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Motieven voor het pgb  
 

 Keuze zorgverlener die bij je past 

 Werkwijze en taken in overleg vaststellen  

 Flexibiliteit in inzet  

 Hulp waar en wanneer het nodig is 

 Op de tijden dat het nodig is, en op tijd  

 Zekerheid van een vaste hulpverlener  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Functies AWBZ tot en met 2014 
 

 Persoonlijke verzorging (naar Zvw en 5% naar Wmo. Onder de 18 Jeugdwet. 

 Verpleging (naar Zvw: alle leeftijden)  

 Begeleiding (individueel en groep) Onder18 naar Jeugdwet, vanaf 18 naar Wmo,  

 Behandeling (alleen in natura en niet in pgb) Onder 18 Jeugdwet  en vanaf 18 Zvw.  

 Kortdurend Verblijf (logeeropvang) Onder 18 Jeugdwet en vanaf 18 naar Wmo. 

 Langdurend Verblijf (zorgzwaartepakketten) vanaf  zzp nr’s  3 en 4 naar WLZ. 

 Wonen in de instelling = zorg in natura (zin)  

 Thuis wonen en zorg thuis geleverd door instelling = VPT (vorm van zorg in natura)  

 Persoonsgebonden budget  (pgb)    
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 Wat is een bruto pgb in Wlz en bij gemeente? 

 Wat is verschil met netto pgb in de Awbz? 

 Let op: met bruto pgb (boven 18 jaar) krijgt u meer 

budget om zorg in te kopen. 

 Eigen bijdrage verplicht betalen per acceptgiro CAK 

 Een gemiddeld vast bedrag per 4 weken in WMO en 

per maand in Wlz 

 Geen herberekening eind van jaar als u minder zorg 

inkoopt 

 

 

 

 

Bruto pgb vanaf 2015 

 

  

Eigen bijdragen 2015 

 Tot 18de verjaardag geen eigen bijdrage 

 In Wlz nieuwe berekening: de lage eigen bijdrage verblijf.  

Per maand in Wlz een korting van 136 euro bij pgb. 

 Lage eigen bijdrage is max.12,5% van bijdrageplichtig 

inkomen met een absoluut maximum: (Indicatie absoluut 

maximum 2014 € 797,80 – 136 per maand) 

 gemeente: bepalen zelf voor Wmo hoe eigen bijdrage wordt 

berekend. Geen eigen bijdrage voor rolstoelen 

 Bij Zorgverzekeraar: alleen eigen risico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekkingsrecht vanaf 1 januari 2015 

 Wat is trekkingsrecht, wat verandert er voor u. 

 Controle vooraf, niet meer achteraf 

 Budget staat bij SVB 

 WLz: per zorgovereenkomst een zorgbeschrijving maken 

 Gemeente en zorgverzekeraar:  willen een persoonlijk plan 

 Per Saldo biedt workshops Hoe beschrijf ik mijn zorg en 

op pgb.nl uitgebreide tips voor zorgbeschrijving 

 In voorbereiding: tips en workshop: persoonlijk plan 
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Trekkingsrecht bij gemeente 

 Ook al heeft u budgetgarantie, gemeente bepaalt wat uit 

pgb betaald mag worden: Keuzes voor 

- Verantwoordingsvrij bedrag 

- Vast maandloon, reiskosten, feestdagenuitkering 

- Eenmalige uitkering bij stop pgb, administratiekosten. 

 Per Saldo vindt deze schakelaars niet nodig. 

 Regels voor het vaststellen van de hoogte pgb- tarief 

 Regels voor het financieren van zorg uit eigen netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 2015: Wat gaat er over: Wmo  

 

 Begeleiding (in zelfredzaamheid & participatie) 

•     -  ondersteunen dagelijkse taken(opstaan, eten, medicijnen) 

•     -  leren structureren van de dag (planning en overzicht) 

•     -  ondersteuning bij het aangaan van contacten en bij onverwachte (stress) momenten 

•     -  aanleren van vaardigheden om zelfstandig te wonen/leven 

•     -  soms ook (24-uurs) toezicht 

 Persoonlijke verzorging bij mensen met een niet-lichamelijke beperking 

•    -  dagelijkse ondersteuning bij persoonlijke verzorging   

 Kortdurend verblijf  

•    -  maximaal 3 etmalen per week opvang elders om mantelzorger te ontlasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WMO 2015 
 

 Inzet: Participatie en zelfredzaamheid. Solide pgb. 

 Over gaan losse functies begeleiding individueel, groep en 

kortdurend verblijf. Ook alle zzp GGZ c   

 Gaat om mensen boven de 18 jaar. 

 Pgb eisen:  willen, kunnen, persoonlijk plan. 

 Indicatie wordt: vaststellen van uw plan. 

Algemene voorziening gaat voor op maatwerkvoorziening. 
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WMO 2015 overgangsrecht  
 

 U houdt recht op uw indicatie en behoud zorgverleners tot 

31 -12-2015, tenzij uw indicatie eerder afloopt.  

 Let op: als u een nieuw aanbod van de gemeente 

accepteert, dan vervalt overgangsrecht. 

 In 2015 zal gemeente met u kennismaken en in gesprek 

gaan over hoe de zorg georganiseerd kan worden. Maak 

een persoonlijk plan, Per Saldo kan u hierbij helpen. 

 

 

 
Bijzonderheden WMO  
 

 Alle zzp Ggz c pakketten gaan ook naar gemeente 

 De indicatie zzp Ggz c blijft 5 jaar geldig tenzij het eerder 

afloopt. 

Let op: overgangsrecht is maar maximaal 1 jaar. 

 24 uur zorg in nabijheid en toezicht naar Wlz 

 Combineren pgb Wmo en pgb Zvw niet mogelijk. 

 

 

 
2015: Wat gaat over - Jeugdwet  

 

Ook pgb mogelijk voor: 

 Begeleiding  

 Persoonlijke verzorging 

 Kortdurend verblijf  

 Jeugdzorg (bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning) 

 Behandeling (bij Jeugd-GGZ) 

 Kinderbeschermingsmaatregel 

 

Geen pgb wel zorg in natura  mogelijk voor:  

 jeugdreclassering 

 gesloten jeugdzorg met machtiging 
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Jeugdwet  2015 
 

 Inzet: Tot 18 jaar. Een loket en een plan. Solide pgb. 

 Alle Ggz onder de 18 jaar, ook behandeling 

 Persoonlijke verzorging ook naar Jeugdwet, niet naar Zvw 

 Behandeling kan ook met pgb.  

 Gesprek met gemeente over uw persoonlijk plan. 

 Pgb alleen voor bovengebruikelijke zorg. 

 Mantelzorg kan nooit verplicht worden,  

 Inhuur familieleden blijft gewoon mogelijk, geen verbod 
 

 

 
Jeugdwet 2015 overgangsrecht  
 

 U houdt recht op uw indicatie en behoud zorgverleners tot 

31-12-2015, tenzij uw indicatie eerder afloopt.  

 Let op: als u een nieuw aanbod van de gemeente 

accepteert, dan vervalt overgangsrecht. 

 In 2015 zal gemeente met u kennismaken en in gesprek 

gaan over hoe de zorg georganiseerd kan worden. Maak 

een persoonlijk plan. Per Saldo gaat u hierbij helpen. 

 

 

 
2015: Wat gaat niet over - Jeugdwet  

 

Er zijn drie uitzonderingsgroepen: 

kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg (IKV) het gaat om kinderen met 

complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij:  

a. Sprake is van behoefte aan permanent toezicht 

b. Vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met 

een of meer specifieke verpleegkundige handelingen 

Kinderen die verpleging nodig hebben, moeten zich voor deze zorg wenden tot de 

zorgverzekeraar. Voor andere zorg, zoals begeleiding, zal een beroep gedaan moeten worden op de 

gemeente, waardoor ouders van deze kinderen te maken krijgen met twee loketten 

Kinderen van wie vrijwel zeker is dat zij zich niet kunnen ontwikkelen tot een niveau 

waarop zij met ondersteuning zelfstandig kunnen wonen, gaan naar de nieuwe Awbz: de 

Wlz, Wet langdurige zorg; dat zijn kinderen die permanent toezicht nodig hebben of 7x24 uur zorg en/of 

die zijn geïndiceerd in een hoog zzp. 
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Bijzonderheden Jeugdwet 
 

 Jongeren met zzp VG 1-2-3, met zzp LVG 1 tot en met 5, 

en alle ZZP GGZ c gaan naar Jeugdwet. 

Woon je in een instelling of wooninitiatief? Dan kun je er 

blijven wonen in 2015.  

 Jongeren met intensieve kindzorg van specialist gaan naar 

Zvw, ook begeleiding 

 Jongeren met 24 uur zorg nabijheid en toezicht naar Wlz. 

 Pgb voorwaarden: motiveer waarom zin niet past 

 Discussie gemeente over eisen aan kwaliteit bij pgb en zin 

 

 

 

 

 
Zorgverzekeraar 2015 overgangsrecht  
 

 Alle mensen die op 31-12-2014 zorg ontvangen uit de AWBZ, 

ontvangen op 1 januari zorg van dezelfde aanbieder, zowel pgb als zin 

 Dit betekent niet dat de zorg precies het zelfde is/blijft. In de loop van 

2015 kan binnen het recht op zorg, een beter passende invulling aan 

de zorg door zorgverzekeraar  worden gegeven.  

 Plan om persoonlijke verzorging te korten met 10 tot 15% 

 Mantelzorgtarief van 20 euro max. ook in overgangsperiode 

 Uw indicatie behoudt geldigheid tot datum op uw besluit 

 Wijkverpleegkundige doet nieuw indicatiegesprek. Maak  een 

persoonlijk plan. 

 Indicatienormen en bezwaarprocedures onduidelijk 

 

  

 

 . 

 

 

 
Meer informatie  
 

 Per Saldo ledenlijn of stel uw vraag per email. Vermeld 

lidnummer. Volg het laatste nieuws op www.pgb.nl 

 Informatiepunt Wlz zonder zzp en overgangsrecht, 

 030 7897878 (werkdagen 10 tot 17 uur).  

Ook voor niet-leden Per Saldo 

 Informatiepunt langdurige zorg en jeugdzorg,   

0800 0126 (werkdagen van 9 tot 17 uur) 

 https://www.hoeverandertmijnzorg.nl 

 www.dezorgverandertmee.nl. 
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Bedankt voor uw aandacht 
 

Contactgegevens Per Saldo 

www.pgb.nl,  info@pgb.nl ,  0900- 742 48 57, Twitter @persaldo  

 

Wilt u voor uw groep, organisatie of wmoraad  

een presentatie, bel of mail:       

Hans van der Knijff  h.vdknijff@pgb.nl   06-52058866   

 Twitter @hansvderknijff 

 Linkedin 

 Facebook 

 

      

  


