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Aandachtspunten

1. Woonvarianten 

2. Aanbieders 

3. Instandhouding woonvariant



Een pgb is mogelijk in vier zorgwetten:

Wlz:

Indicatie → CIZ

Pgb → zorgkantoor

WMO:

Indicatie → wijkteam 

gemeente

Pgb → gemeente

Jeugdwet:

Indicatie → wijkteam 

gemeente

Pgb → gemeente

Zorgverzek. wet:

Indicatie → 

wijkverpleegkundige 

niveau 5

Pgb → 

zorgverzekeraar



Woonvarianten  in de sectoren:

• Ouderen (met dementie) (wmo, zvw, wlz) 

• Beschermd wonen voor mensen met psychiatrische 

beperkingen (wmo) 

• Mensen met verstandelijk beperkingen (wmo, wlz) 

• Mensen met lichamelijke beperkingen (wmo, zvw) 

• Mensen met meerdere beperkingen (wmo, zvw, wlz) 



Aantal woonvarianten is onbekend:

• 118 Thomashuizen voor mensen met verstandelijke 

beperking

• 41 herbergiers  voor mensen met dementie 

• 11 x gastenhuis voor ouderen 

• 11 x De heeren van zorg voor mensen met autisme 

• 1000 zorgboerderijen (200 met wonen) 

• X  Grote instellingen 



Hoe realiseer ik mijn droom?

• Men kent vaak grote instelling of kleinschalig variant  

• Het instrument is bekend 

• Het doel is vaak niet duidelijk

• Ons kind het huis uit

• Waar naar toe?

• Ouders vinden elkaar 



Val niet in handen van verkeerde aanbieders

• Meetlat ‘eigen regie’ van Per Saldo:

• Keurmerk: 

• Aanbieder keuren op zeggenschap

• Wat kunnen we bepalen 

• Hoe is het geregeld

• Keuze uit zorgverleners 

• Dagprogramma

• Nachtdienst



Hoe houden we ouderinitiatief in stand?

• Als kind het huis uitgaat;

kinderen vragen of zij vertegenwoordiger 

willen worden als ouders het niet meer 

willen of kunnen….

• Netwerk maken om de persoon, enzovoort…



Wat is er zoal tot stand gekomen?   

• Huis in Velp

• Kwecoo is er voor mensen met een beperking op het gebied van 

communicatie

• Huis in Voorthuizen 

• Kopie Thomashuis

• Klooster in Aerdenhout 

• Buitenhof in Hardinxveld 

• Huis in Ridderkerk 

• Tiny houses



Wat staat er (niet) in het regeerakkoord? 

• Wettelijke verankering pgb blijft

• Integraal budget 

• Ontschotten 

• Persoonsvolgend budget



Integraal pgb

• Budget van meerdere verstrekkers

• Zorg en ondersteuning op meerdere levensterreinen

• Flexibele inzet



Integraal pgb

• Wlz, Wmo, Jeugdwet, Zvw, Participatiewet, WIA, 
vervoer van gemeenten

• Wonen, school/onderwijs, werk, zorg, mobiliteit, 
ontwikkeling en vrije tijd



Integraal pgb

• Voorbeelden i-pgb: 

- Jobcoach

- Begeleiding op het werk

- Hulphond

- Dezelfde begeleider thuis, tijdens het vervoer en 
op school/dagbesteding 

“Ik ben heel blij met i-pgb. Het heeft echt verschil gemaakt waardoor 
mijn dochter op haar eigen school kon blijven. 
Het kostte veel moeite, maar dit was het waard.”



Contactgegevens Per Saldo

W: www.pgb.nl  

E: info@pgb.nl  

T: 0900- 742 48 57 (Advieslijn, voor niet-leden € 0,20 pmn) 

twitter: @persaldo95; @hansvderknijff; @miekwest

Hans van der Knijff / Mieke Westmeijer Per Saldo

Hans van der Knijff

Wilt u voor uw groep, organisatie of adviesraad een presentatie? 

Bel of mail:  voorlichting@pgb.nl   



Bedankt voor uw aandacht

en graag tot ziens


