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Persoonsvolgendheid 

Het begon in 2015 als een droom. Een groep van ongeveer 20 zorgaanbieders wilden 
de cliënt daadwerkelijk centraal zetten. Niet alleen met goede bedoelingen. Niet alleen 
met goed luisteren. Niet alleen met goede zorgplannen. Maar ook door de cliënt grip te 
geven op het geld. Dat was een droom, omdat de instelling dan daadwerkelijk macht 
overdraagt aan de cliënt. Zich daadwerkelijk ondergeschikt maakt aan de wensen van 
de cliënt. Vraagsturing vertaalt naar de middelen.

Dat was reuze spannend. Want, hoe moest dat? De zorgaanbieders hadden daarbij elk 
zo een eigen beeld. Er werd gedacht aan heel goede zorgplannen. Sommigen kop-
pelden daaraan een soort strippenkaart die een waarde heeft. Anderen dachten aan 
puntensystemen. En punten die waarde hebben. Sommigen wilden ook echt ‘cash’ in 
handen van de cliënt geven.

Het was ook reuze spannend omdat het nogal wat betekent. Niet alleen het geld. Dat is 
een sluitstuk. Het gaat om de visie van de organisatie, de waarden, de houding en het 
gedrag van de zorgverleners, de ondersteunende ICT, enzovoorts.

Nu, ruim twee jaar later, weten deze zorgaanbieders veel meer. En, na lezing van dit 
boekje, weten wij dat ook. De vragen, de voetangels, de klemmen EN vooral ook wat 
het oplevert. Is het daarmee klaar? Helaas, nog niet. Er zijn eerste ervaringen. We 
weten meer. Maar het zal voort moeten gaan om de cliënt de macht echt in handen te 
geven. Het boekje biedt een rijke bron van informatie. En een stevig fundament voor 
het vervolg van de droom.

Ik wens u veel leesgenoegen, dat heb ik ook gehad.

Anno Pomp,
Coördinator Strategie voor de langdurige zorg, 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Binnen het verbeterprogramma Waardigheid en 
trots – Ruimte voor verpleeghuizen1 versterkt 
een aantal organisaties de regie van hun bewo-
ners door ze zeggenschap te geven over de be-
steding van het budget dat is gekoppeld aan hun 
Wlz-indicatie. Het werken met dit zogenoemde 
persoonsvolgend budget kent verschillende 
vormen: organisaties kunnen het budget virtueel 
aan de bewoner geven, werken met persoonsge-
bonden uren en er wordt geëxperimenteerd met 
arrangementen in combinatie met punten die 
een bewoner te besteden heeft.

Los van de vorm die een organisatie kiest, zijn de 
eerste effecten veelbelovend: niet alleen past de 
zorg steeds beter bij de cliënt, ook de medewerkers 
beleven plezier aan het hervinden van de kern van 
hun werk en het leveren van cliëntgerichte zorg. 
Zo blijkt uit het evaluatieonderzoek van Archipel 
dat werken met een persoonsvolgend budget door 
medewerkers wordt gewaardeerd omdat het de 
eigen regie van de cliënt stimuleert en de dialoog 
tussen cliënt/familie en medewerker goed onder-
steunt. 

Deze positieve effecten vormden de aanleiding om 
de ervaringen van organistaties die met een per-
soonsvolgend budget werken te bundelen in deze 
publicatie. We hopen andere zorgorganisaties te 
enthousiasmeren en ze te helpen met dilemma’s 
en vragen die zij gaandeweg tegen kunnen komen. 
Het werken met een persoonsvolgend budget 
blijkt namelijk niet altijd eenvoudig. In dit boekje 

geven we een overzicht van de ervaren dilemma’s 
en de oplossingen die hiervoor bedacht zijn. Het zijn 
verhalen uit de praktijk over het werken met een 
persoonsvolgend budget.

Dit boekje is geen kookboek voor het implementeren 
van een persoonsvolgend budget, om de eenvoudige 
reden dat dé goede manier om te werken met een 
persoonsvolgend budget, per situatie en organisatie 
verschilt. Dit verschil wordt bijvoorbeeld ingegeven 
door de doelgroep, de organisatiestructuur, ICT-
infrastructuur en natuurlijk in hoeverre het past bij 
een team of organisatie. Dit boekje biedt vooral hou-
vast bij de vraagstukken en uitdagingen waarmee 
een organisatie aan de slag zal moeten, wanneer ze 
met een persoonsvolgend budget gaan werken. We 
kozen ervoor het te structureren aan de hand van 
de 15 meest gestelde vragen die de organisaties zich 
gesteld kregen. Bij elk van deze vraagstukken zijn 
er antwoorden weergegeven die gebaseerd zijn op 
ervaringen van zorgorganisaties uit de praktijk. 

We hopen dat dit boek u houvast en inspiratie biedt 
op weg naar het werken met een persoonsvolgend 
budget.

1 Ruim 150 zorginstellingen met ruim 700 locaties doen mee aan het 
programma Ruimte voor verpleeghuizen, onderdeel van Waardigheid 
en trots. Het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots is een 
initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en de TaskForce Waardigheid en trots. Meer informatie over het pro-
gramma is te vinden op www.waardigheidentrots.nl.

Leeswijzer: de zorgdriehoek
 

De vraagstukken over werken met een persoons-
volgend budget ordenen we met behulp van onder-
staande driehoek, waarin de cliënt en zijn of haar 
mantelzorger, de professional en de (zorg)organisa-
tie een plek hebben. In de driehoek zijn niet alleen 
deze drie actoren van belang, ook de relatie tussen 
deze actoren (weergegeven als de drie zijden van de 
driehoek), zijn van betekenis. We groeperen de vra-
gen langs de drie zijden van de driehoek. We starten 
met de relatie tussen de cliënt, mantelzorger en de 
zorgprofessional. Vervolgens gaan we in op de relatie 
tussen de cliënt, mantelzorger en de organisatie. 
Tot slot komen de vraagstukken rondom de relatie 
tussen de professional en de organisatie aan bod.
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De vragen zijn gegroepeerd langs de drie 
zijden van de driehoek, en worden per zijde 
beantwoord. 

 

De cliënt, de mantelzorger 
en de professional
Om de cliënt meer regie te kunnen geven, kiezen 
organisaties ervoor om de cliënt de beschikking 
te geven over een deel van het budget dat hoort 
bij de Wlz- indicatie. De cliënt kan dit persoons-
volgend budget gebruiken om diensten in te 
kopen bij de organisatie. 

Als een organisatie gaat werken met een persoons-
volgend budget, verandert de dialoog tussen cliënt, 
mantelzorger en de professional. Beide partijen 
zullen moeten wennen aan de nieuwe manier van 
werken en het is daarom belangrijk dat ze goed met 
elkaar in gesprek blijven. Het helpt als er op een een-
voudige manier inzicht gegeven wordt in het budget 
van de cliënt en het zorg- en dienstenaanbod van de 
organisatie. Samen met de professional bespreken 
de cliënt en mantelzorger de mogelijkheden om het 
persoonsvolgend budget in te zetten. Het voeren 
van dit gesprek is nieuw voor zowel de professional 
als de cliënt. Het aanreiken van gesprekstechnieken 
kan helpen. Hoe kan je als organisatie het beste het 
gesprek faciliteren? Hoever gaat de keuzevrijheid van 
de cliënt? 

In dit hoofdstuk vindt u dilemma’s die over dit on-
derwerp gaan en voorbeelden van oplossingen waar 
organisaties voor kozen.

Vraag 1
Hoe leer je de cliënt en zijn netwerk goed 
kennen?

Organisaties kunnen de wensen en behoeftes van 
een cliënt op verschillende manieren in kaart bren-
gen. Hiervoor zijn vele methoden en instrumenten 
beschikbaar. Binnen het programma Waardigheid en 
trots zijn deze verzameld en te vinden op de website: 
www.kenjeclient.nl. 
 
Om een cliënt en zijn netwerk goed te leren kennen, 
zijn drie zaken van belang:

1. Er moet niet alleen gekeken worden naar iemands 
fysieke gezondheid, er moet aandacht zijn voor het 
hele spectrum, waaronder geestelijk welbevinden, 
zingeving, netwerk, en familie;

2. De mantelzorger en de familie worden zoveel 
mogelijk bij het leven van de cliënt in de instelling 
betrokken, zowel in praktische als emotionele zin; 

3. Het leren kennen begint zo vroeg mogelijk in het 
proces, het liefst al voor de verhuizing naar het 
verpleeghuis en bij de cliënt thuis.

Verder kijken dan de beperking
Bij het in beeld brengen van de cliënt kijken orga-
nisaties verder dan de beperking waardoor iemand 
beschermd moet gaan wonen. Thema’s zoals spiritu-
aliteit en zingeving krijgen nadrukkelijk meer aan-
dacht. Er zijn veel instrumenten beschikbaar die alle 
facetten in kaart brengen. Voorbeelden hiervan zijn:  

Voorbeeld 1
Het spinnenweb gebaseerd op positieve gezondheid
Diverse zorgorganisaties gebruiken het spinnenweb 
van Machteld Huber als methode om samen met 
de cliënt in kaart te brengen wat belangrijk is. Het 
spinnenweb is een scoringsinstrument. Op de assen 
worden de volgende thema’s gemeten: mentaal 
welbevinden, lichaamsfuncties, zingeving, meedoen, 
kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. De 
cliënt geeft zelf aan op welke thema’s hij of zij wil 
verbeteren.

In 2017 organiseerde Waardigheid en trots een bij-
eenkomst over dit thema waaraan Machteld Huber 
een bijdrage leverde. Het verslag is hier terug te 
lezen.
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Voorbeeld 2
De Groninger Wellbeing Indicator 
De Groninger Wellbeing Indicator (GWI) is ontwik-
keld door Joris Slaets. Ook de GWI kijkt verder dan 
het medisch model. De indicator scoort op acht 
domeinen: genieten van eten en drinken; lekker 
slapen en rusten; plezierige relaties en contacten; 
actief zijn; jezelf redden; jezelf zijn; je gezond 
voelen van lichaam en geest en plezierig wonen.
Er worden twee vragen gesteld: welk domein vindt 
u belangrijk en bent u daar wel of niet tevreden 
over? De GWI is praktisch uitvoerbaar gemaakt 
voor zorgorganisaties, bijvoorbeeld bij Careyn.

Tijdens de bijeenkomst van de BEL-groep (Baas 
over Eigen Leven) op 30 augustus 2017 in Utrecht 
werden meerdere manieren besproken om op een 
goede manier met elkaar in gesprek te gaan. In het 
verslag van de dag zijn meerdere methoden terug 
te lezen.

De mantelzorger (en familie) niet vergeten
De mantelzorger is onlosmakelijk verbonden 
met de cliënt. Samen met de mantelzorger en/of 
familie bekijkt de organisatie wat de cliënt nodig 
heeft, wat de mantelzorger en familie nog zelf kan 
en wil doen en waar extra zorg nodig is. Dit vraagt 
om een nieuwe dialoog tussen mantelzorger en 
zorgverlener. Dat kan via bijeenkomsten met 
familie, cliënt en het zorgteam. In het cliëntendos-
sier wordt ook opgenomen wat de familie doet. 
De familie en mantelzorger kennen de cliënt het 
beste, dus het is zeer belangrijk om hen bij het hele 
proces te betrekken.

Het goede gesprek
Persoonsvolgende zorg en bekostiging vragen om 
een goed contact met de cliënt en diens netwerk. 
Maar hoe kom je op een goede manier met elkaar 
in gesprek? Bekijk de volgende voorbeelden:
- Op de website van Zorg voor Beter staat een 

uitgebreid dossier over goede gespreksvoering. 
Bekijk het dossier “Goed in gesprek”.

- In de publicatie Communiceren met familie van 
Waardigheid en trots worden handvatten gege-
ven voor goede communicatie met de naasten 
van de cliënt. 

 
Een goede voorbereiding
Voor een goed beeld van de cliënt wordt er kennisge-
maakt met de persoon in kwestie voordat hij naar de 
instelling verhuist. De zorgmedewerker leert de toe-
komstige bewoner bij voorkeur al kennen in de eigen 
woonomgeving en kan hierdoor beter en makkelijker 
een goede vertaling maken naar de situatie waarin 
de cliënt later in de organisatie komt te wonen. Voor 
de cliënt en mantelzorger is het prettig om alvast een 
bekend gezicht en aanspreekpunt te hebben voor 
vragen. 

Een succesvolle aanpak is om voorafgaand aan het 
gesprek al informatie en vragen op te sturen, zodat 
cliënt en mantelzorger zich kunnen voorbereiden. 
In deze informatie staat meer over het zorgaanbod, 
aanvullende diensten en hoe de organisatie het wer-

ken met een persoonsvolgend budget aanpakt. De 
vragenlijst bestaat uit vragen aan cliënt en mantel-
zorger over de zorgbehoefte en de thuissituatie van 
de cliënt. Er zijn verschillende formats en methoden 
om de cliënt al beter te leren kennen.

Gewoontegetrouw
Een voorbeeld van een methode, om de cliënt al 
beter te leren kennen voordat hij naar de instelling 
verhuist, is Gewoontegetrouw van Gerke de Boer. 
Dit gedachtegoed gaat uit van de leefwereld van de 
bewoner én diens naasten, waarbij gewoonten en 
rituelen van de bewoner leidend zijn in het dagelijks 
leven van de bewoner. Nog voor de verhuizing is 
bekend aan welke kant van het bed iemand uitstapt, 
hoe laat iemand doorgaans opstaat, wat zijn ontbijt-
gewoonten zijn, et cetera. Dit maakt de verhuizing 
minder ingrijpend.

Lees meer over de methode Gewoontegetrouw op 
www.gerkedeboer.nl. Ook op de website van Waar-
digheid en trots staan tips om de verhuizing van de 
cliënt naar de instelling in goede banen te leiden.
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Vraag 2
Hoe vertaal je de informatie over de cliënt 
naar de invulling van de zorg? 

Als de organisatie een goed beeld heeft van de 
wensen en behoeftes van de cliënt, volgt de ver-
taling hiervan naar de dagelijkse zorg. Omdat dit 
zowel over cultuur als systemen gaat, is dat niet 
altijd even eenvoudig. Het leidt tot vragen als: 
- Lukt het ons om de wensen van álle cliënten in te 

vullen met het huidige personeel en de planning 
waarmee zij werken? 

- Sluit de samenstelling van het team aan bij wat 
cliënten nodig hebben? 

- Kunnen we in onze dienstverlening aansluiten bij 
het ritme van de cliënt?

Bij het vertalen van de informatie over de cliënt 
naar de invulling van de dagelijkse zorg, kan on-
derstaand stappenplan helpen. 

1 Breng de wensen en behoeften van de cliënt in 
kaart

2 Leg deze wensen en behoeften naast de dien-
stencatalogus van de organisatie

3 Bepaal welke diensten haalbaar zijn:
 a.  Binnen het budget
    b. Organisatorisch (Zijn er voldoende medewer-

kers en/of vrijwilligers beschikbaar? Beschik-
ken zij over de juiste competenties om de 
gekozen diensten te verzorgen?)

4 Als de diensten niet uitgevoerd kunnen wor-
den, kijk dan naar de mogelijkheden die er wel 
zijn. Zijn de diensten bijvoorbeeld extern in te 
kopen? Misschien is het mogelijk de diensten 

uit te voeren met extra vrijwilligers met passende 
competenties? Misschien kan de familie ingezet 
worden voor bepaalde diensten zodat er budget 
vrijkomt?

5) Leg de afspraken vast in het (familie-) zorgleefplan 
van de cliënt 

6) Bespreek regelmatig of de wensen en behoeften 
van de cliënt bijgesteld moeten worden

Waardigheid en trots organiseerde in 2016 een bij-
eenkomst rondom het zorgleefplan van de toekomst. 
Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid ingegaan op 
hoe organisaties een beeld krijgen van de cliënt, en 
hoe ze dit gebruiken om de zorg van hun cliënt op 
maat te krijgen.  Lees het verslag.

Zorgbalans ontwikkelde een inspirerend voorbeeld 
waarin de organisatie een zo compleet mogelijk 
beeld van de cliënt in ECD-vorm implementeerde, 
de one-page-profile. Zorgbalans vertelde hierover 
tijdens de bijeenkomst ‘Het zorgleefplan van de toe-
komst’. Lees meer over het one-page-profile.
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Vraag 3
Hoe blijf je mantelzorg betrekken? 

Om de beste zorg aan een cliënt te kunnen bieden, 
is een goede samenwerking met mantelzorgers 
belangrijk. Betere samenwerking levert meer be-
trokkenheid en bijdragen van mantelzorgers op, 
meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning van 
cliënten en meer werkplezier voor medewerkers2.

Bij het werken met een persoonsvolgend budget kan 
de inzet van mantelzorg ook een financieel voordeel 
hebben voor de cliënt. Het bijzondere van werken 
met een persoonsvolgend budget is namelijk, dat de 
mogelijkheid bestaat om de mantelzorg heel zicht-
baar en concreet te waarderen. De activiteiten die de 
mantelzorger doet, besparen budget bij de bewoner. 
De bewoner kan het bespaarde budget vervolgens 
inzetten voor extra zorg of activiteiten. 

Betere samenwerking met mantelzorgers realiseren, 
kan op verschillende manieren.  Allereerst is het be-
langrijk om familie en mantelzorgers zoveel mogelijk 
te betrekken bij het dagelijks leven van de bewoner. 
Daarnaast is het van belang om goede methoden in 
te zetten om de communicatie rondom de bewoner 
zo goed mogelijk te faciliteren. 

2 uit: Eindrapportage In voor Mantelzorg, samen sterker in zorg en 
ondersteuning, 2015

NiKo:
‘Het vertrekpunt bij NiKo is altijd het pure IPVB 
(Intramuraal Persoonsvolgend Budget). Samen met 
zijn mantelzorgers maakt de cliënt afspraken met de 
medewerker van NiKo. Daarin komt van alles aan de 
orde, ook iemands welzijn. In het IPVB wordt ver-
der vastgelegd wat de familie doet voor en met de 
cliënt. Van hulp bij het douchen tot samen spelletjes 
spelen en eten. Daarnaast organiseren zij een cliënt/
familiegesprek dat wordt opgenomen op video om 
de cliënt goed te leren kennen. Dit gesprek duurt 
een uur en vindt plaats bij een familielid thuis of in 
de woonkamer van de bewoner. Daarin mag meneer 
of mevrouw aangeven wat hij of zij nodig heeft. De 
video van een uur wordt teruggebracht tot een kwar-
tier, gecheckt met de familie, en dan opgenomen 
in het cliënt dashboard. Zo is het ook te bekijken 
door de overige werknemers. Het zelf ontwikkelde 
cliëntdashboard bevat daarnaast een link naar IPVB 
(overzicht van het budget van de cliënt), ECD en een 
tevredenheidsapp.

Vraag 4
Wat levert het invoeren van het PVB op voor 
de cliënt?

De groep instellingen uit de themagroep PVB binnen 
Waardigheid en trots werkten samen aan een meting 
waarin cliënten en familie bevraagd zijn op de effec-
ten van het werken met een (familie) zorgleefplan of 
het virtueel beschikbaar stellen van middelen aan de 
cliënten.

Het meest uitgebreid is de manier van werken 
bij Archipel geëvalueerd. Uit de evaluatie bij 
Archipel blijkt duidelijk dat het werken met een 
persoonsvolgend budget zowel voor de cliënten en 
familie, voor de medewerkers als de organisatie als 
geheel positief is.

Uit de evaluatie van Archipel komen ook de volgende 
opbrengsten naar voren: 
- De samenwerking met de mantelzorger verandert. 
Wanneer deze een deel van de taken of zorg uit 
handen neemt, bespaart dit uitgaven uit het budget 
van de cliënt. Deze kunnen vervolgens op een andere 
manier ingezet worden bijvoorbeeld in de vorm van 
extra dagbesteding. 

Voor de medewerkers stimuleert het werken met 
een persoonsvolgend budget ondernemerschap. 
De cliënt heeft ook middelen tot zijn beschikking 
waarmee de medewerker op zoek kan gaan naar het 
invullen van de unieke zorgvraag. 

Bekijk de volledige publieksversie van de evaluatie 
van Archipel. 
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 Familieparticipatie bij Zorgboog
 Voor Zorgboog is het een belangrijk aandachts-

punt om de familieparticipatie beter op de kaart te 
zetten. Ze hebben daar verschillende oplossingen 
voor:

• Familieparticipatie opnemen in het EPD
 In het EPD van Zorgboog is het technisch moge-

lijk gemaakt om ook de rollen die door de familie 
worden ingevuld in het dossier op te nemen. 

• Technologische ondersteuning van familie-
 participatie
 Het is niet altijd eenvoudig om familieparticipa-

tie van de grond te krijgen. Bij Zorgboog wordt 
gebruik gemaakt van de App Nettie (een mantel-
zorg-app), en die geeft allerlei voorzetten om het 
sociale netwerk uit te breiden en informatie te de-
len. De app is ook bedoeld om het leuk te maken 
om iets extra’s te doen voor een naaste. 

• Familieparticipatie als vast onderwerp opnemen 
in (jaar)plannen 

 Familieparticipatie is bij Zorgboog opgenomen in 
elke jaarplanning, en wordt door de teams ver-
schillend ingevuld.

• Casussen over familieparticipatie behandelen 
tijdens intervisiebijeenkomsten

 Actuele casussen over familieparticipatie worden 
bij Zorgboog in teams besproken. De intervisie 
vindt plaats onder leiding van een coördinator, die 
is getraind in motiverende gesprekstechnieken.

• Familieparticipatie opnemen in het proces van 
verhuizing naar de instelling 

 De verhuizing naar een verpleeghuis is altijd een 
emotionele ervaring voor de naasten. Wanneer 
iemand verhuist naar het verpleeghuis, dan is er 
opluchting, maar daarnaast is er ook het besef 
dat het iemands laatste plek zal zijn. Het is erg 
wennen, en een pg-afdeling is confronterend. Bij 
Zorgboog krijgt de familie eerst twee maanden ‘vrij 
af’ om bij te komen. Ze zijn welkom, maar er wordt 
nog niet gevraagd of ze een bijdrage willen leve-
ren. Na twee maanden wordt het gesprek gevoerd: 
wat zou je nog willen doen? In de thuissituatie ging 
het om 5 à 6 uur per dag. In het huis, misschien 5 
à 6 uur per week. De familie voelt zich welkom en 
nuttig, de professional kan meer doen, en de cliënt 
wordt omringd door vertrouwde gezichten. Dit 
voelt als een meerwaarde voor alle betrokkenen.
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De cliënt, mantelzorger en 
de organisatie

De organisatie brengt goed in kaart welk aanbod, 
bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen, zij de 
cliënt te bieden heeft en rekent daarvan haar kost-
prijzen uit. De cliënt stelt vervolgens in dialoog 
met de professional zijn eigen zorg samen, pas-
send bij zijn budget (in euro’s, punten of persoons-
gebonden uren). Dit klinkt eenvoudig, maar vaak 
komen hierbij dilemma’s over verantwoordelijk-
heden, eigen regie en samenwerking met externe 
partijen, waaronder toeleveranciers, naar voren. In 
dit hoofdstuk bespreken we de meest voorkomen-
de dilemma’s en mogelijke oplossingen.

Vraag 5
Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van zorg die is ingekocht buiten de eigen 
organisatie?

Als een organisatie de bewoner een deel van het 
budget geeft, komt onherroepelijk de vraag of het 
budget uitgegeven kan worden aan diensten die niet 
door de organisatie zelf geleverd worden. De dien-
sten van de vertrouwde schoonmaker van thuis, de 
klusjesman, of een andere vorm van dagbesteding: 
kan dat ook uit het persoonsvolgend budget betaald 
worden? 

Vanuit het idee dat de cliënt in regie is, vindt het 
merendeel van de organisaties dat dit moet kunnen. 
De vraag die vervolgens opkomt is: wie is eigen-
lijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg die 
buiten de eigen organisatie wordt ingekocht? Het 
veelgehoorde antwoord is dat de organisatie die de 
diensten levert verantwoordelijk is. Dat is natuurlijk 
ook zo. Maar is de instelling waar de cliënt woont 
ook op een of andere manier verantwoordelijk voor 
de kwaliteit? En als dat het geval is, wie beoordeelt 
dan of de kwaliteit op orde is, los van de cliënt zelf? 
Heeft de organisatie daar nog een rol in te spelen? 

Bundelen van krachten
Op 6 oktober 2014 vond de In voor zorg-bijeenkomst 
‘Bundelen van krachten’ plaats, waarin dit onder-
werp uitgebreid aan de orde kwam.

 

ZZG Zorggroep over verantwoordelijkheid
Op de themabijeenkomst van 5 april 2017 over 
persoonsvolgende bekostiging was Hans Vos van 
ZZG Zorggroep duidelijk over de verantwoordelijk-
heid voor de kwaliteit van zorg en diensten. ‘Wij zijn 
verantwoordelijk, en niemand anders.’ Hij gaf bo-
vendien aan dat deze vraagstukken in de praktijk niet 
of nauwelijks aan de orde zijn. Pas als zo’n dilemma 
zich voordoet, lijkt het Vos goed om met elkaar te 
bekijken wat het beste is voor de cliënt en de organi-
satie. Lees meer in het verslag en de presentatie van 
deze bijeenkomst.

Archipel biedt klantondersteuning
Wanneer de cliënt de regie heeft, is deze ook verant-
woordelijk voor de kwaliteit, vindt Archipel. Om de 
cliënt te helpen bij het dragen van die verantwoor-
delijkheid werkt Archipel met een klantondersteuner. 
Samen met de cliënt, mantelzorger en het zorgteam 
maakt deze ondersteuner goede afspraken over wel-
ke zorg de cliënt krijgt, en wie wat doet.
Archipel heeft al jaren ervaringen met het inkopen 
van dagbesteding voor cliënten bij derden, om zo 
aan de wensen van cliënten te voldoen. 
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Bij Stichting NiKo is het zo dat als de zorg of dienst 
door iemand zelf wordt betaald, zoals bijvoorbeeld 
een hulp in de huishouding, de cliënt zelf verant-
woordelijk is voor de kwaliteit. Er zijn echter cliënt-
groepen waarbij dat niet kan, omdat de cliënt niet 
meer in staat is om het oordeel te vellen. In deze 
gevallen heeft de familie een belangrijke rol. Deze 
treedt op namens de cliënt. Wanneer de zorg of 
dienst niet door iemand zelf, maar uit het persoons-
volgend budget van de cliënt wordt betaald, vindt 
NiKo dat zij verantwoordelijk is voor de kwaliteit. 
Ook NiKo geeft aan dat het in theorie mogelijk een 
lastige discussie is, maar in de praktijk nauwelijks 
voorkomt. 

Vraag 6
Hoe gaan we om met solidariteit?

In de meeste gevallen komt een cliënt met zijn zorg-
vraag niet precies uit op zijn ZZP-budget. Hoe ga je 
daar als organisatie mee om? Bied je de mogelijkheid 
aan om te sparen als er budget overblijft? Wat doe je 
bij een tekort? Hoe organiseer je onderlinge solida-
riteit, als je dat al wilt? Mag je een budgettekort van 
een cliënt aanvullen met een budgetoverschot van 
een andere cliënt? En hoe je doe je dat met samen-
wonende echtparen die allebei een indicatie hebben?

Alle organisaties die werken met een persoonsvol-
gend budget gebruiken een deel van het budget om 
kosten te betalen die voor iedereen hetzelfde zijn of 
gemeenschappelijk zijn georganiseerd.
Grofweg zien we drie kostensoorten: 

1.  Gedeelde faciliteiten en diensten
Er zijn een aantal faciliteiten en diensten waarbij het 
van belang is dat iedereen daaraan bijdraagt, ook als 
de bewoner er niet of nauwelijks gebruik van maakt. 
Denk bijvoorbeeld aan de nachtzorg of het hebben 
van een receptie waar bezoekers worden ontvangen. 

Een manier om op dit onderdeel toch regie aan cliën-
ten te geven is door de cliëntenraad een belangrijke 
rol te geven in het vaststellen van de faciliteiten en 
diensten die hieronder vallen. Organisaties die op 
meerdere locaties zorg leveren, brengen de kosten die 
specifiek aan die locatie verbonden zijn in rekening. 

2.  Onderlinge solidariteit
Onderlinge solidariteit zien wij terug in hoofdzakelijk 
twee vormen:
• Omdat de zorgvraag van een cliënt kan fluctueren 
door ongeplande zorg en omdat binnen dezelfde ZZP 
de één tekortkomt en de ander overhoudt, wordt van 
het persoonsvolgend budget een deel gereserveerd. 
Dit deel wordt gebruikt voor het opvangen van tij-
delijke veranderingen in de eigen zorgvraag en voor 
het verschuiven van middelen voor de cliënten die 
tekortkomen. Dit ‘reservepotje’ voorkomt dat bij elke 
verandering in zorgbehoefte direct nieuwe afspraken 
gemaakt moeten worden over de te leveren zorg.

• Onderlinge solidariteit zie je ook terug als gemeen-
schappelijke kosten van een huiskamerconcept of in 
andere kleinschalige, groepsgebonden woonvormen. 
Ook hier zijn substituties mogelijk door de inzet en 
steun van familie, vrijwilligers en mantelzorgers. 

3.  Overhead
Naast de kosten voor onderlinge solidariteit en kos-
ten voor gedeelde faciliteiten en diensten zijn er nog 
de overheadkosten. Dit zijn kosten die in het alge-
meen nodig zijn om het leveren van de zorg te orga-
niseren, zoals kosten voor het hebben van een admi-
nistratieve organisatie, systemen en management. 
Het is van belang om deze kostenpost regelmatig te 
monitoren om veranderingen in de organisatie en de 
planning- en controlcyclus te verwerken.

De organisaties die werken met een persoonsvol-
gend budget zijn duidelijk en transparant over de 
kosten tegenover potentiële nieuwe bewoners: als 
een cliënt ervoor kiest om bij een organisatie te gaan 
wonen en zorg af te nemen, dan kiest hij of zij daarbij 
ook voor de gedeelde kosten die bij de desbetreffen-
de locatie horen.
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NiKo
Het is bij NiKo mogelijk om te sparen. De Wlz-indi-
catie is persoonlijk, dus als iemand overhoudt, dan 
kan hij dat bewaren. Bij NiKo draagt de cliënt bij aan 
collectieve voorzieningen en overhead. Van de totale 
ZZP wordt 50% - 60% hieraan uitgegeven, daar-
bij moet je bijvoorbeeld denken aan eten, drinken, 
schoonmaak, overhead, receptie, facilitaire dienst, 
maar ook aan de gemeenschappelijke kosten voor 
de groep waarin ze wonen.  De eigen keuze zit in 
de aard van de dagactiviteiten en de frequentie en 
momenten waarop zorg wordt verleend, waarbij bij 
de eigen keuzes van de cliënt altijd een toets plaats 
vindt of het medisch gezien verantwoord is. 
Lees op de website van Waardigheid en trots meer 
over de instrumenten die NiKo inzet.

Vraag 7
Waarin verschilt de zorg per cliënt? 

Het geld in de ZZP is bedoeld voor de Wlz verzekerde 
zorg. Toch blijkt het dat hierbinnen veel elementen 
zitten die de cliënt naar believen in kan vullen. 
Welke zorg een cliënt krijgt, is afhankelijk van de 
keuzes die een cliënt maakt met zijn budget. Als een 
cliënt bijvoorbeeld zijn budget gebruikt om 7x per 
week hulp in te schakelen bij douchen, is dat waar-
schijnlijk verschillend van hoe een andere cliënt kiest 
zijn zorg in te vullen. Het maakt bijvoorbeeld uit of 
er een partner is die mee kan en wil helpen: in het 

voorbeeld van het douchen houdt de cliënt budget 
over als de partner dit doet met de cliënt. 
We zien tegelijk iets anders. Niet alles is vrij in te 
vullen voor een cliënt. Wonen bij een organisatie 
betekent ook een bijdrage aan een aantal collectieve 
voorzieningen, zoals de bijdrage aan nachtzorg. 

Hieronder staat een voorbeeld weergeven van het 
budget van een cliënt, met de daarbij behorende 
uitgaven.

 
Praktijkvoorbeeld van opbouw van persoonsvolgend budget. 
Bedragen zijn indicatief. 

Waardigheid en trots organiseerde een aparte 
themabijeenkomst over de relatie tussen basiszorg 
en persoonsvolgend budget. Het verslag, met de 
bijbehorende mindmaps van de instellingen over dit 
thema,  is terug te vinden op de website van Waar-
digheid en trots.
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Archipel:
Elke cliënt die bij Archipel komt wonen op de locatie 
Berkenstate, krijgt indien gewenst een persoonsvol-
gend budget. Met een formulier wordt inzichtelijk 
gemaakt hoeveel budget de cliënt krijgt op basis van 
zijn ZZP-indicatie. Binnen dit budget wordt op het 
formulier duidelijk aangegeven wat de kosten zijn 
van de algemene voorzieningen. Iedereen draagt 
daaraan bij, alle 60 cliënten die er wonen. De cliën-
tenraad krijgt een belangrijke stem in het vaststellen 
van wat onder gezamenlijke kosten wordt verstaan. 
Archipel reserveert van het budget van een cliënt 
10% voor ongeplande zorg en onderlinge solidariteit. 
Hierdoor is het minder vaak nodig om bij een tijde-
lijk veranderende zorgvraag opnieuw afspraken te 
moeten maken met de cliënt. Elke cliënt draagt ook 
bij aan de overheadkosten van Archipel, in het bud-
getformulier wordt transparant gemaakt om hoeveel 
dit gaat. 
Er wordt nadrukkelijk gekozen voor het separaat 
verrekenen van deze algemene kosten. Ze worden 
dus bijvoorbeeld niet verrekend in het uurtarief van 
de geleverde of aangeboden diensten van medewer-
kers. Dit houdt de werkwijze zuiver, de uurprijs van 
eigen dienstverlening concurrerend en de drempel 
voor extra inzet van zorg of diensten laag.  
Lees op de website van Waardigheid en trots meer 
over de instrumenten die Archipel inzet.  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-bijeenkomst-persoonsvolgende-bekostiging-in-de-instelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/bel-bijeenkomst-is-basiszorg-en-hoe-om-gaan-functie-behandeling/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-bijeenkomst-persoonsvolgende-bekostiging-in-de-instelling/
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Vraag 8
Hoe richten we het huishoudboekje in?

Organisaties die werken met een persoonsvolgend 
budget gebruiken vaak de analogie van het huis-
houdboekje. Elke maand gaat er geld in en gaat er 
geld uit. Wat er binnenkomt, is afhankelijk van de 
ZZP-indicatie van de cliënt. Wat er uit gaat, is af-
hankelijk van de keuzes die de cliënt maakt. En deze 
keuzes zijn weer afhankelijk van wat de cliënt nog 
zelf kan, wat familie, mantelzorg of vrijwilligers doen 
en wat de kostprijs is van de diensten die de cliënt 
inkoopt met zijn budget. 

Om te kunnen werken met een persoonsvolgend 
budget moeten de kostprijzen van diensten 
inzichtelijk zijn. De kosten van de dienst moeten 
zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van de 
inzet van de medewerker met daarbij opgeteld de 
kosten van de benodigde materialen/faciliteiten. 
Het blijkt dat veel organisaties het lastig vinden om 
dit uit te rekenen. Zit in de kostprijs van een kopje 
koffie bijvoorbeeld meer dan alleen de koffie? Zit 
bijvoorbeeld ook de inzet van de medewerker die 
de koffie brengt en het afwassen van het kopje in 
de kostprijs verwerkt? In het vaststellen van de 
keuzes die van invloed zijn op de kostprijs, heeft de 
cliëntenraad een rol van betekenis. 

Het vaststellen van kostprijzen
Aan het vaststellen van de kostprijzen gaat een aan-
tal fundamentele keuzes vooraf: 
• Wanneer kostprijzen worden berekend kan de 

instelling ervoor kiezen om: 
- uit te gaan van de kosten per uur, met daarbij 

opgeteld een bijdrage voor gedeelde kosten, of; 
- eerst van het budget de algemene kosten af te 

halen en vervolgens de “kale” uurprijs door te 
berekenen aan de cliënten.

 Aan beide varianten zitten voor- en nadelen. Uit 
strategische overwegingen kiezen instellingen er 
vaak voor om uit te gaan van de kale uurprijs. Zo 
kunnen ze de concurrentie met andere partijen in 
de markt op dezelfde dienstverlening extra scherp 
en concurrerend houden en de drempel om meer 
zorg in te zetten laag houden. 

• Hoe verspreid je de overhead en kosten van wonen 
over de locaties? Als een instelling uiteenlopende 
prijzen vraagt voor verschillende locaties, blijft er 
dan op een duurdere locatie minder budget over 
voor de zorg voor de cliënt?

Archipel en NiKo
Archipel en NiKo werken al een aantal jaren met het 
persoonsvolgend budget. Op een themabijeenkomst 
in oktober 2016 toonden zij de instrumenten die ze 
gebruiken. Benieuwd naar de impressie van deze 
instrumenten? Lees het verslag met een beschrijving 
van de instrumenten die ze gebruiken.
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HilverZorg
Ook Hilverzorg werkt al enige tijd met het persoons-
volgend budget. De organisatie vertaalde het budget 
van de cliënt naar punten die hij kan gebruiken om 
zorg in te kopen. De controller van Hilverzorg vertel-
de erover tijdens een themabijeenkomst. Lees het 
verslag op de website van Waardigheid en trots.

De rol van de cliëntenraad
Als een organisatie gaat werken met een persoons-
volgend budget, is er ook een rol weggelegd voor de 
cliëntenraad. Zij geven onder andere advies bij het 
vaststellen van wat onder gezamenlijke kosten wordt 
verstaan en hoe de kostprijs van de diensten is opge-
bouwd. Dit betekent dat de eisen die gesteld worden 
aan de cliëntenraad veranderen. Zo moet de infor-
matievoorziening aan de cliëntenraad aangepast 
worden, maar zijn er ook andere competenties van 
cliëntenraadsleden van belang. Ook moet de cliën-
tenraad kunnen worden ondersteund bij het maken 
van weloverwogen beslissingen. 

 

?...!
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Vraag 9
Mag een cliënt onverstandige keuzes maken?

Organisaties die bezig zijn met het in regie brengen 
van cliënten, zijn het opvallend eens over het feit dat 
cliënten onverstandige keuzes mogen maken. Deze 
gedachte sluit ook goed aan bij het nieuwe Kwali-
teitskader Verpleeghuiszorg, waarin de context en 
persoonsgerichtheid een belangrijk aandachtspunt 
is. Elke organisatie die hierin wat verder gaat, zorgt 
ervoor dat deze keuzes goed vastgelegd worden, 
zodat als er iets mis gaat, daar op teruggevallen kan 
worden. 

Als een organisatie er voor kiest om onverstandige 
keuzes van cliënten te accepteren, dan vraagt dat 
een omslag in denken van de medewerkers. Is een 
zorgverlener persoonlijk ook bereid om mee te wer-
ken aan de onverstandige keuzes van een bewoner? 
Waar trek je de grens? Dilemma’s zijn nauwelijks 
te voorkomen, het is daarom belangrijk ze te (h)
erkennen en onderdeel te maken van de dialoog in 
het team rondom de cliënt. Dit kan op verschillende 
manieren. Hilverzorg gebruikt hiervoor het mo-
reel beraad. Ook kan een organisatie ervoor kiezen 
om een (lokale) ethische commissie in te richten 
om dilemma’s bespreekbaar te maken en van een 
gedragslijn te voorzien. Lees meer over de methode 
Moreel Beraad op de website van het VUmc. 

NiKo: Veiligheidsventielen
Bij het maken van de afspraken met de cliënt en 
mantelzorger, gebruikt NiKo drie zogenaamde 
“veiligheidsventielen”:
1. Diegene die de cliënt het beste kent, voert het 

gesprek.
2. Er wordt altijd een verpleegkundige betrokken bij 

het maken van de afspraken rondom de medische 
zorg. De verpleegkundige schakelt een arts of spe-
cialist in, indien nodig.

3. Er is een onafhankelijke controle door afdeling 
cliëntbemiddeling die kijkt of de zorgkant goed 
in kaart is gebracht, of de afspraken kloppen en 
nageleefd kunnen worden en passen binnen het 
budget van de cliënt. 

Eigen regie bij de cliënt impliceert dat de cliënt on-
verstandige keuzes mag maken. Of dat nu gaat over 
kiezen voor ongezond eten of de rechtmatigheid van 
de uitgaven die de cliënt wil doen: is daar het zorg-
geld wel voor bedoeld? Het geld in de ZZP is bedoeld 
voor Wlz verzekerde zorg; het mag niet voor iets 
anders gebruikt worden. 
De keuzevrijheid van de cliënt is echter niet ongeli-
miteerd. De organisatie blijft een medische verant-
woordelijkheid houden naar de cliënt toe en moet op 
zijn minst de rechtmatigheid van uitgaven te toetsen: 
wordt het besteed aan Wlz verzekerde zorg. 
Dit brengt een aantal dilemma’s met zich mee:

- Wie beoordeelt of een keuze van de cliënt zo on-
verstandig is dat een organisatie er niet mee in kan 
stemmen? 

- En wie beoordeelt of het budget uitgegeven mag 
worden aan iets waar de organisatie niet achter 
staat? 

- Wat als collega’s binnen de organisatie (of een 
team) er onderling anders over denken?

De gebruikelijke oplossing is dat in dergelijke geval-
len de leidinggevende gevraagd wordt een oordeel 
te geven. Dit blijkt niet altijd goed te werken: door 
steeds verder gaande vormen van zelfstandigheid 
van de teams, zijn de dilemma’s waar medewerkers 
voor komen te staan niet altijd onderwerpen waar de 
leidinggevende van het team een oordeel over kan of 
wil geven. 

Organisaties kiezen er meestal niet voor om een al-
lesomvattende richtlijn af te spreken. Dit doet onvol-
doende recht aan de individuele cliënt en de context 
waarin hij of zij bij de organisatie woont. Als alterna-
tief wordt een groep van betrokkenen gevraagd over 
specifieke casuïstiek een oordeel te vellen. Hierbij 
kan gedacht worden aan een samengestelde groep 
die bestaat uit een behandelaar (voor de medische 
toets) en een controller (voor de rechtmatigheids-
toets). Als methode wordt dan het moreel beraad 
gebruikt. 
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Vraag 10
Wat levert het invoeren van het 
persoonsvolgend budget op voor de 
organisatie?

• Persoonsvolgend budget is nooit een doel op zich, 
maar een middel om de eigen regie van de cliënt te 
vergroten. Het moet helpen in het doorbreken van 
de afhankelijkheidsrelatie die een cliënt heeft als 
bewoner bij een instelling, door ook een inkoop-
relatie tot stand te brengen waarbij de bewoner 
klant wordt van een dienstverlener. De klant kiest 
wat hij wil inkopen en of de kosten van de dienst 
zijn budget waard zijn. 

• Werken met een persoonsvolgend budget levert 
transparantie op, zowel bij de organisatie, als bij de 
cliënt. Dit leidt tot beter overwogen keuzes. 

• Innovatie en ondernemerschap bij medewerkers: 
het blijkt voor teams enorm motiverend om met 
een zorgvraag en budget van een cliënt aan de slag 
te gaan. Dit zie je bijvoorbeeld terug in een rijk 
aanbod aan dagbestedingsactiviteiten. Het leidt 
tot ondernemerschap bij medewerkers.

• Inwisselbaarheid van diensten tussen zorg en wel-
zijn.
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De organisatie en de 
professional

Alle organisaties werken met een vorm van ver-
zelfstandiging van de teams. Het achterliggende 
doel is vaak het vergroten van de regelruimte van 
de professional om die zo in staat te stellen maat-
werk te leveren voor de cliënt. Tegelijkertijd zoekt 
de organisatie naar andere vormen van verant-
woording door de professional waarmee ze bij 
kan sturen wanneer de kwaliteit van zorg onder de 
maat raakt. 

Vraag 11 
Wat betekent het persoonsvolgend budget 
voor de professional van de toekomst? 

Organisaties die werken met het persoonsvolgend 
budget zijn automatisch ook bezig met een vorm van 
zelfsturing. Om de cliënt zoveel mogelijk eigen regie 
te geven is immers regelruimte nodig voor de profes-
sional om te handelen. 

Het gevaar bij zelfsturing is dat er meer taken bij de 
teams komen te liggen dan, strikt genomen, nodig 
zou zijn om de eigen regie van cliënten te vergroten. 
Het is belangrijk om hier scherp op te blijven. Som-
mige taken hebben namelijk een heel andere functie. 
Denk aan het vergroten van de autonomie van de 
teams, het interessanter maken van het werkpakket 
van medewerkers, minder managementinspannin-
gen en flexibeler organiseren. Er is veel kennis opge-
daan over de transitie naar zelfsturende teams in het 
programma In voor zorg! (cursief!). Lees meer over de 
opbrengsten.  

Werken met een persoonsvolgend budget vraagt 
nieuwe vaardigheden of benadrukt bepaalde vaar-
digheden van medewerkers. De belangrijkste zijn:

• Medewerkers moeten het werken met een per-
soonsvolgend budget kunnen uitleggen aan de 
cliënt en zijn familie. Ze moeten op een goede 
manier gesprekken voeren met de cliënt en diens 
mantelzorgers over hoe deze graag wil leven in de 
instelling. Wat kan iemand nog zelf, waar is hulp bij 

nodig? Praten over wat bepaalde zorghandelingen 
of activiteiten kosten is iets waaraan medewerkers 
moeten wennen. Het kan ook een herijking van 
taken betekenen. Soms zijn er aparte medewerkers 
die het activiteitenaanbod beheren en organiseren, 
ook van de externe aanbieders.

• Medewerkers moeten de keuzes van de cliënt ook 
kunnen verwerken in de systemen. 

Vraag 12
Wat hebben medewerkers nodig om hun 
nieuwe rol en vaardigheden goed te kunnen 
uitvoeren?

Teams hebben ondersteuning nodig bij de nieuwe 
manier van werken. Een combinatie van uitleg en 
coaching blijkt effectief bij het maken van de omslag. 
Dat begint met een training over werken met een 
persoonsvolgend budget. Daarna is het een kwestie 
van herhalen en coaching bij de toepassing ervan in 
de dagelijkse praktijk. 
Het is lastig om op voorhand uitspraken te doen 
over alle mogelijke beslissingen die een medewerker 
moet nemen tijdens of na een gesprek met een cliënt 
en diens familie. Uitgangspunten of richtlijnen geven 
hoogstens houvast. Speciale aandacht is nodig voor 
de casussen die lastig zijn of waarover de meningen 
verdeeld zijn - zeker waar door zelforganisatie de lei-
dinggevende op grotere afstand staat van het team. 
Een mogelijkheid om dit te bespreken is een overleg, 
waarin de cliënt, de behandelaar en het zorgteam 
gezamenlijk besluiten wat in dit specifieke geval het 
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beste is om te doen. 
Vraag 13
Wat betekent het werken met PVB voor het 
leiderschap en management? 

Dit vraagstuk raakt de kern van de besturingsfiloso-
fie van de instelling en dat vind je terug in de orga-
niseerprincipes, bedrijfsprocessen en cultuur van de 
organisatie. 

Instellingen stellen vanuit een besturingsvisie de 
zelforganisatie van de professional gelijk aan de 
eigen regie van de cliënt. Zowel cliënt als professio-
nal krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheden; 
eigen regie voor de cliënt en ruimte voor de profes-
sional lopen samen op. Dat vraagt om meer leider-
schap en minder management: niet overnemen maar 
ondernemen, van zorgen voor naar zorgen dat. Het 
persoonsvolgend budget is een middel dat daaraan 
bijdraagt, net als dat een teambudget het team de 
ruimte geeft om zelf keuzes te maken. 

Ter inspiratie zagen we bij Groenhuysen een werk-
wijze die ze positiebepaling noemen. Elk team wordt 
periodiek getoetst hoe goed ze het doen op de 
onderwerpen die de organisatie van belang vindt. 
Lees er meer over op de website van Groenhuysen 
(klik op: Interne kwaliteitstoetsing) en Waardigheid 
en trots.
 

Vraag 14
Hoe kom je tot een goede implementatie van 
de visie?

Hans Hendriks, verantwoordelijk voor het starten 
en vormgeven van het persoonsvolgend budget bij 
Archipel, is hier heel helder over. “Het gaat niet over 
buiten de lijntjes kleuren, het gaat over een heldere 
visie op de cliënt in regie en dit consistent toepassen 
in de hele organisatie. De basis moet zijn dat de cli-
ent zijn eigen leven moet kunnen leiden. Als organi-
satie heb je hierin een faciliterende rol.” 

Bij een PVB is het budget van de cliënt, en dus niet 
meer van de organisatie. Dit heeft impact op de ge-
hele organisatie en vraagt van iedereen iets anders. 
Daarom is het van belang om de hele organisatie 
mee te nemen in het proces. Een praktisch instru-
ment dat Archipel hiervoor gebruikte, is de Rumm-
lermatrix. Lees meer over de Rummlermatrix in het 
verslag van de themabijeenkomst van Waardigheid 
en trots.
 
Er is ook lef voor nodig. Alles wat in strijd is met de 
bestaande werkwijze en regelgeving moet je legiti-
meren door alle afspraken goed af te stemmen en 
te laten accorderen door de cliëntenraad. Dit levert 
veiligheid op. Het is een ingewikkeld proces waarbij 
je overgaat naar een andere manier van werken. Het 
nieuwe gedrag moet wennen, professionals moeten 
hun schroom overwinnen. Hoe help je ze daar door-
heen?

Vraag 15
Wat levert het PVB op voor de professional?

Oordeel over kwaliteit
Het is interessant dat wanneer de cliënt en mantel-
zorger zien wat iets kost, ze ook een oordeel kunnen 
vormen over de kwaliteit van de dienst. De cliënt en 
mantelzorger zijn een gelijkwaardiger gesprekspart-
ner geworden in de discussie over de kwaliteit van 
zorg, nu (naast de afhankelijkheidsrelatie die er altijd 
zal zijn) er ook een inkooprelatie tussen beide par-
tijen ontstaan is. In plaats van te ‘zorgen voor’ geeft 
deze inkooprelatie meer houvast om te ‘zorgen dat’ 
de dienstverlening op orde blijft. 

Verantwoording tussen organisatie en 
professional: twee kanten op
Ook de medewerkers worden zich bewuster van de 
kosten die gemaakt worden. De verantwoording 
van management, over de algemene kosten, aan de 
teams groeit, omdat de teams dit uit moeten kunnen 
leggen aan cliënten en verwanten. 

Het team wordt samengesteld aan de hand van de 
cliëntvragen. Er is geen minimale formatie of norm 
nodig die overal geldt: wat nodig is, is specifiek voor 
die locatie, met die groep cliënten, met de gespecifi-
ceerde zorgvraag van deze groep cliënten. De me-
dewerkers kunnen op basis van hun groep cliënten 
beter onderbouwen waarom en hoeveel formatie er 
nodig is om te voldoen aan de vraag en behoefte. Dit 
komt tot stand in overleg tussen professional, cliënt 
en organisatie. 
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Uit de evaluatie van Archipel blijkt dat het essentieel 
is dat er een actuele en volledige monitor beschik-
baar is over de benutting van het persoonsvolgend 
budget. Dat vraagt om andere informatie- en com-
municatiesystemen dan die er nu veelal beschikbaar 
zijn binnen instellingen.

Een alternatief is om de cliënt daadwerkelijk het 
geld in handen te geven of de middelen beschik-
baar te stellen in de vorm van Trekkingsrecht (zoals 
bij PGB) of via een Derdengeldrekening. In beide 
gevallen wordt het geld niet op de rekening van de 
cliënt gestort, maar via een “derde” ontsloten voor 
de dienstverleners. Op deze wijze kan onttrekking uit 
het budget beter getoetst worden aan de primaire 
doelstelling van het budget. 

In Vlaanderen wordt persoonsvolgende financiering 
opgebouwd met behulp van een Derdengeldreke-
ning dat wordt beheerd door het  Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap (VAPH).

17

De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget

organisatie

https://www.vaph.be/
https://www.vaph.be/


1

2

3

Auteurs en deelnemers

Redactie:
Aad van Fulpen
Herre van Kaam
Noëlle Sant
Lottie Pohlmann

Vormgeving:
Taluut

18

In deze publicatie staan praktische voorbeelden van de volgende zorgorganisaties:

De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget

https://www.archipelzorggroep.nl/
https://www.groenhuysen.nl/
https://www.zzgzorggroep.nl/
http://www.hilverzorg.nl/
https://www.zorgboog.nl/
http://www.stichtingniko.com/


1

2

3
Waardigheid en trots
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3501 DD Utrecht

Catharijnesingel 47
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030 789 25 10
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          @Waardigentrots

          www.facebook.com/waardigheidentrots

          www.linkedin.com/company/waardigheidentrots
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