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Agenda pgb
Looptijd: geen specifieke looptijd, meeste acties gedurende 2019
Doelstelling(en): toekomst bestendig maken van het pgb
Doelgroep(en): (potentiële) budgethouders
7 thema’s:

Acties:
1. Voorlichting en toerusting
1.1 Budgethouders, vertegenwoordigers van cliënten en zorgaanbieders weten waaraan zij beginnen
1.2 Inrichten digitaal platform voor verstrekkers van pgb’s
2. Pgb-vaardigheid en verantwoordelijkheid
2.1 Opstellen en uitvoeren van een uniform kader voor taken, kennis en vaardigheden
2.2 Juridische verankering van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van vertegenwoordigers
van cliënten.
2.3 Onderzoek naar daling jeugd-pgb’s met vervolgstappen
3. Indicatiestelling (ZvW)
3.1 Verbeteren professionaliteit en kwaliteit indicatiestelling
3.2 Inzetten cyclisch proces
3.3 Doorontwikkeling praktijkteam indicatiestelling
3.4 Verbeteren toegang tot de Wmo 2015 en Jeugdwet
4. Collectieve woonvormen
4.1 Verbeteren voorlichting over pgb-gefinancierde woonvormen (op initiatief van
de budgethouder/vertegenwoordiger)
4.2 Taken, Kennis en Vaardigheden (TKV) checklist en extra informatie over het meedoen aan een pgbgefinancierd collectief wooninitiatief (op initiatief van de aanbieder)
4.3 Inzicht in de implicaties van het bundelen van pgb’s, kwaliteit en rechtmatigheid bij collectieve
woonvormen
4.4 Eenduidigere financiering kleinschalige wooninitiatieven
5. Informele zorg
5.1 Regelen borging kwaliteit via pilots
5.2 Onderzoek naar pgb als financiering voor informele zorg
6. Reduceren complexiteit en administratieve lasten
6.1 Organiseren schrapsessie pgb
6.2 Gegevensuitwisseling mogelijk maken, geen onnodige en dubbele uitvragen
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6.3 Stimuleren en toerusten van budgethouders om digitaal te gaan werken
6.4 Onderzoek reikwijdte ondersteuning op werkgeverstaken en verantwoordelijkheden
6.5 Vereenvoudigen financiering zorg in onderwijstijd
7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus
7.1 Pakkans moet omhoog
7.2 Versterken gemeenten bij fraudeaanpak
7.3 Voorkomen en bestrijden van frauduleuze bemiddelingsbureaus
7.4 Pilot data-analyse pgb om gemeenten inzicht te geven in risico’s pgb
7.5 Zorg dragen voor wettelijke grondslag domein overstijgende gegevensdeling
Kamerbrief Agenda pgb van 18 december 2018
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z24181&did=2018D60596
Wmo 2015 – Jeugdwet – WLZ - ZvW
VNG, ZN, Per Saldo, SZW,

Toegang:
•
Toegang tot de Wmo: in de actieagenda pgb wordt voor de uitwerking van dit actiepunt verwezen
naar de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en naar het traject Levenslange en
levensbrede zorg en ondersteuning. Een pgb is een financieringsvorm van maatwerk en heeft geen
aparte toegang.
•
Er komt een landelijk afgestemd kader voor alle wetten om vast te kunnen stellen of iemand
voldoende vaardigheden heeft om een pgb te kunnen krijgen. Dit kader is inmiddels in concept
gereed, opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ZN, VNG, Per Saldo
en VWS. In het kader zijn 10 belangrijke punten opgenomen waarmee een verstrekker kan
beoordelen of de zorgvrager (of zijn vertegenwoordiger) in staat is om met een pgb om te gaan.
Met andere woorden, of de zorgvrager in staat is de juiste zorg in te kopen en om te gaan met de
plichten die dit met zich mee brengt.
Kwaliteit en beschikbaarheid:
•
Kwaliteit informele zorg: in 2020 pilots om kwaliteit en toezicht hierop te verbeteren
•
Kwaliteit pgb gefinancierde collectieve woonvormen. Om gemeenten meer handvatten geven om de
kwaliteit en rechtmatigheid bij pgb aanbieders te onderzoeken op het moment dat ze al
zorg/ondersteuning leveren.
Coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren
•
Reduceren complexiteit en administratieve lasten: organiseren van schrapsessies pgb, voorjaar
2019 (data nog niet bekend)
Door administratieve lasten te verminderen, kan alle aandacht naar het regelen
van goede en benodigde zorg kan gaan. Onderzocht zal worden wat de mogelijkheden
daarvoor zijn. Dit kan door kritisch naar het aanvraagproces van pgb en naar het
pgb beheer te kijken en waar mogelijk administratieve handelingen te schrappen
of te versimpelen. Daarbij dient er uiteraard wel een balans te worden gevonden
met de benodigde verantwoording, zodat het kunnen vaststellen van
rechtmatigheid van met pgb geleverde zorg niet in het geding zal komen.
In het voorjaar 2019 zullen drie schrapsessies worden georganiseerd, vergelijkbaar met die
in het kader van het programma (Ont)Regel de Zorg. Streven is rond het
zomerreces van 2019 resultaten te hebben van de schrapsessies en mogelijke
vervolgstappen.
Financiering van informele zorg met een pgb:
•
Financiering informele zorg (met pgb):
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Samen met betrokken partijen zullen de problemen in kaart worden gebracht die zich in de praktijk
kunnen voordoen bij financiering van informele zorg vanuit een pgb. Tevens wordt onderzocht tot wat
voor soort situaties dit kan leiden, zoals de inkomensafhankelijkheid en de consequenties hiervan als
het pgb wordt gestopt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij alle domeinen en neemt de wet en
regelgeving van het ministerie van SZW in ogenschouw.
Over de resultaten van dit onderzoek en daarmee aanwezige problematiek wordt de TK in de
tweede helft van 2019 geïnformeerd.
De meeste acties worden in 2019 gerealiseerd (zie kamerbrief)

Werksessies gericht op voorlichting aan kandidaat budgethouders:
-

9 april
9 mei
23 mei

Werksessies gericht op voorlichting aan zorgaanbieders:
-

23 april
21 mei
28 mei

Het doel van de werksessies is om in gezamenlijkheid te komen tot een voorlichtingsplan voor
budgethouders en zorgaanbieders.
Opmerkingen

Schrapsessie 1: dinsdag 14 mei van 9.30 tot 12.30 uur, locatie: omgeving Utrecht.
Schrapsessie 2: donderdag 6 juni van 9.30 tot 12.30 uur, locatie: omgeving Utrecht.
Schrapsessie 3: donderdag 27 juni van 9.30 tot 12.30 uur, locatie: omgeving Utrecht.

