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Stand van zaken pilot l-pgb 

Kennisnemen van: 

Middels deze Raadsinformatiebrief willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken met 
betrekking tot de pilot İPGB. Dit doen wij met een persbericht inzake de Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB) en een samenvatting van belangrijkste bevindingen n.a.v. interviews met de deelnemers door TNO. 

In 2015 zijn de gemeenten Woerden en Delft gestart met voorbereidingen van de pilot Integraal 
Persoongebonden Budget (IPGB). Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten met partners gestart met pilot. 
Middels een raadsinformatiebrief enkele maanden geleden hebben wij aan de hand van de 
'Tussenrapportage maart 2016

 1 en een.Kamerbrief integraal pgb (16.013552) u geïnformeerd over de 
stand van zaken. Belangrijk was dat de staatssecretaris akkoord was met een verlenging van de pilot. Er 
was toen sprake van verlenging tot 1 juli 2017. Om praktische redenen is uiteindelijk gekozen voor 1 
september 2017. 

Er zijn een tweetal nieuwe ontwikkelingen die het college graag met u wil delen. Ten eerste het van kracht 
worden van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Met deze regeling verruimt de regering tijdelijk 
de mogelijkheden voor Delft en Woerden om te experimenteren met het l-pgb. 

Daarnaast heeft TNO interviews afgenomen bij de deelnemers. Het doel van deze interviews is om in kaart 
te brengen wat de verwachtingen waren van de deelnemers en mantelzorgers over het iPGB, hoe het 
proces van implementatie is verlopen en wat de verbeterpunten zijn. 

Kernboodschap: 

De AMvB maakt het wettelijk mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz 
en Zvw ingekocht kan worden. Middels deze wettelijke regeling worden in Woerden de mogelijkheden om 
te experimenteren verruimd. 

Memo; belangrijkste bevindingen interviews deelnemers IPGB 
De problemen met de SVB hadden in het begin grote invloed op de verwachting dat de administratieve 
lasten zouden afnemen. Inherent aan een pilot is dat het zeker in het begin een zoektocht is. De 
deelnemers waren redelijk tevreden met het implementatieproces maar vonden wel dat ze lang moesten 

Inleiding: 

AMvB 



wachten tot de daadwerkelijke start. De meeste deelnemers die eerder Zorg in natura ontvingen zijn erg 
tevreden met het İPGB. Zij ervaren meer ruimte en hebben het gevoel dat hun specifieke zorgwens nu 
beter ingevuld kan worden. Verbeterpunten cq. aandachtspunten die genoemd worden, zijn: meer 
informatie over plichten t.a.v. de verantwoording, sneller wegnemen van onrust over de toekomst van de 
pilot, realiseer een apart 
l-pgb loket, zorg voor een duidelijke handleiding bij het ondersteuningsplan. Tot slot wordt gepleit voor een 
zorgcatalogus met informatie over zorgaanbieders. Houders van l-pgb hadden veel moeite om de juiste 
zorg te vinden.De aanbevelingen worden binnen de pilot verder uitgewerkt. 

Vervolg: 

De pilot loopt door tot uiterlijk 1 september 2017. In een bestuurlijk overleg met de Staatssecretaris is 
afgesproken dat uiterlijk in maart 2017 er duidelijkheid moet bestaan over de periode na 1 september 2017. 
Met name richting de deelnemers is dit van belang. 

Bijlagen: 

1. Memo 'belangrijkste bevindingen interviews deelnemers l-pgb; 
2. Persbericht n.a.v. het van kracht worden van de AMvB. 
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Belangrijkste bevindingen interviews deelnemers I-PGB 

Inleiding 

In november heeft TNO de rapportage opgeleverd met de resultaten van de interviews welke 
rond de zomer van 2016 door TNO, samen met Per Saldo, zijn afgenomen. 22 deelnemers 
namen deel aan de pilot. Ten tijden van het afnemen van de interviews zijn er 19 gestart. Er zijn 
15 interviews afgenomen met iPGB deelnemers en mantelzorgers in de gemeentes Woerden en 
Delft. Het doel van deze interviews is om in kaart te brengen wat de verwachtingen waren van 
de deelnemers en mantelzorgers over het iPGB, hoe het proces van implementatie bij het iPGB is 
verlopen en wat de verbeterpunten zijn. 

Eerste belangrijkste bevindingen 

Verwachtingen 

In beide gemeentes waren de verwachtingen van deelnemers voorafgaande aan het iPGB traject 
redelijk positief. Men had het idee dat het iPGB meer eigen regie zou bieden door meer 
flexibiliteit, meer keuzevrijheid qua zorgverlener en meer sturing. Ook verwachtten de 
deelnemers dat het iPGB beter zou aansluiten bij de specifieke zorgwensen. Wel dacht men dat 
het administratief wat lastiger zou zijn dan een PGB of Zorg in Natura (ZiN). Over het vrij 
besteedbaar budget binnen het iPGB blijken deelnemers weinig tot niets te weten. 

Ervaringen 

Zowel in Woerden als in Delft waren er problemen met de SVB (welke destijds ook samen 
hingen met de reguliere PGB) waardoor de administratieve lasten in eerste instantie zijn 
toegenomen voor de deelnemers. Daarnaast vinden deelnemers het erg lastig om de juiste 
zorgverleners te vinden voor hun specifieke wensen. Ook was het sommige deelnemers niet 
duidelijk wat er in het ondersteuningsplan moest staan. Ook maken deelnemers zich zorgen over 
de verantwoording van het iPGB, ze weten niet hoe en wat ze later moeten verantwoorden. Het 
implementatieproces is bij de meeste deelnemers redelijk verlopen alhoewel zij erg lang 
moesten wachten voordat het daadwerkelijk van start ging. 
De meeste deelnemers die eerder ZiN ontvingen of geen PGB hadden zijn erg tevreden met het 
iPGB. Zij ervaren meer ruimte, ervaren de mantelzorg als minder belastend en hebben het 
gevoel dat hun specifieke zorgwens nu beter ingevuld kan worden. Bij de andere deelnemers is 
er minder verschil. 
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Verbeterpunten 

Gedurende de pilot zijn veel knelpunten al naar tevredenheid aangepakt. Uit de interviews 
komen nog twee belangrijke zorgpunten naar voren. Ten eerste blijkt dat deelnemers behoefte 
hebben aan meer informatie over hun plichten ten aanzien van de verantwoording. De 
gemeenten moeten hier snel duidelijkheid over geven om de onrust weg te nemen. 

Een tweede punt van onrust betreft de toekomst. De gemeenten moeten de deelnemers 
informeren over wat er na de pilot gaat gebeuren zodat ze weten waar ze aan toe zijn. 

Er is een duidelijke wens voor een apart iPGB loket, één vast aanspreekpunt en een apart 
nummer voor dit loket. Dit zal de communicatie vanuit de gemeente ten goede komen en de 
onrust bij de deelnemers verminderen. Met vragen kunnen deelnemers dan altijd terecht bij 
hetzelfde loket. Hierdoor zal in de beantwoording van deze vragen continuïteit ontstaan. 

Veel deelnemers zouden graag een format zien voor het ondersteuningsplan. Een handleiding 
waarin duidelijk wordt aangegeven wat er precies in moet staan en hoe dit moet worden 
geformuleerd. Er is ook behoefte aan een voorbeeld van een goedgekeurd ondersteuningsplan 
als houvast voor de deelnemers. 

Naast deze handleiding spreken deelnemers de wens uit voor een 'zorgcatalogus'. Deze 
catalogus bevat inhoudelijke informatie van zorginstellingen in de gemeente alsmede 
contactgegevens en personen. Dit is nodig omdat blijkt dat deelnemers veel moeite hadden met 
het vinden van de juiste zorg en het zelf moeilijk vinden om 'out of the box' te denken. 

Vragen en antwoorden op de deelnemersbijeenkomst I-PGB 17 november 2017 

Vraag 1: hoe gaat het verder na 1 september 2017? 

Antwoord: dat is nog niet bekend. De gemeenten denken daar nu over na. De I-PGB 
budgethouders krijgen als eerste informatie als het bekend is. 

Vraag 2: er is nu voor de pilot een Algemene Maatregel van Bestuur. Waar is deze voor? 

Antwoord: Deze Algemene Maatregel van Bestuur regelt dat je als I-PGB budgethouder met je 
budget mag schuiven. Anders had het besteed moeten worden als het soort zorg uit het domein 
waar het budget vandaan komt. De huidige AMvB is echter nog niet van toepassing op de 
domeinen voor o.a. werk en Passend Onderwijs. De uitkomsten van de pilot maken hopelijk dat 
er andere regels komen om dat soort gelden te besteden. 

Vraag 3: bij veel I-PGB houders is sprake van een gezins-PGB, hoe gaat dit verder? 

Antwoord: wij hebben ruimte gekregen van het Ministerie om hier verdere afspraken over te 
maken. Wij zijn nu bezig om dit op papier te zetten. Voor de deelnemers heeft het geen gevolgen 
want er zijn al gezins-PGB's toegekend. 
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Vraag 4: waar kunnen de I-PGB budgethouders terecht bij problemen/vragen met de 
SVB? 

Antwoord: wij adviseren om dan contact op te nemen met de consulent(e) van de gemeente. Zij 
hebben direct verbinding met het I-PGB team van de SVB. 

Vraag 5: hoe moeten de I-PGB houders straks hun budget verantwoorden? 

Antwoord: Wij zijn daar nu met elkaar over in gesprek. Wij hebben in ieder geval afgesproken 
dat de bureaucratie voor de deelnemers niet groter mag worden. Het moet zo simpel mogelijk. 
In januari krijgen de I-PGB houders hierover bericht. 

Vraag 6: met wie heeft TNO de interviews gehouden? 

Antwoord: bij de I-PGB houders die daarvoor toestemming hadden gegeven en met wei contact 
mogelijk was. 

Vraag 7: hoe kan onderwijs/UWV worden meegenomen in het I-PGB? 

Antwoord: in het ondersteuningsplan van de I-PGB houders staat welke ondersteuning gevraagd 
wordt. Daarin kan aangegeven worden dat er (andere) schoolbegeleiding gevraagd wordt. 
Omdat het maatwerk is kan de I-PGB houder daarin een eigen keuze maken. Dat is voor de 
school niet altijd vanzelfsprekend en vraagt om extra overleg. Wij zijn met het UWV in 
onderhandeling. Ook daar zeggen wij dat het ondersteuningsplan van de I-PGB houder aangeeft 
wat gevraagd wordt. Daar waar het nog niet geregeld kon worden heeft de gemeente het budget 
voor gefinancierd zodat budgethouders niet langer hoefden te wachten. 

Vraag 8: moet het ondersteuningsplan aangepast worden als mijn kind 18 jaar wordt? 

Antwoord: nee, alleen als de vraag verandert dan wordt het plan aangepast. De 
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de budgethouder. 

Vraag 9: wat gebeurt er als er fraude wordt gepleegd? 

Antwoord: wij hebben niet de indruk dat dit gaat gebeuren. Als het experiment daartoe wel de 
mogelijkheid biedt dan komen wij dit tegen en passen iets aan. Dit hoort ook bij het experiment. 

Vraag 10: waar kan ik goede ondersteuning vinden? 

Antwoord: bij Per Saldo en voor Delft bij Vanuit Autisme Bekeken. De consulenten van de 
gemeente helpen ook bij het vaststellen van bedragen. 

Vraag 11: waarom is er niet 1 I-PGB loket? 

Antwoord: de gemeenten willen graag dat meerdere afdelingen klantgericht (gaan) werken en 
dat de ervaringen en opgedane kennis van de gemeenten wordt gedeeld. Met 1 I-PGB loket blijft 
de kennis maar bij een paar mensen. 

Vraag 12: is er nog een vrij besteedbaar budget? 

Antwoord: Nee. Dat is in Delft en Woerden afgeschaft 
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Vraag 13: niet alle brieven over het I-PGB zijn begrijpelijk voor mensen met autisme, kan 
dit anders? 

Antwoord: de projectleider maakt graag gebruik van het aanbod van 1 van de betrokkenen om 
voorafgaand aan verzending een brief even voor te leggen. 

Vraag 14: moet de gemeente de kwaliteit van de voorziening in de gaten houden? 

Antwoord: omdat het maatwerk is kan de budgethouder zelf een keuze maken. Als er twijfels 
zijn over de kwaliteit dan kan zowel de gemeente als de budgethouder hier vragen over stellen. 
De gemeente kan ook ondersteunen in het vinden van een goede voorziening. 

Vraag 15: wordt de kwaliteit van de ingekochte zorg bij het I-PGB ook nog gecontroleerd? 

Antwoord: voor het I-PGB is het lastig omdat niet alle aanbieders bekend zijn (zie ook vraag 10). 
Dat geldt trouwens ook voor een gewoon pgb. Er zijn wel algemene kwaliteitseisen gesteld maar 
die kunnen voor iedereen anders zijn omdat de budgethouder beoordeelt of hij zij er iets aan 
heeft. Zie ook de vorige vraag. 

Vraag 16: kunnen de budgethouders vaker met elkaar in contact komen? 

Antwoord: de projectleider gaat onderzoeken of bij de website www.integraalpgb.nl een apart 
deel kan komen waar dit kan. 

Vraag 17: krijgt iedereen een verslag van de interviews met de budgethouders? 

Antwoord: nee, alleen de direct betrokkenen bij de pilot en de geïnterviewde budgethouders. De 
budgethouders die niet bij deze bijeenkomst waren krijgen het verslag via de post gestuurd, 
evenals deze vragen en antwoorden. 

Vraag 18: waar kunnen we terecht met vragen over de pilot? 

Antwoord: bij de projectleider Rudy Bonnet via Laura Damiaans (l.damiaans@stade.nl). Zij 
onderhoudt alle contacten. 
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PERSBERICHT – 1 december 2016 (10.00 uur) 

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal pgb  

Pilot in Delft en Woerden 

Met de onlangs van kracht geworden Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) met betrekking tot 

het uitvoeren van een integraal PGB  verruimt de regering voor de gemeenten Delft en Woerden 

tijdelijk de mogelijkheden om te experimenteren met het pgb. De AMVB maakt het wettelijk 

mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw ingekocht kan 

worden.  

De gemeenten Delft en Woerden en de Belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo hebben 

vorig jaar het initiatief genomen om te starten met een pilot Integraal Persoonsgebonden Budget (i-

pgb). Het idee achter het integraal pgb is dat mensen die ondersteuning nodig hebben op 

verschillende gebieden, dit nu kunnen krijgen met één flexibel budget voor bijvoorbeeld jeugdhulp of 

zorg thuis, op school, op het werk, het vinden van werk of het regelen van vervoer.  

Betere zorg en minder papierwinkel 

Het doel van deze pilot is een betere aansluiting van verschillende soorten zorg en beperking van 

administratieve lasten en onnodige papierwinkel. De pilot in Delft richt zich op mensen met autisme, 

in Woerden gaat het om een bredere groep mensen voor wie ondersteuning nodig is. De 

budgethouders die aan de pilot deelnemen zijn enthousiast over het i-pgb. Zij voelen zich meer 

gesteund door hun gemeente en kunnen gemakkelijker dan voorheen brede zorg regelen.  

Met de Sociale Verzekeringsbank zijn afspraken gemaakt om het integrale budget optimaal te 

faciliteren. Het Ministerie van VWS ondersteunt het experiment met een projectfinanciering.  

 

Geen eenvoudige opgave 

Voor de deelnemende gemeenten Delft en Woerden blijkt het in de praktijk geen eenvoudige opgave 

te zijn. De beide wethouders gaven aan dat zij - om verdere vertraging in het experiment te 

voorkomen – in een aantal situaties vanuit de eigen gemeentelijke middelen budgetten deels voor 

financierden. De tijdelijke regeling moet het mogelijk maken om alsnog budgetten over te hevelen 

zodat het flexibel ingezet kan worden. Het experiment loopt nog tot 1 september 2017 en moet 

duidelijk maken wat er nodig is om met een integraal pgb te kunnen werken. Binnenkort vindt 

bestuurlijk overleg plaats met de staatssecretaris van VWS over de (verdere) voortgang.  

 

PERSBERICHT  

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Delft, Woerden en Per Saldo. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rudy Bonnet, projectleider integraal PGB 

(r.bonnet@stade.nl) of kijk op de website  www.integraalpgb.nl    

mailto:r.bonnet@stade.nl
http://www.integraalpgb.nl/
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