het gezinslid een eigen leven kan leiden en de relatie niet wordt ingeperkt 
tot verzorger – zorgontvanger.  

Voor vrienden en niet inwonende familie kennen we geen verplichting om mensen met 
een beperking te ondersteunen. Dit doen mensen vrijwillig op grond van de affectieve 
relatie. Vriendendiensten worden regelmatig samen met de gebruikelijke zorg 
mantelzorg genoemd. De vraag is hoe vaak deze ondersteuning op vrijwillige basis kan 
worden ingezet. Vrienden en vriendinnen doen meestal vrij veel, maar er zijn grenzen 
aan de inzet. Ook hier geldt, het plezier van het contact, de wederkerigheid, moet 
voorop blijven staan. Het moet geen verplichting zijn en de hulpverlening moet niet 
centraal staan in het contact. Door vrienden en kennissen (deels) te betalen, ontstaat er 
een zakelijke relatie waardoor de afhankelijkheidsrelatie minder wordt. De betaalde 
hulpverlener krijgt er wat voor terug.  

Zorgcocktail 
In de praktijk wordt de hulpvraag niet alleen door het eigen netwerk, algemene 
voorziening of pgb opgelost maar door een combinatie van verschillende 
ondersteuningsvormen. Er is vaak sprake van inwonende gezinsleden, die een groot deel 
van de verzorging, ondersteuning en begeleiding op zich nemen. Daarnaast is er 
regelmatig ondersteuning van familie /vrienden etc.  
Soms wordt er voor vervoer gebruik gemaakt van collectieve voorzieningen, wordt de 
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dagbesteding in zorg in natura geregeld en is er dan voor individuele begeleiding een 
pgb. Eigenlijk is er dus meer sprake van een cocktailmodel! Het is van belang dat binnen 
deze cocktail van voorzieningen flexibiliteit  tussen voorzieningen mogelijk is. 

De gemeente kan bepalen in welke situaties/onder welke omstandigheden het mogelijk 
is om mensen uit het eigen netwerk (familie/vrienden) te betalen voor geleverde 
ondersteuning. Betaling van personen uit het eigen netwerk is alleen aan de orde als het 
gaat om extra ondersteuning vanwege een zware beperking. Betaling van personen uit 
het netwerk maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de zorg zo dichtbij en flexibel te 
organiseren dat het mogelijk blijft om zelfstandig te wonen. Het is mogelijk om dan uit 
te gaan van een ander uurtarief (zie §4d over tarieven). 

 

§4c Gelijkwaardige keuze tussen zorg in natura en pgb 
Er zijn gemeenten die ervan uitgaan, dat het pgb een voorziening is die wordt geboden 
wanneer de zorg in natura niet voldoet. Vanuit de eigen regie gedachte is dit een 
gemiste kans. Het is voor de gemeente aantrekkelijk om het pgb als een volwaardig 
alternatief voor de gecontracteerde zorg in natura aan te bieden. Immers, als een 
budgethouder zelf heel efficiënt en goedkoper zorg op maat kan inkopen, heeft de 
gemeente er belang bij om deze mogelijkheid te bieden. Het past in de filosofie van de 
Wmo; vraaggestuurd, maatwerk en eigen verantwoordelijkheid. Een budgethouder dient 
daartoe wel te motiveren waarom het voor hem of haar meerwaarde heeft zaken zelf te 
regelen. Daarnaast dient hij aan te tonen dat hij of zij in staat is het werkgeverschap op 
zich te nemen. 

Zorg in natura geen oplossing? 
In de situatie dat zorg in natura geen goede zorg of ondersteuning kan bieden en 
zorgvragers dus gedwongen zijn een pgb te nemen, is een pgb een negatieve keuze. 
Voor deze groep zorg zou de gemeente moeten proberen in natura op maat in te kopen 
als alternatief voor het pgb. Als dit niet lukt, dient de gemeente zelf de budgethouder 
extra ondersteuning te bieden bij het beheer van het pgb en werkgeverstaken. 

 

§4d Kwaliteit van zorgverlening en tarieven 
 
Kwaliteit 
Bij het pgb is de budgethouder in de rol als opdrachtgever of werkgever primair 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. De budgethouder neemt 
immers de zorgverlener aan, voert functioneringsgesprekken etc. De gemeente kan 
nagaan of de kwaliteit bij de betreffende budgethouder gegarandeerd is.   
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Wanneer er een goed, helder persoonlijk plan wordt opgesteld met de eisen waaraan de 
zorgverlener moet voldoen en gemeente contact houdt met budgethouder/zorgverlener 
in het eerste jaar, is de kwaliteitscontrole daardoor voldoende geborgd. Kwaliteit hoeft 
niet te worden gemeten in opleiding of diploma’s, omdat die voor persoonlijke 
verzorging en begeleiding wettelijk niet vereist zijn. Hulpverleners die met een pgb 
worden ingehuurd voor handelingen-activiteiten waarvoor een opleiding/autorisatie 
wettelijk verplicht is, dienen uiteraard aan deze eisen voldoen, maar dit geldt alleen voor 
verpleging (die onder de Zorgverzekeringswet gaat vallen). Kwaliteit wordt meer 
afgemeten naar bejegening (is de budgethouder tevreden over de manier waarop de 
ondersteuning verleend wordt) en effectiviteit (draagt de ondersteuning daadwerkelijk 
bij aan zelfredzaamheid en participatie). 

Pgb-tarieven 
De tarieven voor het pgb dienen in relatie te staan tot de loonkosten van zorg in natura, 
gerelateerd aan functieprofiel. Uitgangspunt is dat het pgb mogelijk goedkoper is, maar 
altijd gerelateerd is aan de kosten van zorg in natura. 
Onderscheid in betaling tussen particulieren of familie moet gebaseerd zijn op verschil in 
kosten dat onderbouwd kan worden. Bijvoorbeeld: minder overheadkosten, lagere 
opleiding, minder werkgeverslasten in verband met vallen onder regeling dienstverlening 
aan huis etc. 
Belangrijk is dat de tarieven van het pgb reëel zijn, zodat de juiste zorg daadwerkelijk 
ingekocht kan worden. Dat geldt ook voor het vaststellen van de tarieven voor betaling 
aan personen uit het eigen netwerk. Die betaling moet in overeenstemming zijn met de 
arbeidsmarkt in de zorg. Iemand uit het eigen netwerk moet niet meer verdienen dan 
iemand die de ondersteuning beroepsmatig geeft.  
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5. Decentralisatie AWBZ – Wmo - Jeugdwet 
Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten de volwassenen die begeleiding (individueel of 
groep) en kortdurend verblijf nodig hebben aan het zorgloket voor een maatwerk-
voorziening op grond van de Wmo. Als er aansluitend op de begeleiding ondersteuning 
nodig is bij dagelijkse handelingen valt deze vorm van persoonlijke verzorging ook onder 
de ondersteuning die de gemeente regelt. (Dit geldt voor 5 procent van de volwassenen 
die nu persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ krijgt; de overige 95 procent van de 
volwassenen die persoonlijke verzorging nodig heeft in verband met een chronische 
ziekte of lichamelijke beperking gaat vallen onder de Zorgverzekeringswet). 

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar kunnen op grond van de Jeugdwet voor alle 
zorg- en ondersteuningsvragen bij de gemeente terecht, behalve voor verpleging en 
intensieve kindzorg (die zorg gaat vallen onder de Zorgverzekeringswet).  

Wat is persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf? 
 

§5a Persoonlijke verzorging  
Onder persoonlijke verzorging wordt verstaan: ondersteuning bij de dagelijkse 
(lichamelijke) verzorging. Denk daarbij aan hulp bij: douchen, scheren, aankleden, eten 
en drinken, naar de wc gaan, aanbrengen van prothesen, het doen van oefeningen. 
Maar ook het opmaken van het bed tijdens het wassen van een aan bedgebonden 
zorgvrager.  
 

§5b Begeleiding (individueel en groep) 
Mensen die niet volledig zelfstandig kunnen functioneren, hebben ondersteuning nodig 
in de vorm van begeleiding. Deze begeleiding bevordert hun zelfredzaamheid. 
Begeleiding wordt voornamelijk gegeven aan mensen met een psychische of 
verstandelijke beperking, maar ook aan mensen met een fysieke beperking (bijvoorbeeld 
een zintuigelijke beperking).  

De begeleiding bestaat uit: 

 Het ondersteunen bij het uitvoeren van de dagelijkse taken, zoals: opstaan, 
aankleden, tandenpoetsen, eten klaarmaken,  innemen van medicijnen, naar 
school/werk gaan, boodschappen doen en andere huishoudelijke taken. Het gaat 
er niet om dat de taken worden overgenomen (want dan gaat het om hulp bij 
huishouden of persoonlijke verzorging). Iemand wordt niet gewassen, maar de 
begeleider zorgt ervoor dat het kind of de volwassene daadwerkelijk onder de 
douche gaat.  

 Het leren invullen en structureren van de dag. Hieraan is vaak gekoppeld het 
leren plannen van activiteiten zodat het overzicht behouden blijft. Dus 
ondersteunen bij de vraag wanneer moet wat gebeuren en in welke volgorde.  

 Het geven van hulp bij onverwachte gebeurtenissen en problemen waarbij 
emoties als angst, paniek of agressie hoog oplopen. Begeleiders leren 
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zorgvragers om te gaan met deze emoties en problemen, en trainen hen in het 
vergroten van het zelfvertrouwen. Bovendien geeft de begeleider inzicht in de 
(psychische) beperking, zodat de zorgvrager beter hiermee om kan gaan. 

 Het ondersteunen bij het aangaan van contacten, het behouden van contacten, 
het aanleren van sociale vaardigheden en het stimuleren tot het ondernemen van 
activiteiten buitenshuis.  

 Het aanleren van vaardigheden, die erop zijn gericht zelfstandig te (kunnen  
gaan) wonen. Er zijn dagelijkse taken die kunnen worden aangeleerd door deze 
te trainen, ze steeds te herhalen zodat ze ‘in slijten’ en eigen worden en 
zelfstandig kunnen worden uitgevoerd.   
 

§5c Kortdurend verblijf  
Als een zorgvrager kortdurend verblijf nodig heeft, betekent dat hij voor maximaal drie 
etmalen per week ‘logeert’ in een instelling zodat de mantelzorger niet overbelast raakt. 
Familieleden (met name de ouders/moeders van kinderen en jongvolwassenen, maar 
ook de partners van volwassen zorgvragers) nemen een heel groot deel van de 
ondersteuning op zich. Deze ondersteuning vergt veel van de inwonende gezinsleden, 
die weinig tijd voor zichzelf over houden. Op de dagen dat de zorgvrager naar 
logeeropvang gaat, hebben gezinsleden even de tijd om op adem te komen en met iets 
anders bezig te zijn dan Dit geldt niet alleen voor de mantelzorger. Voor broertjes en 
zusjes van een kind met een beperking is vaak niet zoveel tijd, en kunnen op die 
dagdelen activiteiten met hun ouders organiseren. 
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6. Achtergrond: het pgb door de jaren heen 

De oorsprong van het persoonsgebonden budget (verder te noemen: pgb) ligt in 
Amerika bij Ed Roberts (januari 1939 - maart 1995). Toen hij eind jaren zestig politieke 
wetenschappen wilde gaan studeren in Berkeley, kon dat niet, omdat er geen flexibele 
ondersteuning en huisvesting beschikbaar waren. Via politieke druk heeft hij er voor 
gezorgd deze studie toch te kunnen volgen. Na zijn studie richtte hij een centrum voor 
Independent living op. Ed Roberts legde de basis voor eigen regie voor mensen met een 
beperking en het pgb.  

Eerste pgb in 1995 
In Nederland kwamen mensen met een lichamelijke beperking en ouders van mensen 
met een verstandelijke beperking in de jaren zeventig in actie voor eigen regie. Het 
kabinet besloot begin jaren negentig tot een experiment met een budget. De goede 
resultaten zorgden ervoor dat vanaf juli 1995 landelijk een pgb mogelijk werd voor de 
thuiszorg (persoonlijke verzorging en verpleging).  
Per Saldo werd in september opgericht als vereniging van budgethouders. Begin 1996 
werd het pgb uitgebreid met de verstandelijke gehandicaptenzorg en volgden er 
experimenten voor mensen met een lichamelijke beperking en voor de ggz (2000).  

Modernisering AWBZ in 2003 
In april 2003 veranderde de AWBZ. Er kwam een pgb-regeling voor alle mensen met een 
beperking in plaats van een aparte pgb-regeling voor iedere zorgsector. Het aantal 
budgethouders groeide gestaag. In 2001 waren er nog 22.000 budgethouders, tien jaar 
later zijn dat er 122.000.  

Pgb ging en kwam weer terug 
Het kabinet Rutte I besloot in 2011 om de mogelijkheid voor een pgb voor mensen 
zonder verblijfsindicatie af te schaffen. Zo’n 125.000 mensen zouden hun pgb gaan 
verliezen. In april 2012 viel het kabinet.  
In april 2012 is via het begrotingsakkoord van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en 
VVD  (het zogenaamde Lente-akkoord) deze pgb-bezuiniging teruggedraaid.  
Vanaf 2013 is het weer mogelijk een pgb aan te vragen voor functies en klassen in de 
AWBZ, met uitzondering voor zorgvragers die enkel geïndiceerd zijn voor begeleiding 
minder dan 10 uur per week. Zij kunnen sinds 1 januari 2013 geen pgb aanvragen. 
Budgethouders die al een indicatie hebben voor begeleiding onder de 10 uur, behouden 
het pgb. Het aanvankelijke voornemen om met ingang van 1 januari 2014 het pgb van 
budgethouders met een indicatie voor minder dan 10 uur begeleiding af te nemen, is in 
mei 2013 door staatssecretaris Van Rijn teruggedraaid.  

Pgb in de gemeente 
De huidige Wmo is in werking getreden in 2007. Dankzij een amendement van de 
Tweede Kamer is het recht op een pgb in de Wmo opgenomen. In het regeerakkoord 
tussen VVD-PvdA “Bruggen slaan” is opgenomen dat begeleiding, kortdurend verblijf en 
persoonlijke verzorging in 2015 vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de Wmo. 
Om dit mogelijk te maken is er een nieuwe wet Wmo geschreven. In november 2013 
heeft het kabinet besloten om persoonlijke verzorging grotendeels over te hevelen naar 
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de Zorgverzekeringswet in plaats van naar de Wmo en het wetsvoorstel hier op aan te 
passen. In januari 2014 is de nieuwe Wmo naar de Tweede Kamer gestuurd. In april 
2014 is de wet door de Tweede Kamer aangenomen.  Naar verwachting wordt het 
wetsvoorstel voor de zomer in de Eerste Kamer behandeld en daarnaast gepubliceerd in 
de Staatscourant. 
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Informatiebrochure voor bestuurders en ambtenaren bij gemeenten 

Deze brochure is een uitgave Per Saldo. De brochure is gemaakt ter ondersteuning van de pgb-
ambassadeurs. Pgb-ambassadeurs zijn leden van Per Saldo, die zich in verschillende steden 
inzetten voor een solide pgb-beleid in de gemeenten. Een pgb-ambassadeur weet door zijn/haar 
eigen netwerk wat belangrijke aandachtspunten zijn voor een goede pgb-regeling en heeft 
daarover contact  met de Wmo-beleidsambtenaar en/of de lokale politiek. Per Saldo ondersteunt 
de pgb-ambassadeurs door: trainingen en terugkomdagen, hen op de hoogte te stellen van 
actuele ontwikkelingen, het verstrekken van schriftelijk informatiemateriaal en via een telefonisch 
spreekuur. 

Meer informatie over de activiteiten van Per Saldo in relatie tot decentralisatie vindt u op 
www.pgb.nl/actie-pgb-in-uw-gemeente.  
Voor meer informatie nieuw over de Wmo 2015 kunt u contact opnemen met Marjan Schuring, 
medewerker collectieve belangenbehartiging van Per Saldo: M.Schuring@pgb.nl of 030-2319355. 

Het werk van de pgb-ambassadeurs wordt (mede) mogelijk gemaakt door: 
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Per Saldo: is dé vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) met 
ruim25.000 leden. Mensen met een chronische ziekte en/of beperking en hun naasten 
hebben dankzij het pgb meer zeggenschap over hun leven. Zij kunnen bij Per Saldo 
terecht voor advies en informatie (cursussen, telefonische advies- en informatielijn en 
schriftelijk/digitale informatie) en Per Saldo komt op voor hun belangen. Meer 
informatie, zie www.pgb.nl 
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