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FACTSHEET
Experiment integraal-budget
Martijn Kop (m.kop@minvws.nl)

Experiment i-budget
In Nederland zijn er mensen of gezinnen met een complexe zorg-, hulp- en/of ondersteuningsvraag. Vaak
zijn zij aangewezen op meerdere vormen van zorg of ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, begeleidin
verpleging ,verzorging, ondersteuning in het onderwijs en/of activering naar werk. Vaak wordt deze hulp
niet integraal geleverd, heeft een gezin te maken met een diversiteit aan hulpverleners en indicatiesteller
meerdere gesprekken over de gewenste zorg en of ondersteuning, verschillende financieringsvormen op
basis van verschillende wetten en ervaren zij een (enorme) bureaucratische last. Meestal komt dit voort u
verkokering, verschillende financierings- en verantwoordingsregimes per wettelijk stelsel en institutionee
denken.
•
Met een pgb in de vorm van een integraal budget worden budgetten uit meerdere zorgwetten en of
levensdomeinen (werk en of onderwijs) bij elkaar gebracht. Concreet houdt dit in dat een budgethoud
bij één verstrekker (de gemeente) een budget aanvraagt, één plan opstelt en over de uitvoering van
plan verantwoording aflegt.
•
Bij ZiN: bekeken wordt hoe de verschillende ondersteuningsvormen in 1 plan van aanpak kunnen
worden opgenomen, waarbij de verstrekkers afspraken maken over de inzet van de door hun
gecontracteerde zorg/ondersteuning.
Looptijd: 1 januari 2019 – 31 december 2020
Beoogd doel/eindresultaat:
1) Knelpunten/ontwikkelpunten geïdentificeerd voor integrale arrangementen in natura
2) Besluitvorming over het wel/niet structureel inregelen van het instrument integraal pgb.

Doelgroep(en): mensen/gezinnen die aangewezen zijn op zorg en ondersteuning uit meerdere domeinen.
Verwachte resultaten:
De experimenten zijn er op gericht om door middel van een i-PGB of een ZiN integrale levensbrede
ondersteuning te realiseren met de componenten zorg, ondersteuning, werk en onderwijs. De beoogde
effecten van dit experiment zijn een blijvend efficiëntere inzet van publieke middelen, minder
administratieve lasten en een beter hulpaanbod voor de cliënt.
Link naar
verdere
informatie over
het programma

•
Kamerbrief inzake trekkingsrecht pgb, het experiment integrale pgb, dd 8 december 2017.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z17548&did=2017D36399
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•

Kamerbrief Agenda pgb van 18 december 2018:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z24181&did=2018D60

ZN, Per Saldo, SVB, SZW/UWV, OCW/SOSO, CIZ, VWS (verschillende directies)
VNG en de gemeenten: Meppel, Leiden, Nieuwegein, Rotterdam, Den Haag, Roermond, Alphen a/d Rijn,
Dalfsen

Kwaliteit en beschikbaarheid:
•
geen continuïteit in de zorg en ondersteuning
•
De uitvoeringspraktijk is verkokerd, aanbodgericht en er wordt onvoldoende gekeken wat een burger
echt nodig heeft
Coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren
•
Afwentelgedrag
•
Van het kastje naar de muur
•
Onderbreking hulp bij overgang andere wetgeving of verhuizing (ook bij pgb’s)

Stand van zaken
uitvoering.
Indien van
toepassing graag
met vermelding
van
lokale/regionale
activiteiten/pilots
enz.
Bijeenkomsten
die tot de zomer
in het land zullen
worden
organiseren.

Pilot nog maar net begonnen. Mogelijk worden er goede oplossingen gevonden om over de stelsels heen
goed samen te kunnen werken, zodat een cliënt zo min mogelijk merkt over hoe de financieringen en
wetten achter de schermen zijn geregeld. Het zou daarmee een antwoord kunnen zijn op een aantal punt
die door de ombudsman en SCP werden geconstateerd.

Bijeenkomst 1
Datum: 14 februari
Deelnemers: alle actoren (zie boven)
Locatie: Roermond
Onderwerp: Leerkring (elk kwartaal)
Bijeenkomst 2:
Datum: 23 mei
Deelnemers: alle actoren
Locatie: nog niet bekend
Onderwerp: leerkring

Opmerkingen

