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Voortgang pilot IPGB
Nieuwe projectleider en verder overleg
De afgelopen maanden is er veel vooruitgang
geboekt in de pilot. Onderzoeksbureau TNO heeft
de eerste tussentijdse procesevaluatie van de
pilot aangeboden aan de wethouders en leden
van de stuurgroep, waaronder ambtenaren van de
betrokken Ministeries. De belangrijkste uitkomst
hiervan is dat er veel tijd is gaan zitten in het
regelen van afspraken met externe partijen en dat
de aandacht nu (weer) meer gericht moet zijn op
het ondersteunen van de deelnemers en de
consulenten van de gemeenten bij het maken van
de integrale ondersteuningsplannen. Een nieuwe
afspraak is dat alle deelnemers de mogelijkheid
hebben gekregen om hun ondersteuningsplan te
bespreken en te toetsen met de
belangenbehartigingsvereniging Per Saldo. De
meeste deelnemers hebben inmiddels een
beschikking voor hun i-pgb ontvangen op basis
van het door hen gemaakte ondersteuningsplan
en deze zijn doorgevoerd in het systeem van de
SVB. De contracten met de aanbieders zijn of
worden hier aan toegevoegd.

Na het vertrek van projectleider Sven de Langen
heeft Rudy Bonnet (Stade Advies) eind maart het
projectleiderschap overgenomen. Zijn opdracht
was om zich te richten op de inhoudelijke
vooruitgang en de organisatorische inrichting van
de pilot. In de stuurgroep van begin juli is
geconstateerd dat op deze onderdelen flinke
vooruitgang is geboekt maar ook dat er nog veel
hobbels genomen moeten worden.
Inmiddels zijn er i.s.m. de projectleider
(evaluatieve) gesprekken geweest tussen de
gemeenten en zorgverzekeraars, betrokken
onderwijsinstellingen, het UWV en de SVB.
Doel van deze gesprekken is om de hobbels weg
te nemen en ruimte te bieden aan de pilot praktijk.

Informeren betrokken ervaringsdeskundigen
In het voorjaar is de groep van betrokken
ervaringsdeskundigen geïnformeerd over de
belangrijkste ontwikkelingen en zijn hun reacties
meegenomen in de pilot.

Gesprek staatsecretaris Martin van Rijn

Interviews deelnemers

Er is in het voorjaar ook een gesprek geweest met
staatssecretaris Martin van Rijn en betrokken
ambtenaren van VWS door de wethouders en de
(nieuwe) projectleider over de voortgang van de
pilot. Dit heeft –naast de speciale belangstelling
van de staatssecretaris voor de pilot- ook geleid
tot afspraken met de betrokken Ministeries om bij
uitvoeringsproblemen in de pilot een beroep te
kunnen doen op de betrokken bewindslieden van
andere departementen.

Onderzoeksbureau TNO is vlak voor de zomer
(samen met Per Saldo) gestart met het
interviewen van de deelnemers naar hun
verwachtingen en eerste ervaringen met het
aanvragen van het I-PGB en het maken van een
integraal ondersteuningsplan. De uitkomsten van
de interviews geven samen met de
procesevaluatie inzicht in de effecten van het
i-pgb gedurende de pilot periode en biedt
handvatten ter verbetering.
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Stil staan bij de pilot
Als projectteam vinden wij het belangrijk om te
blijven werken aan een open houding en een
ruimte voor reflectie binnen de projectorganisatie.
In het kader daarvan zijn wij o.l.v. Vanuit Autisme
Bekeken met elkaar in gesprek gegaan over de
praktijk van het werken met het i-pgb; hoe is het
om met de aanvragers hier aan te werken, waar
loop je tegenaan, wat gaat goed, wat vraagt het
van je en wat verwachten de deelnemers?

AmvB IPGB
Het ministerie van VWS heeft aan een Algemene
Maatregel van Bestuur geschreven voor het i-pgb.
Met deze AmvB is het mogelijk om een aantal
innovaties van het integraal PGB te kunnen
realiseren. De maatregel is goedgekeurd door de
Tweede kamer en ligt momenteel voor advies bij
de Raad van State.

Belangstelling andere gemeenten
Vanuit veel gemeenten is belangstelling getoond
voor de pilot. Het is nog veel te vroeg om
conclusies te trekken uit de pilot. Wel zijn er veel
leerervaringen welke uitgewisseld kunnen
worden. Om die reden is ook aan de VNG
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) gevraagd
om aan te sluiten bij de stuurgroep van de pilot.
In september deelt de projectleider zijn ervaringen
in de werkgroep PGB van de VNG. Ervaringen
elders in het land t.a.v. vernieuwingen met het
PGB zullen op deze manier worden uitgewisseld,
Zo zal onder meer het gezins-PGB besproken
worden.

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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