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PGB
Nu en in de toekomst

Ledendag Naar-Keuze
2 april 2022

Aline Bos

› Ministerie van VWS

› Directie Langdurige Zorg

› PGB-Wlz
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Onderwerpen
PGB Nu en in de toekomst

› Pgb nu

› Pgb in de toekomst

› Vragen/discussie
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‘Het pgb blijft een geschikt 
middel voor eigen regie, 
waarbij passende zorg 
centraal moet staan.’
Coalitieakkoord

4

3

4



6-4-2022

3

‘Het pgb moet behouden 
blijven en toegankelijk zijn 
voor mensen die daar bewust 
voor kiezen en zelf eigen regie 
kunnen voeren of laten voeren 
door een direct betrokkene.’ 
Onderzoek naar de waarde en 
betekenis van het pgb, eindrapportage
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Pgb nu

› Zelf de regie houden op wie, op welke wijze, en op 
welk tijdstip de zorg levert 

› Al (bijna) 27 jaar jong

› Verankerd in vier zorgwetten
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› 137.424 budgethouders:
– Wlz  51.482
– Wmo 45.385
– Jeugdwet 19.678
– Zvw 20.889

› Ca. € 3,5 miljard gezamenlijk budget per jaar

› 80% totale budget naar Wlz-budgethouders 

› Ca. 140.000 pgb-zorgverleners (excl. Zvw)

Voorlopige cijfers 2020, MLZ, SVB en Monitor Zvw

Pgb nu
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› Geweldig instrument, maar o.a. ook...

–Bewuste, positieve keuze?

–Eigen regie?

–Vertrouwen?

Pgb nu
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Terug naar de oorspronkelijke 
bedoeling van het pgb: 
eigen regie voor en door 
budgethouders (of hun 
vertegenwoordigers);
vertrouwen als uitgangspunt.
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Meer nadruk op 
eigen regie door 
de budgethouder 
(of vertegen-
woordiger)

Pgb in de toekomst
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2 Aandacht voor 
werkgeverschap
budgethouders

Pgb in de toekomst

3
Voldoende eigen 
regie bij inzet pgb 
in geclusterde 
setting

Pgb in de toekomst
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4 Informele zorg 
behouden

Pgb in de toekomst
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Balans tussen 
ruimte voor eigen 
regie en beperken 
misbruik; van 
wantrouwen naar 
vertrouwen. 

Pgb in de toekomst
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Vragen?

Punten voor discussie?

BIJLAGEN
(voor achter de hand)
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176 april 2022 | Voettekst

Pgb2.0 portaal

Zorgvuldigheid boven snelheid
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Huidige stand invoering PGB2.0 portaal:

• 15 zorgkantoren (Wlz) en 1 gemeente (Wmo en Jeugd) 
werken met PGB2.0;

• 23.500 budgethouders en 50.000 zorgverleners; 

• aansluiting eerste zes gemeenten in mei/juni ’22;

• aansluiting overige zorgkantoren april, juni en oktober ’22;

• aansluiting gemeenten 2023.

Gemiddeld rapportcijfer gebruikers: 7,8 voor het portaal.

17

18



6-4-2022

10

Aantal wooninitiatieven: 

1.100 GHZ, 400 VV 

deels pgb-gefinancierd

3-26 zorgvragers op 

één woonadres/ binnen 
straal van 100m met 
gemeenschappelijke 

verblijfsruimte

% budgethouders met 
wooninitiatieventoeslag: 

16% GHZ, 27% VV 

= 8.300 Wlz-

budgethouders
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