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Toekomst wooninitiatieven 
met PGB of ZIN

Dorien Kloosterman
algemeen@naar-keuze.nl

Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman

• Sinds 1988 werkzaam bij 
Ouderverenigingen

• Sinds 2008 werkzaam als 
beleidsmedewerker bij 
Platform VG/ Ieder(in)

• Adviseur Naar-Keuze
------------------------------------------

• Zus van Anja

• Bewindvoerder

• Gemeenteraadslid 

Naar-Keuze

Budgethoudersvereniging
ruim 1100 leden

Ondersteuning bij;

• Indicatieaanvraag Wlz, Wmo, Jeugdwet, Zvw

• Bezwaar-en beroepsprocedures

• Beschikkingen Zorgkantoor/ 
gemeenten/zorgverzekeraars 

• Problemen SVB

• Huisbezoeken

mailto:algemeen@naar-keuze.nl
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Belangenbartiging

• Overleg Zorgkantoren over klachten

• Overleg met CVZ (zorginstituut) beleidsregels

• Overleg met VWS over PGB uitvoering

• Lidmaatschap
€ € 35,00 per jaar

Wooninitiatieven

• Website www.wooninitiatieven.nl
Ondersteuning financiële berekeningen
Voorstel twee regionale dagen organiseren in 
samenwerking met Platform Wonen Zuidoost 
Brabant 

http://www.wooninitiatieven.nl/


22-4-2016

3

Programma

• Huidige stand van zaken PGB

• Actuele ontwikkeling Wmo, Wlz

• Gevolgen voor PGB

• Gevolgen voor wooninitiatieven

• Vragen

Wlz indicatie

• Keuze uit:

• ZIN (zorg en verblijf)

• VPT (volledig pakket thuis)

• PGB

• MPT (combinatie PGB en ZIN)
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Eigen bijdragen

Zorg met 
verblijf
(ZZP)

MPT
(modulair 
pakket thuis)

VPT
(volledig 
pakket thuis

PGB

Min. Eigen 
bijdrage

€ 500,00 € 23,00 € 159,00 € 23,00

Max. eigen 
bijdrage

€ 2284,00 € 701,00 € 838,60 € 701,00

hulpmiddelen Wlz Wmo Wlz Wmo

woningaanpass
ing

Wlz Wmo Wlz Wmo

Huishoudelijke
hulp

Wlz Wmo (2016)
Wlz (2017)

Wlz Wlz

Specialisten/ 
medicatie e.d.

Wlz Zvw Wlz Zvw

10

Beoordelingskader verantwoord en 
doelmatig wonen thuis

• De cliënt heeft een passende Wlz-indicatie .

• De wens van cliënt om thuis te wonen wordt 
gevolgd(indien mogelijk).

• Aanvraag is een maatwerk aanvraag voor zorg thuis.

• Er is een individueel zorgplan of 
budgetplan/zorgomschrijving voor de cliënt.

• Aanvraag moet verantwoord en doelmatig zijn.

• Het zorgkantoor legt de beslissing op de aanvraag vast 
in een beschikking. 

• Er wordt een beschikking door het zorgkantoor 
afgegeven. 

• Beschikkingen die in 2015 zijn afgegeven, zijn 
ambtshalve verlengd in 2016.

• Bij negatieve beschikking kan cliënt in bezwaar 
gaan

• Een VPT of MPT mag pas worden geleverd en 
gedeclareerd nádat het zorgkantoor een positieve 
beschikking heeft afgegeven en als de aanbieder 
hiervoor productieafspraken heeft. 
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Rekenmodule

• Doelmatige inzet van zorg thuis wordt op het niveau van de 
individuele verzekerde getoetst

• Wordt een aanvraag voor zorg thuis door het zorgkantoor als 
ondoelmatig beoordeeld dan gelegenheid om tegenvoorstel in te 
dienen. De zorg thuis moet wel verantwoord zijn en blijven.

• De hoogte van pgb voor een ZP is bepalend voor hoogte MPT.
• Aantal elementen zijn in 2015/2016 geen onderdeel van het MPT:
• Schoonmaken
• Maaltijden
• Wonen en woonlasten
• Woningaanpassingen
• Specifieke Wlz-Behandeling 
• Hulpmiddelen 

Uitgangspunten rekenmethodiek: 
basisbudget

• Het pgb budget voor het geïndiceerde ZP vormt de basis 
(verder te noemen basisbudget)

• Net zoals bij pgb wordt het Tijdelijk verblijf vanuit het 
basisbudget gefinancierd. 

• Er wordt niet gerekend met een enkel tarief per functie bij 
het berekenen van de kosten thuis, maar er is sprake van 
maatwerk, die aangevraagd wordt vanuit te leveren 
prestaties. 

• Er wordt niet meer gewerkt met een standaardvertaling 
van ZP’s naar functies en klassen, de aanvraag moet 
maatwerk zijn. Bij volledig pgb wordt gewerkt met de 
toekenningstabel van Zorginstituut. 

• Het basisbudget kan worden aangevuld met 
een ‘intramurale’ toeslag, EKT of ZP-meerzorg. 
Dit is alleen mogelijk als er een professionele 
zorgverlener betrokken is.
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Behandeling en begeleiding groep

• Dagbesteding in ZIN: kapitaalslasten worden buiten de 
berekening gehouden. 

• Behandeling maakt geen onderdeel uit van het 
basisbudget.

• Er is wel een rekentoeslag mogelijk voor behandeling. 
Dit budget voor behandeling kan alleen voor 
behandeling worden ingezet en kan niet worden 
gesubstitueerd. Echter als er méér behandeling nodig 
is, kan dit worden gefinancierd uit het basisbudget.

• Declaratie van behandeling kan alleen als deze zorg is 
toegewezen door het zorgkantoor. 

Meerzorg

• Van toepassing bij meer dan 125% zorgkosten. 

• Verandering: Geen volume meer maar kosten.

• Wordt apart beschikt en beoordeeld door het 
zorgkantoor.

• Kan voorkomen bij pgb en ZIN thuis.

• In 2016 alleen bij VG5, VG7, VG8, LVG4, LVG5, SGLVG1, 
LG5, LG7, ZG3aud, ZG5vis. 

• Uitbreiding in 2016 naar V&V7 en 8 en GGZB 6 en 7 

• Meerzorg mag niet gestapeld worden op EKT, toeslag 
thuis en persoonlijk assistentiebudget. 

De praktijk

Bij een combinatie van ZIN en pgb is het 
mogelijk dat het deel in pgb hoger of lager 
wordt dan in de toekenningstabel van 
Zorginstituut staat.

Voorbeeld: ZZP VG 04 = € 48.000,00

Dagbesteding in ZIN    = € 20.000,00

Blijft over in PGB = € 28.000,00
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• Gemiddeld levert MPT via rekenmodule 20 –
25 % uren zorg op dan ‘oude’ berekening in 
functies en klassen ( werkwijze 2016).

• Bij VWS staat vraag uit hoe om te gaan met 
‘bestaande cliënten

• Opletten bij aanvraag huishoudelijke hulp in 
MPT

Voorwaarden PGB

• Indicatie CIZ face-tot-Face

• Budgetplan opstellen

• Bewust keuze gesprek zorgkantoor

• Trekkingsrecht SVB

GGZ-C

• Mensen met GGZ-C vallen onder centrum gemeente, 
zonder korting overgeheveld

• Overgangsrecht PGB geldt tot maximaal 1 jan. 2016

• Gesprek Toegang centrum gemeente

• Indicatie geldt tot max. 1 jan. 2020

• VNG geeft aan dat indicatie niet mag worden 
aangepast, tenzij men toe stemt

• Ook thuiswonenden kunnen GGZ-C indicatie behouden

• Gemeenten bedenken eigen regels
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Woontoeslag

• Mensen met toeslag € 4030,00 op 
beschikking.

• Wooninitiatief: meer dan 3 minder dan 26
gezamenlijke ruimten voor eten/ activiteiten

• Geen familierelatie

• PGB wordt gebruikt om zorg centraal in te 
kopen

Hoe kan woontoeslag worden ingezet?

• Geen huurkosten

• Opnemen als zorguren

• Anders separate zorgovereenkomst en 
zorgbeschrijving bv. zorg gerelateerde 
investeringen gemeenschappelijke ruimtes, 
alarmsystemen, brandveiligheid (voor zover 
deze niet gefinancierd worden kunnen worden 
via een voorliggende voorziening)

Gewaarborgde hulp

• Zorgprofiel VG 4 en hoger vanaf 18 jaar
• Zorgprofiel V&V 4, 5 ,6 en 7
• Verklaring invullen, geldt ook voor 

bewindvoerder, mentor of curator
• Geen hulpverlener
• Uitzondering; familie 1e en 2e graad
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Taak gewaarborgde hulp
• Integraal verantwoordelijk voor kwalitatief goede 

zorg (administratie, financieel en zorginhoudelijk)
• Bij terugbetaling komt zorgkantoor bij gewaarborgde 

hulp
• Natuurlijk persoon 
• Max. 3 cliënten per gewaarborgde hulp
• Aanspreekpunt voor zorgkantoor en SVB
• Aanwezig bewustkeuzegesprek (bereidverklaring) en 

huisbezoek van zorgkantoor
• Werkzaamheden gewaarborgde hulp kunnen niet uit 

PGB betaald worden
• Onderzoek door VWS bereidheid/ juridische toets

Vragen….?

Naar-Keuze

Tel.: 0481  374589

algemeen@naar-keuze.nl

mailto:algemeen@naar-keuze.nl

