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Sinds een jaar of vier is Anneke Plugge mentor 

voor haar verstandelijk beperkte broer en beheert 

ze zijn PGB. Ze nam deze zorg uit handen van haar 

moeder, die het jarenlang deed maar inmiddels in 

de 80 is. 

Hoe ervaar je de contacten met de SVB?
‘De mensen die ik spreek, zijn altijd vriendelijk en 

professioneel. Het contact verloopt prettig. Ik heb zelf 

niet de rust en het geduld om brieven goed te lezen 

en formulieren in te vullen. Dus ik ben blij dat ik altijd 

uitleg kan krijgen of een gemaakte fout kan herstellen.’

Pilot PGB Digitaal
‘Sinds een tijdje maak ik gebruik van het PGB Portaal. 

In eerste instantie dacht ik: ‘Nee hè?! Waarom doet 

nou net mijn gemeente mee aan deze pilot?’ Ik vond 

het echt verschrikkelijk en wist niet waar ik moest 

Ik dacht: ‘Nee hè? Waarom 
doet nu net mijn gemeente 
mee aan deze pilot?’
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beginnen. Digitaal? Dat wilde ik helemaal niet! 

De brieven van de gemeente, het zorgkantoor 

en de SVB zijn eerst een tijdje blijven liggen. 

Maar dat uitstellen loste natuurlijk niets op. 

Uiteindelijk gingen we toch over op digitaal.’

Wat vind je nu van het portaal?
‘Toen ik de eerste keer naar de website ging, 

bleek het een oase van rust. Het is heel 

overzichtelijk en duidelijk. Als ik een declaratie 

wil indienen komen direct de zorgverleners in 

beeld. Je geeft aan om welke maand het gaat, 

hoeveel uren er zijn besteed en je dient het in. 

Je kunt de uren zelfs kopiëren naar een 

volgende week. Ook rekent het systeem 

automatisch uit hoeveel maandbudget ik nog 

over heb en dat inzicht is heel fijn. Daarnaast 

dienen veel zorgverleners zelf hun declaratie 

in. Die hoef ik alleen maar te controleren en 

accorderen. Wat een wereld van verschil. 

Voorheen zat ik soms wel een uur dingen in te 

vullen en uit te zoeken. Nu ben ik in 10 

minuten klaar.’

Wat is het grootste pluspunt?
‘Het grootste voordeel vind ik dat de zorg

verleners echt heel snel betaald krijgen.  

Ik dien een declaratie in en drie dagen later 

staat het geld op hun rekening. Daar heb ik 

zelf natuurlijk geen voordeel van, maar dat 

vind ik naar de zorgverleners heel netjes.  

Hetzelfde geldt voor het invoeren van een 

zorgovereenkomst. Ik heb weleens  

mee gemaakt dat dit weken duurde. Laatst  

heb ik op zondagmiddag een overeenkomst 

ingediend in het PGB Portaal, maandag

ochtend heeft de zorgverlener digitaal 

getekend en in de middag maakte het 

zorgkantoor het rond. Binnen 24 uur was  

het voor elkaar.’  
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‘Hoezeer ik er  
ook tegenop zag 
om over te gaan 

op digitaal, nu 
wil ik niet anders 

meer. Het scheelt 
me zeeën van tijd.’

Anneke Plugge

‘Wat een 
wereld van 

verschil. Nu 
ben ik in 

10 minuten 
klaar.’
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