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Wat kunnen we samen doen om van  
persoonsvolgende financiering (PVF)  

een succes te maken? 
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Congres Evaluatie PVF  
Een vergelijking met Nederland, 
Engeland en Duitsland: wat doen 

we goed en wat kan beter?  
 
 
 
 
 

4 juli 2019 
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Welkom! 
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Wie ben je en  
waarom heb je gekozen voor deze workshop? 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ Toelichting: Wat zien we in het buitenland? 

✔ Discussie: Wat doen we goed en wat kan beter? 

✔ Slot 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ Toelichting: Wat zien we in het buitenland? 

✔ Discussie: Wat doen we goed en wat kan beter? 

✔ Slot 
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Neem je smartphone of tablet. 

Surf naar www.slido.com. 

Voor de code # LANDEN in.  

 

 

 

Beantwoord de vragen als ze worden opgestart. 

http://www.slido.com/
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Evaluatie doelstellingen 

Hoe doen we het in Vlaanderen op het vlak van 

elk van de volgende vijf aspecten? 
 

zeer slecht - slecht -  matig - goed - zeer goed 
 

 

• Goed geïnformeerde gebruikers 

• Autonomie bij de gebruiker 

• Zorggarantie 

• Kwaliteit van zorg 

• Sociale rechtvaardigheid 



9 

Agenda 

✔ Introductie 

✔ Toelichting: Wat zien we in het buitenland? 

✔ Discussie: Wat doen we goed en wat kan beter? 

✔ Slot 

20’ 
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Technische vogelvlucht 

 

 

 

 

1. Wettelijke grondslag? 

2. Persoonsvolgende financiering: What’s in a name? 

3. Specifieke beleidskeuzes? 
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1. Wettelijke grondslag 

Nederland 

• Wmo en Jeugdwet 
Sociale zorg door gemeenten 

• Wlz 
Langdurige gezondheidszorg 
door CIZ en Zorgkantoren 
(regional) 

• Zvw 
Zorgverzekeraars (privé) 

 

Engeland 

• Care Act 
Social Care, Local Authorities 

• NHS Continuing Healthcare 
Clinical Commissioning Groups 

Duitsland 

• Social Gesetzbuch 9 
één wettelijk kader 

• 8 ‘Leistungsträger’ 

• Pflegeversicherung  
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2. Persoonsvolgende financiering: What’s in a name? 

Nederland 

• Persoonsgebonden Budget 

• Zorg in Natura 
 

Engeland 

• Personal Budget (Social care) 
en Personal Health Budget 
(Longterm Health Care) 

• Direct payment 

• Individual service fund 

• Government managed 

budget  

 

Duitsland 

• Persönliches Budget 

• Zachleistung  

• Trägerubergreifendes   
Budget 
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3. Specifieke beleidskeuzes 

Nederland 

• Centraal (wlz) én Lokaal 
(wmo) 

• Trekkingsrecht 

• Moeilijk tot niet 
combineerbaar 

Engeland 

• ‘All comes down to Local’ 
 

• Mate van samenwerking 
contextgebonden 

• Combinatie mogelijk  

Duitsland 

• Integraal, doch 
gefragmenteerd 

• Leistungen wie aus einer 
hand  

• Social hilfe ‘nachrangig’ 
 = sluitstuk  
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Randvoorwaarden 

   Toegang tot informatie 

   Toegang tot zorg 

   Kennis en cultuur bij professionals 

   Passende bestuurlijke context 
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Toegang tot informatie (1/2) 

• Systemen in verandering met telkens veranderende informatie 

• Communicatie naar verschillende groepen 

• Formeel toegang tot informatie 
 

 

 

“The law says ‘the Leistungsträger have to inform the people’.  

They have to, but they usually only have [the information] for their own areas of expertise, and of course they like to keep the money. 

They don’t like to spend money or waste money, so they don’t really inform people.”  

[Medewerker belangenorganisatie Duitsland] 
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Toegang tot informatie (2/2) 

• Wie informeert en hoe? 
� Recht op informatie krijgt vorm in uitvoering door tussenactoren 

� Hebben actoren die dienen te informeren ook andere belangen? 

� Hoe wordt geïnformeerd?  

 

 
“Als je voor een PGB kiest, dan moet je maar op de blaren zitten.  

Dan moet je maar zien hoe je aan je informatie komt, hoe je aan je ondersteuning komt.”  

[Medewerker belangenorganisatie Nederland] 

“Ja, in feite zeg ik ook: als je geholpen bent met de standaard oplossing moet je het zelf niet op de nek halen. 

Want er zit vrij veel administratie om heen, waarbij altijd toch wel iets komt van, ja dat heb ik niet geweten.  

Hoe kan ik daar nou voor komen te staan? Of … Nu is mijn hulpverlener ziek en ik kan geen vervanging vinden.” 

[Beleidsmedewerker lokale overheid Nederland] 
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Toegang tot zorg 

• Inkomens- of vermogensafhankelijkheid 

• Zorg door inwonende familieleden 

• ‘Taligheid’ van de cliënt  
 

 

 

 
• Beschikbaarheid gepast aanbod in het zorglandschap 

 

“Wij zeggen ja dat moet je zelf kunnen in principe want anders ben je niet PGB-vaardig.  

En als je dat niet zelf kan: of je hebt geen PGB of je hebt een vertegenwoordiger.  

Maar de administratie dat mag wel maar dan moet je er zelf voor betalen, dat mag niet uit je PGB.”  

[Beleidsmedewerker Nederland] 

“Not only the personal budget, but even the kind of services an individual obtains, depends on the region where he/she lives. For 

example: if you live in an area like here in [local authority], where we have a huge centre for independent living, lots of people are 

living here, we have lots of council-people, who do councelling and training etc. The services, even the Sachleistung is convenient 

and appropriate. But if you live in the countryside in Eastern-Germany, just about 200 km from here, you get almost nothing, even 

though the same legislation is applicable.” [Beleidsmedewerker lokale overheid, Duitsland] 
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Kennis en cultuur bij professionals (1/2) 

• Decentrale uitvoering 

� Op maat van lokale context en versnippering expertise 

• Beleidsuitvoerders werken in een centraal vormgegeven context  

� Recht op PB versus PB voor de ‘vaardige cliënten’ 

� Beleidsfunctie personen met praktijkervaring (bv. op niveau Länder) 

 
 

“Eigenlijk een stuk voortbouwend op de veranderagenda.  

Als je nu wat meer contracteert en je zet wat meer alternatieven neer op het 

betalen van informele zorg, dan zal je zien dat het aantal PGB’s daalt.  

En dat gebeurt dus ook. Het roept alleen de bemerkingen in het parlement of 

van ‘jullie hebben een ontmoedigingsbeleid’ rond het PGB. Terwijl wij er nu net 

juist een recht van hebben gemaakt in alle wetten. Maar wat lastig uitleggen 

is in het parlement is dat heel veel mensen om onbedoelde redenen gebruik 

maken van het PGB en dat er heel goede alternatieven in naturazorg worden 

gecreëerd voor het moment.”  

[Beleidsverantwoordelijke centrale overheid, Nederland] 

“Es gibt schon seit dem Ende der 1990’er Jahre persönliche 

Budgets, die meisten eben auch aus der Eingliederungshilfe, 

und das hängt alles an Personen. In Rheinland-Pfalz, war 

damals der Behindertenbeauftragte der Ottmar Miles-Paul, 

und das ist selber ein Mensch mit Behinderung. Und er hat 

sich sehr stark eingesetzt für das Persönliche Budget. (…) Es 

kam wirklich darauf an, oder hing davon ab, welche 

Menschen agiert haben in den einzelnen Bundesländern.”  

[Beleidsmedewerker, Duitsland] 
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Kennis en cultuur bij professionals (2/2) 

• Beleidsuitvoerders werken in lokaal vormgegeven context met invloed op lokale 
cultuur. 

� Visie op aanbod 

� Innovatief versus conservatief 

� Publieke opinie als toetssteen  

� Impact op professionaliteit van praktijkmedewerkers 

� Kostenefficiëntie als drive voor keuzes?  

 

“Some of it tough is an attitude of mind,  

and I think, I don’t know if the social workers would agree 

with me but I think there are still, there is still a group of 

staff who find it philosophically quite difficult to compute 

the fact that you can give somebody hard cash.  

And it goes back to the days, I used to call it the ‘front 

page of the local paper’-days.” 

 [Beleidsmedewerker lokale overheid, Engeland] 

“Some local areas have embraced the ideas of personalization 

much more than others, you know.  

You see very different attitudes.  

And if you look at statistics of reliance on care homes as 

opposed to community care, there are many differences which 

aren’t really explainable by anything other than just having a 

different culture.” 

[Vertegenwoordiger zorgaanbod, Engeland] 
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Passende bestuurlijke context (1/2) 

• Verschillende wetgevingen 
� Doorverwijzing  

� Impact op indicering  

• ‘Naakte man in de kale kamer’ versus ‘persoon in omgeving’ 

• ‘Postcode lotery’: impact op indicering 

 

 

 

“Als er al een netwerk actief is die het een en ander doet, dan zal je tot een lagere hulpvraagvaststelling komen die in een indicatie 

wordt vastgelegd. Dan kom je in een lagere indicatie terecht. Maar dat geldt enkel binnen de gemeente, binnen de WMO. In de WLZ 

geldt: we indiceren op basis van een kale kamer en een naakte hulpvrager. Dus ook al staat de hele familie om hem heen, dan nog 

krijgt hij een hartstikke hoog budget. Dus dan wordt gewoon – in sommige situaties – te veel toegekend.” 

[Belangenbehartiger cliënten, Nederland] 
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Passende bestuurlijke context (2/2) 

• Transparantie 
� Complexiteit 

� Samenwerkingsverbanden lokale partners 

� Wat zijn mijn rechten?  

 

 

• Ondergraaft regelgeving initiële doelstellingen PVF? 
� Trekkingsrecht 

� Pre-payment cards 

 

 

“So, what should I be entitled to expect when I approach my 

local authority to ask an assistant. What should the 

assessment process do, how much money should be in my 

personal budget, you know... That level of transparency about 

how the system works is an issue. And that is not in place 

generally across the country. Local authorities are not good at 

being open and transparent and honest about some of those 

key entitlements that people have.”  

[Beleidsverantwoordelijke centrale overheid, Engeland]  

“And then having, as you have seen from the pre-payment card, a mindset that prescribes all sorts of things you can’t use your resources 

for, that just ignores the very thing that they want to create: more innovation, personalized solutions.  

And it goes back to the ‘who knows best culture’. Is it the individual or the officer of the state that knows best?  

And over the past three or four years, the cuts have begun to bite.  

And LA’s increasingly are taking a view, more and more strongly, that they know best.”  

[Belangenorganisatie, Engeland] 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ Toelichting: Wat zien we in het buitenland? 

✔ Discussie: Wat doen we goed en wat kan beter? 

✔ Slot 

50’ 
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Persoonsvolgende financiering (PVF): discussie 

4 randvoorwaarden als vertrekpunt voor een interactieve sessie: 

• Toegang tot informatie 

• Toegang tot zorg 

• Kennis en cultuur bij professionals 

• Passende bestuurlijke context 
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Persoonsvolgende financiering (PVF): discussie 

Wat is er goed  
in Vlaanderen en  

dienen we te behouden? 

Welke knelpunten  
zijn er in de  

Vlaamse context? 

Wat is jullie ultieme voorstel om te  
behouden / veranderen in Vlaanderen? 
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Persoonsvolgende financiering (PVF): discussie 

Kennis en cultuur bij professionals 

Groepen  
1, 3, 5, 7, 9 🡪 

Groepen  
2, 4, 6, 8, 10 🡪 

Toegang tot 
informatie 

Toegang tot zorg Passende bestuurlijke context 

+ 

+ 
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Leidende principes bij de discussie (kader) 

 

1. Denk met de personen aan jouw tafel vanuit de verschillende hoeken samen na, 
zowel vanuit het standpunt van de gebruiker, het standpunt van diverse 
organisaties als het standpunt van de overheid. 

2. Zoek naar creatieve ideeën en oplossingen, waarbij je je deels kan laten inspireren 
door de verhalen uit het buitenland. 

3. Redeneer los van de beschikbare middelen en bestaande kaders over wat er 
anders of beter zou kunnen. 
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30 minuten 

Persoonsvolgende financiering (PVF): discussie 
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Persoonsvolgende financiering (PVF): terugkoppeling discussie 

2’ per groep 
(1’ per randvoorwaarde) 

Wat is jullie ultieme voorstel om te behouden / veranderen in Vlaanderen? 
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Agenda 

✔ Introductie 

✔ Toelichting: Wat zien we in het buitenland? 

✔ Discussie: Wat doen we goed en wat kan beter? 

✔ Slot 

10’ 
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Evaluatie doelstellingen 

Hoe doen we het in Vlaanderen op het vlak van 

elk van de volgende vijf aspecten? 
 

zeer slecht - slecht -  matig - goed - zeer goed 
 

 

• Goed geïnformeerde gebruikers 

• Autonomie bij de gebruiker 

• Zorggarantie 

• Kwaliteit van zorg 

• Sociale rechtvaardigheid 
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Neem je smartphone of tablet. 

Surf naar www.slido.com. 

Voor de code # LANDEN in.  

 

 

 

Beantwoord de vragen als ze worden opgestart. 

http://www.slido.com/
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Slotbeschouwing 
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Bedankt! 


