7-4-2022

PGB nu en in de toekomst

Welkom
wificode
account: Nieuw salem gast
wachtwoord: NSdriebergen3971
Driebergen
2 april 2022
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11.00 – 11.10 uur

Opening ledendag
huishoudelijke mededelingen

11.10– 12.30 uur

PGB Nu en in de toekomst
Bijdrage verzorgd door VWS en SVB

12.30 – 13.15 uur

Lunch

13.15 – 14.15 uur

Gesprekstafels over diverse onderwerpen

14.15 – 15.00 uur

Samenvatting gesprekken
actualiteit PGB, weergave enquête combinatie zorg in natura en
PGB, dagbesteding

15.00 uur

Afsluiting, gelegenheid om een drankje te drinken
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Lunch
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Actualiteit PGB
• Steeds vaker gevraagd om berekening
maandbedrag (verschillende formulieren door
verschillende zorgkantoren)
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Vragenlijst onder leden en
belangstellenden
35 reacties tot nu toe
Familielid woont
• Bij ouder(s) 8 maal
• In ouderinitiatief 17 maal
• In wooninitiatief 3 maal
• Anders 6 maal nl. zorginstelling met PGB,
broer/zus, inleunwoning, thuis met partner
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Welk zorgkantoor
11 maal CZ
2 maal DSW
8 maal Menzis
4 maal VGZ
4 maal Zilveren Kruis
4 maal Zorg & Zekerheid
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De dagbesteding wordt betaald via
• 27 maal via PGB
• 7 maal via Zorg in natura
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Als de dagbesteding wordt betaald via
PGB; worden er verschillende tarieven
gehanteerd bv. licht, midden of zwaar?
• Wisselende tarieven, vaak de NZA tarieven,
combinatie dagdelen griep en BG ind. om
tarief te verhogen
• NZA tarieven worden gehanteerd.
• licht – midden - zwaar
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Als de dagbesteding via ZIN is
geregeld; is er overleg geweest over de
rekenmodule?
• Niemand heeft deze vraag met ‘ja’
beantwoord.
• Soms na opvragen of horen zeggen;
rekenmodule toegestuurd
• Op één reactie na, beschik niemand van de
mensen met dagbesteding in ZIN over de
rekenmodule
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Indien de dagbesteding via PGB wordt betaald; is het PGB
'Begeleiding groep' toereikend om voldoende dagbesteding in te
kopen, inclusief vervoer?

• Meeste mensen komen nog uit, soms minder
dagbesteding
• Aantal mensen geeft aan dat er beduidend minder
dagbesteding ingekocht kan worden omdat de tarieven
stijgen, vervoerskosten hoog zijn. Overgaan naar ZIN
voor dagbesteding betekent dat budgetgarantie
vervalt.
• Fijn dat alleen daadwerkelijk geleverde zorg in rekening
wordt gebracht
• Vervoer zelf regelen met vrijwilliger
• Heel veel mensen melden dat vervoerskosten lastig te
betalen zijn uit PGB
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Welke tarief wordt gehanteerd?
• Varieert van 35,00 tot 62,88. Soms extra BG ind.
ingezet.
• Verhoging tarief 3 % tot 45 %.
• Vervoer wordt vaak geregeld door de
dagbesteding, in aantal situaties is het vervoer te
duur waardoor zelf wordt gereden/ vrijwilligers
worden ingezet.
• ‘s HeerenLoo heeft vervoer via dagbesteding voor
alle cliënten stopgezet, hierdoor 30,00 kwijt aan
vervoerskosten per dag.
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Kan dagbesteding ook in ZIN worden geregeld?
• Ja, maar dan verliezen we regie en betalen
ook als zoon niet naar dagbesteding gaat
• Je hebt verplicht aantal vakantiedagen. Willen
wij ook niet
• Bent volledig eigen regie kwijt.
• Bij ziekte; geen mogelijkheid om andere zorg
in te kopen
• Ja, mogelijk maar tarief is in ZIN hoger en kan
dan maar 3 dagen naar dagbesteding
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Wordt dagbesteding doorbetaald in PGB , ook
bij ziekte/ afwezigheid
• Aantal krijgt declaratie achteraf.
• Aantal hebben vast maandbedrag waardoor
dagbesteding ook bij ziekte en afwezigheid
wordt doorbetaald
• Aantal laten dagbesteding regelen door
zorgaanbieder wonen en hebben geen idee
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Overige vragen
• Is er een maximaal tarief vervoer?
• Maximale tijden voor vervoer vastleggen
• Hoe beoordeel je de kwaliteit van
dagbesteding als woonzorgaanbieder ook
dagbesteding regelt?
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Naar-Keuze
Tel.: 0481 374589
algemeen@naar-keuze.nl
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