
Een samenvatting in eenvoudige taal

Onderzoek naar 
persoons volgende 
bekostiging -  
hoe gaat het daar mee?



LFB en Ieder(in) hebben onderzoek gedaan naar persoons 

volgende bekostiging (PVB). 

Ieder(in) en LFB wilden voorbeelden verzamelen van persoons 

volgende bekostiging. 

Met die voorbeelden wilden zij andere mensen inspireren.

Zij kwamen alleen niet veel voorbeelden van PVB tegen. 

Daarom hebben de LFB en Ieder(in) met mensen en organisaties 

gesproken.

Over wat zij van PVB vinden. En hoe er meer aandacht voor kan 

komen.

Wet langdurige zorg
Sommige mensen met een beperking hebben 24 uur per dag zorg en 

ondersteuning nodig. 

Zij hebben altijd iemand dichtbij nodig voor toezicht. 

En ze hebben deze zorg en ondersteuning hun leven lang nodig. 

Voor deze mensen regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg en 

ondersteuning.

Wat is persoons volgende bekostiging?

24 uur zorg nodig?

Zorg en ondersteuning 
die bij je past
We vinden het in Nederland 

belangrijk dat iedereen kan leven 

zoals hij of zij wil. 

Dus ook als je zorg of 

ondersteuning uit de Wlz nodig 

hebt. De zorg en ondersteuning 

moet zich aan mensen aanpassen 

en niet andersom. 

Mensen moeten zelf kunnen 

bepalen waar zij wonen, wie hen 

ondersteunt en wanneer dat 

gebeurt. 
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Zo kies je voor zorg en ondersteuning die het beste bij je past. 

De zorgverzekeraar betaalt wat jij kiest. 

Er is geen vast budget van tevoren. Met PVB krijgen zorggebruikers 

en hun familie meer zelfstandigheid.

Verschil met persoons gebonden budget (PGB)
Met PVB hoef je zelf geen administratie bij te houden. 

Je hoeft ook geen rekeningen in te dienen bij de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB). 

Dit moet wel als je een PGB hebt. 

WLZ

Meer zelfstandigheid
In 2016 is persoons volgende 

bekostiging (PVB) bedacht. 

Met een PVB kun je zelf je zorg 

en ondersteuning kiezen binnen 

de Wlz. 

Je kunt ook uit meer 

zorgaanbieders kiezen. 

En uit meer zorg en 

ondersteuning.
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Met een PVB krijg je wél te zien wat alles kost. 

Zo kun je beter onderhandelen met de zorginstellingen.

Voordelen van PVB
- Het is een manier om passende zorg en ondersteuning te krijgen.

- Het versterkt de positie van de zorggebruiker en zijn familie.

-  Zorginstellingen gaan beter samenwerken om passende zorg te 

vinden.

-  Het helpt om in de zorg meer uit te gaan van de vraag in plaats van 

het aanbod.

In Rotterdam is een experiment gedaan om te kijken of PVB goed 

werkt. 

Het experiment heeft twee jaar geduurd en is nu afgelopen.

Er zijn pluspunten:

-  er was veel aandacht voor de hulpvragen van mensen met een 

beperking

-  mensen werden meer ondersteund bij het kiezen van zorg door 

cliëntondersteuners

Onderzoek naar hoe PVB werkt
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rekening



-  alle partijen hebben goed samengewerkt, zij probeerden steeds om 

samen tot passende zorg te komen

-  er is meer duidelijke informatie gekomen voor zorggebruikers: 

bijvoorbeeld   www.zogewoon.nl

Er zijn ook minpunten:

-  het was in veel gevallen moeilijk om passende zorg te vinden. 

Daardoor zijn minder mensen geholpen dan gedacht.

- er is niet echt nieuwe zorg ontwikkeld

- als de zorg er niet is dan kan het vaak ook niet geregeld worden

-  het lijkt er op dat zorgaanbieders toch nog vooral kijken naar wat 

zij zelf te bieden hebben en niet naar wat de zorggebruiker wil.

Wat moet er gebeuren om PVB in het hele land goed te 

laten werken?

   Alle zorgorganisaties moeten goed samenwerken. 

     Wonen, werken, school, vervoer, ziekenzorg: iedereen moet met  

     elkaar kunnen overleggen. PVB moet overal kunnen worden   

     gebruikt.

   Als je PVB gebruikt, krijg je te zien wat de zorg kost. 

     Zo kun je als gebruiker onderhandelen met de zorgaanbieders.

Hoe nu verder?
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    Mensen met een beperking moeten kunnen leren hoe zij PVB 

kunnen gebruiken. Daar moeten zij ondersteuning bij kunnen 

krijgen (cliëntondersteuning).

      Het is soms moeilijk om te vertellen welke zorg en ondersteuning  

      je wil. 

      Dan moet je eerst iets over jezelf leren: Wie ben je, wat wil je en     

      wat kan jou het beste helpen? En wat is er allemaal mogelijk?

      Het is belangrijk om dit allemaal al op school te leren. 

    Er moet een speciale scholing en opleiding komen voor 

cliëntondersteuners. 

      Zij moeten goed kunnen luisteren naar de klant en niet denken  

      vanuit het zorgaanbod.

     Zorgorganisaties moeten zich aanpassen aan hun cliënt. 

      Iedereen is anders. Iedereen moet de zorg krijgen die hij wenst.

    Er moeten wetten komen die in het hele land gelden. 

      De betaling moet ook landelijk worden geregeld. 

      Als je verhuist zal er dan niks veranderen.
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Colofon
LFB is de belangenorganisatie door en voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Ieder(in) is 

het netwerk voor mensen met een beperking 

of chronische ziekte. LFB en Ieder(in) deden dit 

onderzoek voor het programma ‘Samen Sterk voor 

Kwaliteit’. Dit is een samenwerking van Ieder(in), 

KansPlus, LSR, LFB, MEE NL, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, 

IGJ en het ministerie van VWS.

Dit is een samenvatting in begrijpelijke taal van 

het rapport ‘Persoonsvolgende bekostiging in de 

gehandicaptenzorg – een verkenning naar de stand 

van zaken eind 2018’.
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