Nieuwsbrief
Nr. 6, oktober 2015

Voortgang pilot IPGB
Training voor de consulenten uit Delft en
Woerden
Consulenten van de toegang in Delft en Woerden
hebben een training gekregen van PerSaldo,
Projectleider Sven de Langen en Vanuit Autisme
bekeken. In de training werd allereerst de
basiskennis over het PGB nog eens herhaald
door belangenvereniging PerSaldo. Vervolgens
gaf Sven de Langen een presentatie over de extra
stappen die komen kijken bij de inzet van het
iPGB. Willeke van den Hoek gaf namens
VAB tijdens de lunch een presentatie over de
open houding die van consulenten wordt verwacht
en welke valkuilen er wat betreft vooroordelen op
de loer liggen.
Integrale ondersteuningsplannen
Consulenten uit de gemeenten Delft en Woerden
zijn momenteel bezig met de keukentafelgesprekken voor het integraal-PGB. Omdat
deelnemers aan de pilot meerdere zorgvragen
hebben en er ook buiten het gemeentelijk domein
wordt gekeken, wordt er een groot casusoverleg
georganiseerd. Is dit overleg wordt er samen
gekeken op welke wijze er het best invulling kan
worden gegeven aan het voorliggende worden op
de zorgwensen van de inwoner.

20 jarig jubileum Per Saldo: Trots op sterk
pgb, zorgen over de uitvoering, op naar een
integraal pgb
350 leden, abonnees, genodigden en
medewerkers van Per Saldo stonden op 10

oktober stil bij het 20-jarig jubileum van het PGB
en Per Saldo. Geen uitbundig feest, want ondanks
een wettelijk verankerd PGB in 3, bijna 4 wetten,
zijn er in de uitvoering van het PGB en bij
trekkingsrecht nog veel punten van zorg. De vele
vragen hierover konden deze dag helaas niet
allemaal worden beantwoord. Per Saldo gaf bij
monde van Aline Saers met nadruk aan de zorgen
van alle budgethouders te delen en zich
ontzettend in te zetten op alle knelpunten. Met als
doel een toegankelijk en toereikend PGB
waarmee budgethouders in staat zijn hun eigen
leven te regisseren. En met als ultiem doel het
integraal-PGB, met één loket en één budget
waarmee alle benodigde zorg kan worden
betaald.
Een film over het belang en de ontwikkelingen van
het pgb vindt u op:
https://www.youtube.com/watch?v=v862iS3ahTg

LERENDE EVALUATIE INTEGRAAL PGB
De pilot iPGB wordt geëvalueerd door
onderzoeksbureau TNO. De evaluatie van de pilot
iPGB heeft een tweeledig doel. Enerzijds dient
deze inzicht te verschaffen in de effecten van
iPGB gedurende de pilot periode. Anderzijds dient
de evaluatie handvatten te bieden voor
verbetering in de uitvoering, de sturing, en de
monitoring. Belangrijke nevendoelstelling is dat de
uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld
met betrokkenen binnen het programma iPGB
(programmaorganisatie, teamleiders en

1

teamleden) en daarbuiten (bestuurders, burgers,
3 D’s en instellingen).
De effecten van de pilot worden onder andere
gemeten door middel van vragenlijsten. De
deelnemers van de pilot worden hierin
bijvoorbeeld gevraagd of zij meer keuzevrijheid en
een erkenning van hun individuele
ondersteuningsbehoeften ervaren.
TNO heeft een conceptversie gemaakt die onder
andere is nagekeken door ervaringsdeskundigen.
De laatste hand wordt nu aan de vragenlijsten
gelegd.

Rondetafel gesprek IPGB
In oktober organiseerde Avi (Aandacht voor
Iedereen) een rondetafelgesprek over het iPGB.
Dit gesprek ging over de voordelen van een iPGB
en over het invoeren ervan op lokaal niveau. Het
doel van de bijeenkomst was om
belangenbehartigers, Wmo-raadsleden en
gemeenten te inspireren om het onderwerp
integraal-PGB op de lokale agenda te zetten.
Over het gesprek zal een artikel verschijnen in het
Wmo magazine. De link naar het artikel zal
geplaatst worden op de website van het ipgb
(www.integraalpgb.nl)

Inschrijven mail-lijst nieuwsbrief IPGB
Wilt u de nieuwsbrief in uw inbox ontvangen?
Stuur dan een verzoek tot inschrijving naar
L.damiaans@stade.nl.
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