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Samenvatting 

Cliëntenraadpleging uitvoering pgb-Wlz 2020-2021 

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland heeft onderzoeksbureau ResearchNed in navolging van 2018 en 

2016 (en eerdere jaren) een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de uitvoering van het pgb in de Wet 

langdurige zorg door zorgkantoren. Het gaat om een cliëntenraadpleging, dat wil zeggen dat het onderzoek 

heeft plaatsgevonden onder ‘actieve’ budgethouders en inzicht geeft in de kwaliteit van het functioneren 

van zorgkantoren vanuit het perspectief van cliënten. Het onderzoek is uitgevoerd onder een 

representatieve steekproef van budgethouders van alle zorgkantoren, vertegenwoordigd door zeven 

concessiehouders. In de cliëntenraadpleging 2020 is op verzoek van de opdrachtgever een vragenblok 

opgenomen over de informatievoorziening van het zorgkantoor tijdens de COVID-19 pandemie en het 

gebruik van de regeling Extra Kosten Corona (EKC).  

 

De enquête kon zowel schriftelijk als via internet ingevuld worden. In totaal zijn 3.961 budgethouders 

benaderd voor deelname aan de cliëntenraadpleging. Van de 1.246 budgethouders die hebben meegedaan, 

was 1.235 de vragenlijst bruikbaar voor de analyses. De netto respons bedraagt 31 procent en is daarmee 

bijna identiek aan die van 2018 (32%), maar lager dan in 2016 (38%). In eerdere cliëntenraadplegingen was 

de respons: 37 procent in 2013, 35 procent in 2010 en 37 procent in 2008. Exact 847 budgethouders (69%) 

hebben de vragenlijst schriftelijk ingevuld en 388 (31%) hebben dat online gedaan. Twee derde van de 

mensen kiest dus voor een schriftelijke vragenlijst en een derde voor de online methode. In 2018 was die 

verhouding 75 en 25 procent.  

 

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn: 

Waardering uitvoering pgb door zorgkantoor (afwikkeling administratieve processen) 

Budgethouders geven zorgkantoren een ruime voldoende (cijfer 7,8) voor de uitvoering van de pgb-regeling. 

Het gaat daarbij om de uitvoering van de (administratieve) processen rondom het pgb, zoals de beoordeling 

van de pgb-aanvraag en het budgetplan, zorgbeschrijvingen, het voeren van het bewust keuzegesprek, de 

huisbezoeken en het afgeven van beschikkingen. Deze waardering is significant hoger dan die in 2018. Toen 

gaven budgethouders het zorgkantoor gemiddeld een 7,6 voor de uitvoering van het pgb. Bijna alle 

zorgkantoren (met uitzondering van concessiehouder-2) krijgen in 2020 een significant hoger cijfer dan in 

2018. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde doet concessiehouder-7 het significant beter en 

concesiehouder-3 minder goed.  

Waardering service- en dienstverlening door het zorgkantoor 

Over andere aspecten die bij hun uitvoeringstaak horen, zoals bejegening en deskundigheid van de 

medewerkers, bereikbaarheid van het zorgkantoor en informatievoorziening, zijn budgethouders eveneens 

ruim tevreden. Ze geven hier een gemiddeld cijfer van 7,7. Deze waardering is licht hoger dan in 2018 

(7,6), maar niet significant. Twee concessiehouders krijgen een waardering die significant afwijkt van het 

landelijke gemiddelde: concessiehouder-3 scoort lager en cocessiehouder-7 scoort hoger dan het landelijke 

gemiddelde.  

Voorbereiding op pgb 

Budgethouders bereiden zich goed voor op het aanvragen van het pgb. De meesten weten op het moment 

van aanvragen dat het pgb door de SVB wordt beheerd, dat ze zorgbeschrijvingen moeten maken, 

overeenkomsten moeten afsluiten met zorgverleners en dat ze een huisbezoek van het zorgkantoor krijgen.  
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Het minste bekend is men met het gegeven dat men zelf een aanvraag bij de SVB moet doen voor het 

verantwoordvrije bedrag en dat er een eigen bijdrage verschuldigd is. Ook in 2018 en 2016 waren beide 

aspecten minder goed bekend.  

Aanvraag pgb en budgetplan 

Het aanvragen van een pgb blijft nog steeds lastig voor een deel van de mensen. Dat komt omdat zowel het 

aanvraagformulier als het budgetplan moeilijk zijn in te vullen. Vooral de vragen waar mensen geld-

bedragen moeten invullen, vormen een probleem. Ook weten veel mensen nog niet welk budget ze nodig 

hebben voor de verschillende vormen van zorg. En het invullen van het zorgprofiel levert ook problemen 

op. Het is voor mensen lastig om in zo’n vroeg stadium al deze gevraagde informatie te leveren. In 2018 en 

2016 werden deze problemen ook al genoemd.  

Bewust keuzegesprek 

Een groot deel van de pgb-aanvragers heeft in 2020 een bewust keuzegesprek gehad. Bij de meeste 

aanvragers vond dat gesprek plaats op het zorgkantoor, hetgeen doorgaans door hen acceptabel werd 

gevonden. Vanwege de coronamaatregelen heeft bij zeventien procent dit gesprek plaatsgevonden via 

beeldbellen of telefonisch. Het bewust keuzegesprek wordt alom positief gewaardeerd. Aspirant-

budgethouders vinden dat het gesprek goed is verlopen, zij goed geïnformeerd zijn over het pgb en niet 

onder druk zijn gezet om voor natura te kiezen.  

Afhandeling pgb-aanvraag 

Een ruime meerderheid van de budgethouders vindt dat hun pgb-aanvraag zorgvuldig is afgehandeld door 

het zorgkantoor. Vooral de snelheid waarmee dat is gegaan, de duidelijke uitleg die ze gekregen hebben en 

de aandacht die er was voor hun zorgsituatie tijdens het bewust keuzegesprek, maken dat budgethouders 

met een tevreden gevoel hierop terugkijken.  

Zorgbeschrijvingen 

Hoewel de zorgbeschrijvingen en -overeenkomsten redelijk goed vindbaar zijn op de website van het 

zorgkantoor, vindt nog steeds een kwart dat deze in het geheel niet gemakkelijk zijn in te vullen. De vragen 

waar de zorg voor nodig is en waarom, evenals de vragen naar wat de zorgverleners komen doen en 

waarvoor, zijn niet eenvoudig. Ongeveer één van de vier budgethouders had graag meer ondersteuning 

willen krijgen bij het invullen van de zorgbeschrijvingen, zeker de eerste keer.  

Afstemming pgb en zorg in natura (MPT) 

Een kwart van de budgethouders combineert het pgb met zorg in natura. Bij zeven van de tien 

budgethouders heeft er overleg plaatsgevonden over de afstemming tussen beide leveringsvormen. In de 

helft van de gevallen is dat overleg gevoerd met zowel het zorgkantoor als de zorgaanbieder; in de andere 

helft met één van beide. Veruit de meeste budgethouders vinden dat dit gesprek positief is verlopen. Er is 

waardering voor de duidelijke uitleg van het zorgkantoor over de verdeling van beide verstrekkingen en wat 

wel en niet mogelijk is met een MPT. Ook het concrete advies van het zorgkantoor om dagbesteding in 

natura te nemen en voor de andere vormen van zorg het pgb in te zetten, wordt erg gewaardeerd. Minder 

positief zijn de budgethouders als het gaat over de verdeling van het budget over beide leveringsvormen. 

Zorgaanbieders zijn niet of nauwelijks open over de kosten van naturazorg. Budgethouders weten dan niet 

wat de budgettaire gevolgen zijn voor het pgb. 
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Huisbezoek 

Acht van de tien budgethouders heeft een huisbezoek gehad. De ervaringen met het huisbezoek zijn 

overwegend (erg) positief. De meeste waardering wordt uitgesproken over de persoon die het huisbezoek 

heeft afgelegd. Als de huisbezoeker de budgethouder complimenteert met de inzet en de administratie van 

het pgb, vindt men dan bijzonder prettig. Dat geeft vertrouwen en rust. Budgethouders vinden het 

helemaal niet erg om gecontroleerd te worden. Integendeel, men hoort graag als er iets beter kan of 

anders moet. Goede adviezen om de zorg nog beter te organiseren, worden buitengewoon positief 

ontvangen. Minder tevreden is men als de frequentie te hoog is of als men het nut er niet van inziet. Dit 

spelt vooral in die zorgsituaties die al jaren stabiel zijn. Als men de indruk heeft dat een huisbezoeker 

bewust erop uit is om fouten aan te treffen in de administratie, weinig empathie toont of een alleswetende 

houding aanneemt tijdens het huisboek, is men ook negatief over het bezoek. Onvoldoende kennis over het 

pgb of van het zorgdossier van de budgethouder, werken eveneens een negatieve ervaring in de hand.  

Informatie en bereikbaarheid 

Een ruime meerderheid van de budgethouders is tevreden over de informatievoorziening door het 

zorgkantoor over de werking van het pgb en wat er zoal bij komt kijken. Ook de informatie over de 

verplichtingen die een budgethouder heeft, blijkt (ruim) voldoende te zijn. Informatie over waar men een 

klacht over het pgb of over het zorgkantoor kan indienen, is niet bij alle budgethouders bekend. Vijf van de 

tien weten niet wat te doen bij een klacht over het pgb en een kwart weet niet wat te doen bij een klacht 

over het zorgkantoor. Over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het zorgkantoor is men overwegend 

positief. Zeven van de tien budgethouders oordeelt zowel positief over de bereikbaarheid als over de 

toegankelijkheid van het zorgkantoor.  

COVID-19 pandemie en EKC 

Een klein deel van de budgethouders heeft zelf informatie opgevraagd bij het zorgkantoor over wat de 

coronamaatregelen betekenen voor hun zorgsituatie en hoe hiermee om te gaan. De meeste van hen 

hebben die informatie daadwerkelijk van het zorgkantoor ontvangen en vonden deze (zeer) duidelijk. Een 

vijfde deel van de budgethouders heeft gebruikgemaakt van de regeling Extra Kosten Corona. Een kwart van 

deze budgethouders had in dit traject wat meer ondersteuning van het zorgkantoor kunnen gebruiken. 

Gevraagd naar verbeteringen in de informatie omtrent corona en EKC komt zeer nadrukkelijk naar voren 

dat veel budgethouders niet wisten van het bestaan ervan. Het zorgkantoor had hen hierover pro-actief 

moeten informeren.  

Kwaliteit zorgkantoormedewerkers 

De kwaliteit van de zorgkantoormedewerkers is wederom hoog te noemen. Zowel over de bejegening als 

over de deskundigheid zijn budgethouders erg tevreden. Acht van de tien budgethouders zijn positief op 

alle aspecten van bejegening door de medewerkers van het zorgkantoor: ze luisteren goed, nemen 

voldoende tijd, zijn behulpzaam en beleefd, tonen respect en houden zich aan afspraken. De deskundigheid 

van zorgkantoormedewerkers is ook goed te noemen. Naar het oordeel van bijna acht van de tien 

budgethouders hebben medewerkers van het zorgkantoor voldoende kennis over het pgb, geven duidelijke 

antwoorden op vragen en leggen zaken begrijpelijk uit.  

Verbeteringen in service en dienstverlening zorgkantoor 

Zo’n duizend budgethouders hebben verbeteringen aangedragen. Als eerste wordt de telefonische 

bereikbaarheid en het nakomen van terugbelverzoeken genoemd. Beide aspecten kunnen beduidend beter, 

zo vinden budgethouders. Ook de verwerkingstijd van de pgb-aanvraag, de beoordeling van zorg-

beschrijvingen en zorgovereenkomsten, kan korter. Daarnaast is er behoefte aan een vaste contactpersoon, 

liefst met inhoudelijke kennis van het zorgdossier. En de formulieren makkelijker maken, het taalgebruik 

vereenvoudigen en een betere uitleg geven over wie wat doet binnen de uitvoering van het pgb.  



8 | Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

De organisatie van het pgb met meerdere partijen (CIZ, zorgkantoor, SVB, CAK) vindt men te complex en 

brengt veel extra administratie en papierwerk met zich mee.  

Over de Sociale Verzekeringsbank (SVB)  

Budgethouders waarderen de dienstverlening door de SVB gemiddeld met een 7,7. Dit is een significante 

verbetering ten opzichte van 2018. Toen gaf men nog gemiddeld een 7,4. Als naar de concessiehouders 

afzonderlijk wordt gekeken, dan krijgt de SVB in 2020 van bijna alle concessiehouders een significant hoger 

cijfer. Budgethouders zijn positief over het digitale loket van de SVB. De bestedingsoverzichten kloppen in 

de meeste gevallen. Ook zijn ze ruim tevreden over de pgb-informatie op de website van de SVB. De 

meeste budgethouders vinden de zorgovereenkomsten makkelijk op te stellen; zestien procent vindt dat 

niet. De uitbetalingen van zorgverleners verlopen meestal goed en ook de telefonische bereikbaarheid is 

naar het oordeel van de meeste budgethouders op orde.  

 

Verbeterpunten zijn er dit jaar genoemd, zoals de deskundigheid van SVB-medewerkers aan de telefoon. 

Deze laat te wensen over, aldus de budgethouders. Evenals de bejegening die vriendelijker en behulpzamer 

kan. Budgethouders willen graag gebeld worden door de SVB als ze een fout hebben gemaakt of iets niet 

goed is ingevuld. Dit in plaats van alle ingediende documenten terug te sturen. Deze handelswijze van de 

SVB is velen een doorn in het oog. Het schort verder ook nog aan een goede communicatie en samenwerking 

tussen het zorgkantoor en de SVB. De telefonische bereikbaarheid, de wachttijden aan de telefoon en het 

nakomen van terugbelafspraken verdienen zeker nog verbetering.  
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1 Inleiding 

 Aanleiding 

In navolging van de cliëntenraadplegingen in 2018, 2016 en eerdere jaren (2008, 2011, 2013) heeft er in 

2020 opnieuw een cliëntenraadpleging plaatsgevonden. Deze is uitgevoerd onder een landelijke steekproef 

van budgethouders in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het doel van de cliëntenraadpleging is zorgkantoren 

inzicht te geven in de kwaliteit van hun functioneren bij de uitvoering van het persoonsgebonden budget. 

Dit vanuit het perspectief van de cliënt. De uitkomsten van 2020 worden zoveel als mogelijk vergeleken 

met die uit 2018 en 2016. 

 

Zorgverzekeraars Nederland heeft ResearchNed opnieuw gevraagd de cliëntenraadpleging voor 2020 uit te 

voeren. De aanleiding voor deze cliëntenraadpleging is tweeledig. Op de eerste plaats willen zorgkantoren 

wederom inzicht krijgen in de vraag hoe budgethouders oordelen over de uitvoering van het 

persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg (Wlz). Afhankelijk van de uitkomsten kunnen zij 

verbeterpunten opstellen. De tweede aanleiding voor deze cliëntenraadpleging is dat de Nederlandse 

Zorgautoriteit de uitkomsten ervan wil gebruiken voor de prestatiemeting van zorgkantoren. Het betreft 

hier het onderdeel van prestatie-indicator P6 waarin staat aangegeven dat: 

‘ …. zorgkantoren op cliëntvriendelijke wijze uitvoering moeten geven aan het pgb-proces. Daartoe 
voeren de zorgkantoren een onderzoek uit onder pgb-houders. Dit laten zij periodiek doen door een 
onafhankelijk onderzoeksbureau. In de vragenlijst worden vragen gesteld over alle contactmomenten 
met de cliënt (website, telefoon, brieven, beschikkingen, bewust keuzegesprek, huisbezoek et cetera). 
Op deze manier kan de cliënt een oordeel geven over elk communicatie-item’. 

In navolging hiervan worden de volgende werkzaamheden van de zorgkantoren getoetst en door de NZa 

vertaald naar een score. De outcome-indicator wordt toegelicht in het ‘Model Uitvoeringsverslag en 

financiële verantwoording’. De normen zijn: 

Adequate afwikkeling administratieve processen: 

▪ bewust keuzegesprek: score kwaliteitsschaal; 

▪ beschikking(en): score kwaliteitsschaal; 

▪ huisbezoek: score kwaliteitsschaal; 

Adequate informatievoorziening en bereikbaarheid: 

▪ voorbereiding pgb: kwaliteitsscore 

▪ informatievoorziening pgb: score kwaliteitsschaal; 

▪ bereikbaarheid zorgkantoor: score kwaliteitsschaal. 

Adequate kwaliteit medewerkers zorgkantoor: 

▪ bejegening: score kwaliteitsschaal; 

▪ deskundigheid medewerkers: score kwaliteitsschaal. 

Goed oordeel cliënten: 

▪ oordeel dienstverlening: rapportcijfer; 

▪ oordeel uitvoering pgb totaal: rapportcijfer. 

 

Bij de cliëntenraadpleging 2020 vormen dezelfde normen het uitgangspunt. 
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 Doelstelling 

Het doel van de PGB cliëntenraadpleging is zorgkantoren inzicht te geven in de kwaliteit van de uitvoering 

van het persoonsgebonden budget in de Wet langdurige zorg en hen verbeterpunten aan te reiken. Zoals 

gezegd is een dergelijke cliëntenraadpleging eerder gehouden in 2018, 2016 en eerdere jaren (2013, 2010, 

2008). 

 

Net als bij de vorige raadpleging richt de huidige raadpleging in 2020 zich uitsluitend op de uitvoerings-

procedures van de pgb-regeling die tot de verantwoordelijkheid van zorgkantoren behoren. Deze omvatten 

het beoordelen van de pgb-aanvraag en het budgetplan, het controleren van de zorgovereenkomsten en 

zorgbeschrijvingen, het voeren van het bewust keuzegesprek, het toekennen van het pgb (de beschikking) 

en het afleggen van huisbezoeken bij de budgethouder. Verder zijn er meer algemene uitvoeringsaspecten 

te onderscheiden zoals communicatie en informatie, bereikbaarheid en toegankelijkheid van het 

zorgkantoor en deskundigheid en bejegening van zorgkantoormedewerkers. 

 

In deze cliëntenraadpleging is net als in 2018 en 2016 in beperkte mate aandacht besteed aan dat deel van 

het uitvoeringsproces waar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor is. Zorgkantoren 

vinden het belangrijk dat het hele uitvoeringsproces aan bod komt. De vragen hebben onder meer 

betrekking op de bereikbaarheid van de SVB, de kwaliteit van de informatie en bestedingsoverzichten, het 

uitbetalen van hulpverleners en de deskundigheid van en bejegening door SVB-medewerkers. Budgethouders 

is gevraagd een algeheel oordeel te geven over de manier waarop de SVB hun pgb-zaken regelt door middel 

van een rapportcijfer. Ook hier worden de uitkomsten vergeleken met die van 2018 en 2016. 

 Vraagstelling en onderzoeksvragen 

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Wat is het oordeel van budgethouders over de kwaliteit van 

de uitvoering van het pgb-Wlz door zorgkantoren? 

 

Deze centrale vraagstelling valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen: 

 

a. Hoe beoordelen budgethouders de behandeling van de (administratieve) processen door het 

zorgkantoor, zoals pgb-aanvraag, budgetplan, zorgovereenkomsten en –beschrijvingen, bewust 

keuzegesprek, toekenning van het budget, huisbezoek en behandeling van klachten? 

b. Hoe beoordelen budgethouders de informatievoorziening, bereikbaarheid en toegankelijkheid van het 

zorgkantoor? 

c. Hoe beoordelen budgethouders de contacten met het zorgkantoor? Hierbij gaat het onder andere om 

de deskundigheid, hulpvaardigheid en bejegening van zorgkantoormedewerkers. 

 

Hoewel er bij deze onderzoeksvragen en elders in dit rapport wordt gesproken over zorgkantoren, is het 

onderzoek uitgevoerd op het niveau van concessiehouders. Concessiehouders zijn de zorgverzekeraars 

achter de zorgkantoorregio’s. Er zijn zeven concessiehouders die ieder één of meer regio’s beheren. Elke 

concessiehouder ontvangt naast het landelijke rapport een afzonderlijke rapportage waarin de ervaring- en 

beoordelingsscores van hun klanten worden vergeleken met het landelijke gemiddelde. 
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 Verandering populatie 

De groep budgethouders waarvoor het zorgkantoor het pgb uitvoert, is in 2020 qua omvang toegenomen 

met circa 5.278 budgethouders. Begin 2020 waren er 44.679 budgethouders verdeeld over zeven 

concessiehouders12. In 2016 waren er circa 32.000 budgethouders in de Wlz en in 2018 39.401.  

De samenstelling van de groep budgethouders in 2020 en de verdeling naar zorgprofiel wijken nauwelijks af 

van de populatie in 2018.  

 COVID-19 pandemie: extra vragen 

Het coronavirus, de maatregelen en de richtlijnen van het RIVM hebben grote gevolgen gehad voor 

budgethouders. Zorgen over de continuïteit en inzet van zorg bij ziekte van de vaste hulpverleners, 

doorbetaling van hupverleners ook al kon de hulp niet geleverd worden. Budgethouders hebben 

bijvoorbeeld te maken gekregen met tijdelijk andere hulpverleners of hebben extra vervangende zorg 

moeten inkopen met een toeslag voor extra kosten als gevolg van het coronavirus. Budgethouders met 

dagbesteding (inclusief vervoer) konden er geen gebruik van maken of minder vaak. Door VWS is een aparte 

regeling opengesteld voor budgethouders en pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven. Niet 

geleverde zorg en dagbesteding inclusief vervoer konden gedeclareerd worden. Hulpverleners werden 

doorbetaald ook als ze niet konden komen of als de budgethouder zelf geen hulpverleners kon ontvangen 

door het coronavirus. De aparte coronaregeling gold tot 31 juli 2020. Na 1 augustus werden er beperkingen 

ingesteld. Budgethouders die niet uitkwamen met hun budget, konden tot 31 december 2020 gebruik maken 

van de regeling Extra Kosten Corona (EKC).  

 

Op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland zijn er enkele corona-gerelateerde vragen toegevoegd. Zo is er 

onder meer gevraagd naar de informatievoorziening van zorgkantoren over wat de corona-uitbraak 

betekende voor de zorgsituatie van budgethouders. Ook is gevraagd naar het gebruik van de regeling Extra 

Kosten Corona en of het zorgkantoor daarbij voldoende ondersteuning heeft geboden.  

 Verantwoording 

De PGB cliëntenraadpleging 2020 is opgezet en uitgevoerd onder supervisie van een begeleidingscommissie. 

Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland (voorzitter), de concessiehouders en 

het onderzoeksteam van ResearchNed. De commissieleden hebben de opzet en uitvoering van het 

onderzoek nauwgezet gevolgd, de vragenlijst en de rapportages beoordeeld en goedgekeurd. De Sociale 

Verzekeringsbank ging opnieuw akkoord met het vragenblok over hun deel in het uitvoeringsproces. Net als 

in 2018 is de vraag naar de beïnvloeding van het functioneren van de SVB op het oordeel van 

budgethouderes over het zorgkantoor neutraal gesteld. In 2016 was deze nog negatief geformuleerd. Een 

vergelijking is dan ook alleen met 2018 te maken.  

 

 
1  De Friesland en Zilveren Kruis zijn gefuseerd. Omdat er een overgangsperiode geldt, is nog niet duidelijk of de 

budgethouders van beide samengenomen moeten worden of dat ze als twee afzonderlijke groepen in het onderzoek 
beschouwd worden.  

2  Zilveren Kuis (inclusief De Friesland): 16.368; CZ: 9892; VGZ: 9220; DSW: 1078; Menzis: 6392; Zorg & Zekerheid 1369; 
Eno: 360. Totaal aantal budgethouders peil datum 1 februari 2020: 44.679. Bron: Zorgverzekeraars Nederland, 2020. 
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2 Opzet onderzoek en respons 

 Opzet dataverzameling 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is een enquête gehouden onder een aselecte steekproef van 

budgethouders. Deze kon zowel digitaal als schriftelijk worden ingevuld. 

Ontwikkeling vragenlijst 

De vragenlijst is in 2020 grotendeels gelijk aan de vragenlijst uit 2018 om een vergelijking met 2018 

mogelijk te maken. Hierdoor kan in bijna alle gevallen een vergelijking met 2018 worden gemaakt, en zelfs 

ook met 2016. Hier en dan zijn wat kleine aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld een woord vervangen of 

toegevoegd om de vraag te verduidelijken. De vragenlijst is uitvoerig met de begeleidingscommissie 

doorgesproken en vastgesteld. In de vragenlijst 2020 zijn de volgende toevoegingen gedaan: 

 

▪ een vragenblok over de betekenis van de COVID-19 pandemie voor de zorgsituatie van budgethouders 

en het gebruik van de regeling Extra Kosten corona (zeven vragen); 

▪ een vraag naar het gebruik van het PGB-portaal.  

Steekproeftrekking 

Om budgethouders te benaderen voor de cliëntenraadpleging hebben concessiehouders een steekproef 

getrokken uit hun budgethoudersbestand. Het ging hierbij om actieve budgethouders; dit zijn 

budgethouders die op 1 juli 2020 een persoonsgebonden budget hadden. Er zijn geen aanvullende 

selectiecriteria geformuleerd, zoals de gebruiksduur van het pgb. Van tevoren is bepaald dat de netto 

respons per concessiehouder moest bestaan uit zo’n 200 budgethouders om betrouwbare uitspraken te 

kunnen doen. Uitgaande van de netto respons van de cliëntenraadpleging 2018 (32%) diende per 

concessiehouder een bruto steekproef getrokken te worden van 600 budgethouders. Voor het trekken van 

de steekproef hebben de zorgkantoren een steekproefinstructie ontvangen van ResearchNed. De selectie 

van budgethouders heeft at random, op basis van toeval, plaatsgevonden. Daarnaast zijn ook enkele 

achtergrondgegevens gevraagd van het totale budgethoudersbestand en de steekproef. Dit zijn leeftijd, 

geslacht en de grondslag van de budgethouders. Deze gegevens zijn gebruikt om de representativiteit van 

de respondenten te bepalen. 

Uitzetten (web)enquête 

Er is wederom gekozen voor een vragenlijst die schriftelijk of via het web kon worden ingevuld. De 

vragenlijsten zijn 12 oktober 2020 verstuurd door het onderzoeksbureau. Om de respons te bevorderen, 

heeft drie weken na verzending een rappel plaatsgevonden. De respondenten konden de ingevulde 

schriftelijke vragenlijsten direct verzenden naar ResearchNed met behulp van een antwoordenvelop. Ook 

hadden respondenten zoals gezegd de mogelijkheid om de vragenlijst via internet in te vullen. De 

vragenlijst is uiteindelijk vooral schriftelijk ingevuld (69%); 31 procent koos voor het online beantwoorden 

van de vragen (tabel 2.1). Dit was in 2018 respectievelijk 76 en 24 procent. Tot in de tweede week van 

januari 2021 kwamen er nog ingevulde vragenlijsten binnen. Ver na de sluitingsdatum. De aantallen daarvan 

waren te groot om niet mee te nemen in de analyse.  

 

De anonimiteit van de respondenten is gewaarborgd doordat alleen de onderzoekers van ResearchNed de 

ingevulde vragenlijsten konden inzien. Bovendien zijn de resultaten niet te herleiden tot individuele 

personen. 
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 Respons en representativiteit 

In dit hoofdstuk staan de respons en de representativiteit hiervan centraal. We beschrijven hoeveel 

budgethouders mee hebben gedaan aan de cliëntenraadpleging en in hoeverre zij een goede afspiegeling 

zijn van budgethouders in de Wet langdurige zorg (Wlz). Verder wordt ingegaan op enkele achtergrond-

kenmerken van de budgethouders. Ook komt de oriëntatie op het persoonsgebonden budget aan de orde. 

 

Tabel 2.1 toont de responspercentages per concessiehouder en in totaal. Er zijn 3.961 budgethouders 

benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben wij 1.246 ingevulde vragenlijsten 

ontvangen (schriftelijk en online), waarvan er 1.235 bruikbaar waren om op te nemen in de data-analyse. 

De respons bedraagt 31 procent en is daarmee bijna gelijk aan die in 2018. Toen was de respons 32 procent. 

In 2016 hadden wij een respons van 38 procent. De respons van de concessiehouders loopt uiteen van 23 

procent (concessiehouder-1) tot 40 procent (concessiehouder-6). Er is niet gewogen voor de onderlinge 

verhouding tussen de concessiehouders; in de landelijke resultaten hebben alle concessiehouders hetzelfde 

gewicht.  

Tabel 2.1: Aantal respondenten per concessiehouder en type respons  

  Steekproef Online Schriftelijk Totaal Respons 

Concessiehouder-1  600 40 29% 96 71% 136 23% 
Concessiehouder-2  600 58 27% 155 73% 213 36% 
Concessiehouder-3  600 61 36% 110 64% 171 29% 
Concessiehouder-4  361 39 32% 83 68% 122 34% 
Concessiehouder-5  600 54 29% 130 71% 184 31% 
Concessiehouder-6  600 69 29% 170 71% 239 40% 
Concessiehouder-7  600 67 39% 103 61% 170 28% 

Totaal 3.961 388 31% 847 69% 1.235 31% 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Concessiehouders hebben de kenmerken van de steekproeven en populatie in tabelvorm aangeleverd aan 

het onderzoeksbureau. Dit is noodzakelijk om na te gaan of (1) de getrokken steekproef een goede 

afspiegeling is van de populatie en of (2) de responsgroep qua samenstelling een goede afspiegeling is van 

alle aangeschreven personen (de steekproef). Tabel 2.2 geeft de verdeling weer naar achtergrond-

kenmerken van de populatie, de steekproef en de respons. 

Tabel 2.2: Achtergrondkenmerken budgethouders 

 Respons Populatie Steekproef 

Leeftijd budgethouder (gemiddeld) 42,7 42,5 42,3 

Man 52% 52% 53% 
Vrouw 48% 48% 47% 

Alleen pgb 75% 77% 75% 
MPT 25%  23% 25% 

Somatische aandoening 3% 8% 7% 
Psychogeriatrische beperking 12% 16% 16% 
Psychiatrische aandoening 5% 0% 0% 
Verstandelijke handicap 65% 60% 62% 
Lichamelijke handicap 13% 14% 13% 
Zintuiglijke handicap 3% 1% 1% 

Totaal  100% 100% 100% 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021. Percentages van de respons* telden op > 100 omdat 
meerdere antwoorden mogelijk waren. Deze zijn herberekend naar 100 procent. 
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De steekproeven zijn door de concessiehouders aselect getrokken. Dat blijkt duidelijk uit het feit dat de 

samenstelling van de steekproeven een nagenoeg perfecte afspiegeling zijn van de populatie. Als we de 

respondentgroep (de personen die de enquête hebben geretourneerd) vergelijken met de steekproef (de 

personen die zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek), dan zien we een paar kleine afwijkingen in 

de verdeling naar grondslag. De afwijkingen zijn dermate klein dat besloten is om niet tot herweging over 

te gaan. 

 Persoonskenmerken budgethouders 

Net als in 2018 hebben in 2020 veel minder budgethouders de vragenlijst zelf ingevuld (tabel 2.3). Dit houdt 

mogelijk verband met het aantal budgethouders met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 

Budgethouders in de cliëntenraadpleging 2020 verschillen wat achtergrondkenmerken betreft niet of 

nauwelijks van de budgethouders die in 2018 en 2016 hebben meegedaan. Alleen de gemiddelde leeftijd 

ligt iets hoger: 43 jaar in 2020, 41 jaar in 2018 en 38 jaar in 2016. Net als in 2018 en 2016 is ruim de helft 

man. De meeste budgethouders wonen bij hun ouders en hebben drie jaar of langer een pgb. 

Tabel 2.3: Respons- en persoonskenmerken budgethouders 

  2016 2018 2020 

Invuller vragenlijst Budgethouder zelf 10% 9% 7% 

  
Iemand anders (gewaarborgde hulp, 
wettelijke vertegenwoordiger) 

90% 91% 93% 

Leeftijd budgethouder Gemiddelde leeftijd 38 41 43 

Leeftijd Kinderen 0-12 jaar 9% 6% 6% 
  Kinderen 13-17 jaar 12% 12% 10% 
  Volwassenen 18-64 jaar 59% 60% 58% 
  Volwassenen 65 jaar en ouder 20% 22% 26% 

Geslacht budgethouder Man 52% 52% 52% 
  Vrouw 48% 48% 47% 
  Anders/wil ik liever niet zeggen - - 1% 

Huishouden Alleenwonend 16% 17% 18% 
  Samenwonend met partner/kinderen 19% 19% 19% 
  Samenwonend met anderen 19% 20% 21% 
  Inwonend bij ouder(s) 47% 45% 43% 

Opleiding Geen 47% 43% 42% 
  Lagere school/basisonderwijs 17% 21% 22% 
  Lager beroepsonderwijs/vmbo 11% 11% 10% 
  Mavo/vmbo-t 5% 5% 4% 
  Middelbaar beroepsonderwijs 8% 9% 9% 
  Havo/vwo 3% 3% 2% 
  Hoger beroepsonderwijs 5% 5% 7% 
  Universiteit 3% 3% 4% 

Hoe lang heeft u pgb? Sinds dit jaar 3% 4% 7% 
  Sinds vorig jaar 12% 14% 13% 
  Sinds twee jaar geleden 9% 11% 12% 
  Sinds drie jaar geleden of eerder 76% 71% 69% 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Significantie 

Significantie is een belangrijke term in de statistiek. Significantie geeft aan of iets ‘echt’ is. Bestaat een 

effect werkelijk of is het ontstaan door toeval? De meest gehanteerde regel ten aanzien van significantie is 

de 95% regel. Dit betekent dat wanneer we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat een effect niet ontstaan 

is door toeval, we mogen aannemen dat het effect werkelijk bestaat. We staan dan 5% kans op toeval toe. 
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We gebruiken in dit rapport twee p-waardes: **p < 0,00 en *p < 0,05. Als de p-waarde heel klein is, 

bijvoorbeeld < 0,05 of zelfs < 0,001, dan is de kans dat het gevonden resultaat aan het toeval is te wijten 

kleiner of gelijk aan 5%, of kleiner of gelijk aan 0,1%. Dit noemt men ‘statistisch significant’. Met een p-

waarde dichtbij 0 kunnen we ervan uitgaan dat de gevonden waarde een werkelijke associatie aanduidt. 

Andersom, bij een p-waarde van 1 kunnen we aannemen dat het gevonden resultaat op toeval berust. 

 Analyse en rapportage 

Deze rapportage bevat een beschrijving van de resultaten van alle vragen in de vragenlijst, 

achtereenvolgens het proces van aanvraag tot en met beschikking (hoofdstuk 3) en behandeling van 

klachten, het huisbezoek (hoofdstuk 4), de voorbereiding op het pgb, de informatievoorziening en 

bereikbaarheid van het zorgkantoor (hoofdstuk 5). 

 

In dit hoofdstuk worden ook de corona-gerelateerde vragen behandeld. De kwaliteit van de medewerkers 

van het zorgkantoor komt in hoofdstuk 6 aan bod en aspecten rondom de taken van de Sociale 

Verzekeringsbank in hoofdstuk 7. Het betreft hier allemaal beschrijvende statistieken (percentages en/of 

gemiddelden) van de landelijke resultaten. In hoofdstuk 8 volgt een vergelijking op prestatie-indicatoren 

tussen concessiehouders. Dit alles ten opzichte van het landelijke gemiddelde. In dit hoofdstuk is ook een 

overzicht van de samenstelling van de prestatie-indicatoren opgenomen. Een samenvatting van de 

belangrijkste uitkomsten uit deze cliëntenraadpleging 2020 vindt u vooraan in het rapport.  
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3 Aanvraag- en toekenningsproces  

 Pgb-aanvraag en budgetplan 

Nadat een cliënt geïndiceerd is door het CIZ en voor een pgb kiest, ontvangt hij van het zorgkantoor een 

aanvraagformulier en een budgetplan. Dit aanvraagformulier dient samen met het volledig ingevulde 

budgetplan teruggestuurd te worden naar het zorgkantoor. Deze neemt vervolgens de aanvraag in 

behandeling en nodigt de aspirant-budgethouder uit voor een bewust keuzegesprek. De ervaringen van de 

budgethouder met deze aanvraagprocedure, het invullen van het budgetplan en het bewust keuzegesprek 

worden hierna beschreven. 

 

De meeste budgethouders (71%) vinden dat het pgb-aanvraagformulier (heel) gemakkelijk in te vullen is; 22 

procent geeft aan dat dit niet echt gemakkelijk is en vier procent vindt het uitgesproken moeilijk. 

Tabel 3.1: Is het aanvraagformulier gemakkelijk in te vullen?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, heel gemakkelijk 9% 36 10% 40 12% 44 
Gemakkelijk 46% 182 52% 208 59% 217 
Niet echt 33% 129 29% 118 22% 80 
Nee, moeilijk 5% 18 5% 21 4% 13 
Weet ik niet 8% 30 4% 16 3% 11 

Totaal 100% 395 100% 403 100% 365 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Het budgetplan blijkt lastiger dan het aanvraagformulier: 39 procent vindt het niet echt makkelijk of zelfs 

moeilijk om het budgetplan in te vullen (tabel 3.2). Meer dan de helft van de budgethouders (56%) geeft 

aan dat het invullen van het budgetplan (heel) gemakkelijk is.  

Tabel 3.2: Is het budgetplan gemakkelijk in te vullen?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, heel gemakkelijk 5% 19 8% 30 9% 32 
Gemakkelijk 42% 165 47% 188 47% 170 
Niet echt 39% 154 36% 144 33% 121 
Nee, moeilijk 7% 26 5% 20 6% 22 
Weet ik niet 8% 31 5% 18 5% 17 

Totaal 100% 395 100% 400 100% 362 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Doorgevraagd naar wat er zo moeilijk is aan het invullen van het budgetplan (tabel 3.3), geven 

budgethouders aan dat vooral lastig is om aan te geven welk budget moet worden aangevraagd voor de 

verschillende vormen van zorg (44%), de bedragen per zorgverlener aan te geven (41%), welk zorgprofiel 

men heeft (35%) en wat voor soort zorg men wil gaan inkopen (34%). In vergelijking met 2018 zijn er twee 

opmerkelijke verschuivingen. Zo vond in 2018 37 procent van de budgethouders het lastig om de 

indicatiegegevens in te vullen; in 2020 is dat afgenomen tot 26 procent. Deze afname is significant 

(p<0,05). In 2018 vond 12 procent het lastig om aan te geven bij welke zorgverleners hij zorg wil gaan 

inkopen. Dat is in 2020 gestegen tot 20 procent. 
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Tabel 3.3: Wat vond u moeilijk om in te vullen in het budgetplan?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Mijn indicatiegegevens  42% 180 37% 164 26%* 143 
Mijn zorgprofiel invullen 43% 180 34% 164 35% 143 
Wat voor soort zorg ik wil gaan inkopen 26% 180 35% 164 34% 143 
Het budget dat ik aanvraag voor de verschillende vormen van zorg 46% 180 49% 164 44% 143 
De zorgverleners bij wie ik zorg wil inkopen 11% 180 12% 164 20% 143 
De bedragen die ik per zorgverlener wil gaan besteden 36% 180 41% 164 41% 143 
Anders  8% 180 14% 164 15% 143 
Weet ik niet 4% 180 5% 164 5% 143 

*p<0,05. Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Door vijftien procent van de budgethouders is in eigen bewoordingen aangegeven wat ze moeilijk vonden 

bij het invullen van het budgetplan. Het gebruik van de juiste begrippen en vaktaal, zo zeggen sommigen. 

Anderen zeggen het lastig te vinden om de zorg voor een heel vooraf in te schatten of weten niet op welke 

plek welke handtekening moet worden gezet.  

 Bewust keuzegesprek 

Een bewust keuzegesprek is een gesprek waarin een medewerker van het zorgkantoor samen met de 

aspirant-budgethouder bespreekt wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor het aanvragen van een 

pgb. Een ruime meerderheid van de budgethouders (87%) is door het zorgkantoor uitgenodigd voor een 

bewust keuzegesprek (tabel 3.4). Dat is vergelijkbaar met 2018, maar beduidend meer dan in 2016. Acht 

procent van de budgethouders geeft aan niet voor een bewust keuze gesprek te zijn uitgenodigd en dat is 

bijna gelijk aan het percentage uit 2018. In 2016 was dat nog twintig procent.  

Tabel 3.4: Bent u door het zorgkantoor uitgenodigd voor een bewust keuzegesprek? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja 75% 295 86% 347 87% 321 
Nee 20% 78 9% 36 8% 30 
Weet ik niet (meer) 6% 22 5% 19 4% 16 

Totaal 100% 395 100% 402 100% 367 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Het gesprek vindt in de meeste gevallen plaats bij het zorgkantoor (64%). Bij een op de vijf vindt het thuis 

bij de budgethouder plaats of bij de vertegenwoordiger van die budgethouder. In 2020 bestond de 

mogelijkheid het bewust keuzegesprek telefonisch of via beeldbellen te doen (17%).  

Tabel 3.5: Hoe heeft dat bewust keuzegesprek plaatsgevonden?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Bij het zorgkantoor 75% 221 72% 251 64% 202 
Thuis bij de budgethouder 20% 60 23% 80 17% 55 
Thuis bij de vertegenwoordiger van de budgethouder 3% 10 4% 15 2% 6 
Weet ik niet (meer) 1% 2 0% 1 0% 1 
Telefonisch of via beeldbellen - - - - 17% 54 

Totaal 100% 293 100% 347 100% 318 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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Budgethouders die naar het zorgkantoor moesten komen voor het gesprek, vinden dat overwegend prima 

(78%). Circa één van de vijf budgethouders geeft hierover aan dit (helemaal) niet acceptabel te vinden. 

Tabel 3.6: Vond u het acceptabel om voor dat gesprek naar het zorgkantoor te gaan?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Nee, helemaal niet 17% 37 9% 23 7% 14 
Een beetje 15% 33 24% 59 15% 30 
Grotendeels 25% 56 16% 41 22% 43 
Ja, helemaal 43% 95 51% 126 56% 109 

Totaal 100% 221 100% 249 100% 196 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Een ruime meerderheid (89%) wist vooraf waarover het bewust keuzegesprek zou gaan; twee procent geeft 

aan dit onvoldoende te hebben geweten. Bij negen procent was niet echt goed duidelijk wat er besproken 

zou worden. Ten opzichte van 2018 is hierin een lichte verbetering te zien. 

Tabel 3.7: Was het voor u voldoende duidelijk waarover dat gesprek zou gaan? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 29% 87 33% 114 35% 112 
Voldoende 52% 154 49% 171 54% 171 
Niet echt 13% 38 14% 48 9% 28 
Nee, onvoldoende 5% 14 3% 12 2% 6 
Weet ik niet (meer) 1% 2 1% 2 1% 2 

Totaal 100% 295 100% 347 100% 319 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Aan de hand van stellingen zijn de ervaringen van budgethouders met het bewust keuzegesprek in kaart 

gebracht (tabel 3.8). Hieruit spreekt overwegend een positieve waardering. 

Tabel 3.8: Ervaringen met het bewuste keuzegesprek* 

 2016 2018 2020 
 Eens Oneens Eens Oneens Eens Oneens 

- Ik vind dat ik in het bewust keuzegesprek goed geholpen ben bij 
het maken van mijn keuze voor een pgb 

65% 15% 72% 9% 76% 8% 

- Ik vind dat ik in het gesprek goed ben geïnformeerd over wat er 
allemaal bij het pgb komt kijken 

73% 11% 82% 4% 85% 4% 

- Ik ben door het gesprek in twijfel gebracht over mijn pgb-
aanvraag 

7% 82% 5% 83% 5% 85% 

- Ik vind dat ik in het gesprek veel uitleg moest geven over hoe ik 
het pgb wilde gaan besteden 

31% 39% 29% 41% 31% 42% 

- Ik vind dat ik in het gesprek moest laten zien dat ik goed met het 
pgb om zou kunnen gaan 

56% 21% 57% 18% 60% 15% 

- Ik ben tevreden over de manier waarop het gesprek met mij (de 
budgethouder) is gevoerd 

78% 10% 86% 5% 87% 5% 

- Ik voelde mij in het gesprek onder druk gezet om voor zorg in 
natura te kiezen 

7% 76% 4% 84% 4% 84% 

- Ik vind dat ik in het gesprek goed geadviseerd ben over het pgb 69% 9% 74% 6% 79% 5% 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021. * Voor de leesbaarheid van de tabel is de categorie ‘niet 
mee eens/niet mee oneens’ niet gepresenteerd. 
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Budgethouders geven aan dat ze tevreden zijn over de manier waarop het gesprek met hen is gevoerd 

(87%), dat ze goed geïnformeerd zijn over wat er allemaal bij het pgb komt kijken (85%), dat ze in het 

gesprek goed geadviseerd zijn over het pgb (79%) en dat het gesprek geholpen heeft bij het maken van een 

keuze voor een pgb (76%). Slechts in enkele gevallen voelden budgethouders zich in het gesprek onder druk 

gezet om voor natura te kiezen (4%) of werden zij in twijfel gebracht over hun pgb-aanvraag (5%).  

 Afhandeling pgb-aanvraag 

Een ruime meerderheid (85%) van de budgethouders vindt dat het zorgkantoor de pgb-aanvraag (zeer) 

zorgvuldig heeft afgehandeld (tabel 3.9). Bij twaalf procent is dat niet zo zorgvuldig gegaan. Dit is 

vergelijkbaar met 2018.  

Tabel 3.9: Vindt u dat het zorgkantoor uw pgb-aanvraag zorgvuldig afgehandeld?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, heel zorgvuldig 26% 76 36% 125 37% 136 
Zorgvuldig 53% 156 50% 173 48% 177 
Niet echt 11% 32 10% 34 8% 31 
Nee, onzorgvuldig 9% 25 3% 10 4% 13 
Weet ik niet 2% 5 2% 6 3% 10 

Totaal 100% 294 100% 348 100% 367 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Zorgvuldige afhandeling 

Zo’n 250 budgethouders hebben hun positief oordeel over de afhandeling van de pgb-aanvraag toegelicht. 

Ongeveer de helft geeft aan dat hun pgb-aanvraag snel en correct is afgehandeld. Alles is snel en soepel 

verlopen. De andere helft spreekt zijn waardering uit over de goede en duidelijke uitleg die ze van het 

zorgkantoor hebben ontvangen, meestal tijdens het bewust keuzegesprek. Ook vindt men dat er aandacht 

was voor de zorgsituatie, er goed werd geluisterd en vragen vriendelijk werden beantwoord.  

‘De aanvraag is goed afgehandeld en de formulieren zijn netjes in orde gemaakt. We zijn heel erg 
tevreden.’ 

‘Alle stukken waren helder. Bij vragen is het zorgkantoor goed te bereiken en hulpvaardig. Het bewust 
keuzegesprek was vriendelijk en to-the-point. Helemaal prima.’ 

‘Alles is goed, duidelijk en vertrouwelijk besproken. Alles op tijd afgehandeld.’ 

‘Ik kon bij vragen zo vaak bellen als ik wilde, mijn vraag werd duidelijk en geduldig beantwoord. Ik 
wist eigenlijk niet dat ik voor het PGB kon kiezen voordat ik de medewerkster sprak’. 

Onzorgvuldige afhandeling 

Zo’n vijftig mensen hebben toegelicht waarom zij vonden dat hun pgb-aanvraag niet zo goed was verlopen. 

In de meeste van deze gevallen had het te lang geduurd, werden zorgovereenkomsten niet helemaal 

goedgekeurd, afgekeurd of met vertraging naar de SVB gestuurd. Uit de antwoorden blijkt dat als er 

eenmaal een fout of hapering zit in de aanvraag, het lang duurt voordat deze wordt hersteld en de 

aanvraag afgehandeld wordt. Fouten worden dan vaak over en weer gemaakt en dat leidt tot verwarring en 

frustratie bij de aanvragers.  

‘Elke keer bleek iets niet duidelijk te zijn, steeds opnieuw opsturen en invullen. Telefonisch contact 
meerdere malen zeer onaardig. Het heeft een half jaar geduurd voor ik het PGB geregeld had!’ 

‘Het heeft een jaar geduurd voordat zaken rond waren. Communicatie verliep niet goed, zaken bleven 
veel te lang liggen, er werd ontkend dat zaken waren ontvangen terwijl we We-Transfer gebruiken en 
we daarom bewijs hadden dat het was ontvangen en gedownload.’ 
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‘Ik heb de aanvraag ingevuld, maar telkens moest ik dingen verbeteren. Het moest weer naar de SVB, 
dan weer naar mij. Het heeft bijna drie maanden geduurd voordat ik geld kreeg op mijn rekening. ik 
wil die tijd niet meer herinneren.’ 

‘Het proces van aanvraag, bewuste keuze gesprek, budgetplan etc. was duidelijk via cursus van Per 
Saldo. Het Zorgkantoor gaf ook brochure mee met processtappen. Jammer dat het zorgkantoor niet 
handelde volgens deze processtappen, waardoor het voor ons onduidelijk was wat er van ons verwacht 
werd. Onzorgvuldig!’ 

 Toekenning pgb 

Het zorgkantoor kent op grond van de aanvraag, indicatiegegevens en het bewust keuzegesprek in de 

toekenningsbeschikking een pgb toe. Hierin staat onder andere de hoogte van het budget en algemene 

informatie over de eigen bijdrage. In deze paragraaf wordt gekeken naar de procedure daaromtrent. 

 

Tabel 3.10 geeft de termijn weer tussen het bewust keuzegesprek en het ontvangen van de eerste 

beschikking. Een groot deel van de budgethouders geeft aan dat deze vraag lastig te beantwoorden is 

omdat het te lang geleden is. De ervaringen van de groep die hier wel zicht op heeft, zijn divers. Veertien 

procent van de budgethouders heeft de toekenningsbeschikking na zes weken ontvangen.  

Tabel 3.10: Hoe lang duurde het voordat u de eerste toekenningsbeschikking kreeg?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

0 t/m 4 weken 11% 184 12% 170 14% 173 
5 of 6 weken 12% 201 13% 187 12% 145 
7 of 8 weken 7% 114 7% 104 6% 68 
9 weken of langer 10% 165 8% 117 8% 98 
Weet ik niet (meer)/is te lang geleden 52% 882 56% 811 58% 710 
Niet van toepassing/ik heb (nog) geen bewust keuzegesprek gehad 9% 148 5% 67 3% 32 

Totaal 100% 1.694 100% 1.456 100% 1.226 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

De beschikking is over het algemeen duidelijk waar het gaat om de hoogte van het bedrag (tabel 3.11), 

maar mag wat de budgethouders betreft helderder zijn over het geven van informatie over de verrekening 

of het innen van de eigen bijdrage (tabel 3.12). 

Tabel 3.11: Staat in de beschikking duidelijk aangegeven welk budget u krijgt toegekend voor het lopende 
jaar?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 67% 35 85% 331 83% 298 
Meestal 21% 11 10% 37 11% 39 
Soms 0% 0 1% 2 1% 4 
Nee 10% 5 1% 5 1% 4 
Weet ik niet 2% 1 3% 13 4% 14 

Totaal 100% 52 100% 388 100% 359 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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Tabel 3.12: Vermeldt het zorgkantoor in de beschikking duidelijk hoe de ‘eigen bijdrage’ wordt verrekend/ 

geïnd? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 44% 733 49% 708 49% 589 
Meestal 17% 291 12% 172 13% 161 
Soms 2% 40 3% 36 2% 20 
Nee 16% 265 13% 180 11% 129 
Weet ik niet 20% 337 24% 340 26% 314 

Totaal 100% 1.666 100% 1.436 100% 1.213 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Pgb in combinatie met zorg in natura 

MPT staat voor ‘Modulair Pakket Thuis’. Het MPT is een leveringsvorm van zorg naast de zorg in een 

instelling, Volledig Pakket Thuis (VPT) en een pgb. Met het MPT kiezen cliënten ervoor bepaalde delen 

(modules) van het zorgpakket thuis te ontvangen. Zij zien daarmee af van delen van de zorg waar zij recht 

op hebben, omdat zij daar op dat moment geen behoefte aan hebben, zoals bijvoorbeeld zorg in een 

instelling. Cliënten met een MPT, kunnen ervoor kiezen het gehele MPT als zorg in natura te ontvangen of 

voor een combinatie van zorg in natura en een pgb. 

 

Zorgkantoren zijn geïnteresseerd in de ervaringen van MPT-budgethouders met de manier waarop de 

afstemming heeft plaatsgevonden over de combinatie van beide leveringsvormen. In 2018 is dit voor het 

eerst in de cliëntenraadpleging opgenomen. Bijna een kwart van de budgethouders in deze cliënten-

raadpleging, heeft een MPT (tabel 3.13). 

Tabel 3.13: Heeft u een pgb in combinatie met zorg in natura (ook wel MPT genoemd)?  

 2018 2020 
 % n % n 

Ja, ik heb een pgb in combinatie met zorg in natura 19% 272 24% 289 
Nee, ik heb alleen een pgb 77% 1.106 71% 867 
Weet ik niet 4% 63 5% 61 

Totaal 100% 1.441 100% 1.217 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Zeven van de tien budgethouders heeft gesproken over de afstemming tussen beide vormen van zorg (tabel 

3.14). In de helft van de gevallen is dat zowel met het zorgkantoor als met een zorgaanbieder geweest 

(tabel 3.15).  

Tabel 3.14: Heeft u met een instantie gesproken over de afstemming van de zorg in natura met het pgb?  

 2018 2020 
 % n % n 

Ja 60% 162 71% 203 
Nee 23% 63 19% 55 
Weet ik niet (meer) 16% 44 9% 27 

Totaal 100% 269 100% 285 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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Tabel 3.15: Met wie heeft u daarover gesproken?  

 2018 2020 
 % n % n 

Alleen met het zorgkantoor 14% 23 22% 44 
Alleen met de zorgaanbieder/zorginstelling 22% 35 24% 47 
Met beide instanties 62% 100 50% 100 
Weet ik niet 2% 4 5% 9 

Totaal 100% 162 100% 200 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Ruim tachtig procent heeft het contact hierover als (zeer) positief ervaren (tabel 3.16). Als we kijken naar 

het oordeel over dat contact, dan is er geen reden om een van de gesprekspartners aan te wijzen als reden 

voor een positiever of negatiever oordeel over dat contact. In alle gevallen waarin met een of met beide 

instanties is gesproken over de afstemming tussen natura en het pgb, is de meerderheid positief. 

Tabel 3.16: Hoe heeft u het contact hierover ervaren?  

 2018 2020 
 % n % n 

Erg positief 36% 50 33% 62 
Redelijk positief 42% 57 49% 94 
Niet positief/niet negatief 12% 16 7% 14 
Enigszins negatief 4% 5 5% 10 
Erg negatief 3% 4 3% 5 
Weet ik niet (meer) 4% 5 3% 5 

Totaal 100% 137 100% 190 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 3.17: Oordeel van het contact, naar gesprekspartner 

 2018 2020 
 Positief Neutraal Negatief Positief Neutraal Negatief 

Alleen met het zorgkantoor 90% 10% 0% 90% 5% 5% 
Alleen met de zorgaanbieder/zorginstelling 78% 16% 6% 83% 9% 9% 
Met beide instanties 80% 11% 9% 82% 8% 9% 

Totaal 81% 12% 7% 84% 8% 8% 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Ervaring met afstemming pgb en natura 

Budgethouders is gevraagd hun ervaringen met het overleg met het zorgkantoor, dan wel de zorgaanbieder 

over de combinatie van zorg in natura met pgb toe te lichten. Zo’n 125 budgethouders geven aan waarom 

zij het contact daarover als positief hebben ervaren. Dit is vooral te wijten aan de duidelijke uitleg die 

door het zorgkantoor werd gegeven over de mogelijkheden een pgb te combineren met zorg in natura. Ook 

werd veel uitleg gegeven door medewerkers van het zorgkantoor over de verdeling van beide 

verstrekkingen, wat voor gevolgen zorg in natura zou kunnen hebben voor de hoogte van het pgb en wat er 

wel of niet mogelijk is met een MPT. Het concrete advies om dagbesteding in natura te nemen en een pgb 

voor de zorg thuis, werd door deze budgethouders goed ontvangen. 

 

‘Dat de mogelijkheid er is om een combinatie van beide te hebben. Dus een pgb en zorg in natura. Op dit 

moment maken we gebruik van beide mogelijkheden voor mijn dochter. Dat is fijn.’ 
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‘Duidelijke uitleg over de reservering ZIN die van het budget afgaat zodat helder is hoeveel 
beschikbaar budget er is om zelf zorg in te kopen.’ 

‘Goed meegedacht en voorgerekend wat in ons geval goed zou uitpakken.’ 

‘Het was een goede combinatie en een perfecte balans tussen pgb en zorg in natura.’ 

Aan de budgethouders is eveneens gevraagd wat ze niet goed vonden aan het overleg over de afstemming 

tussen zorg in natura en een pgb. Zeventig respondenten hebben hierop een antwoord gegeven. Uit de 

grote variatie in antwoorden komt hoofdzakelijk één element sterk naar voren: geen inzicht in de kosten 

van zorg in natura. Het meest vervelende vindt men dat door zorgaanbieders geen duidelijkheid willen 

geven over deze kosten. Hierdoor ontstaat er bij budgethouders veel onduidelijkheid en verwarring over 

wat de gevolgen zijn voor het pgb. Men voelt zich niet voldoende en niet eerlijk geïnformeerd. Een aantal 

heeft zich onder druk gezet gevoeld door de zorgaanbieder om alles in natura af te nemen. De financiële 

verdeling tussen beide leveringsvormen vindt men ingewikkeld, niet duidelijk en daardoor verliezen 

budgethouders het overzicht.  

‘Dat je de berekening niet ziet en rekeningen van zorg in natura niet. Is een grijs gebied.’ 

‘De ZIN aanbieder had beperkte kennis hoe een MPT werkt. Voordat dit goed was ingeregeld duurde 
even. Ik heb ze zelf op de rekenmodule moeten wijzen.’ 

‘Dat er extreme druk is uitgevoerd door de zorginstelling om alleen zorg in nature te ontvangen’. 

‘Geen duidelijke informatie over de hoogte van de budgetten en hoe het precies werkt als de 
budgethouder meer of minder zorg in natura nodig heeft. De vertegenwoordig kan niet controleren of 
het zorgkantoor de juiste regels hanteert, omdat er weinig informatie wordt verstrekt omtrent de 
hoogte van de budgetten’. 

‘Ik vond het een hoop gehannes met cijfers in verdeling tussen zin en pgb. Daar zat voor mij wel wat 
onduidelijkheid. Met name over uitzonderingsposities en gebruikte percentages’. 

‘Het is niet zozeer de afstemming met het zorgkantoor, maar met de zorgverleners. Hierdoor liep in 
het begin van alles mis met het pgb omdat de zorgverlener dit niet vaak doet (een reguliere BSO). 
Daarnaast maken we al gebruik van zorg in natura sinds enkele maanden maar zie ik dat online niet 
terug in het budget ... dus ik weet niet of die afstemming heel lang duurt …’.  

 Zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten 

Budgethouders dienen een zorgbeschrijving te maken en met alle zorgverleners een zorgovereenkomst op 

te stellen. In de zorgbeschrijving geeft de budgethouder in eigen woorden aan welke zorg nodig is, waarom 

deze zorg nodig is en wat de zorgverlener precies moet doen. In de zorgovereenkomst worden de afspraken 

met de zorgverlener precies vastgelegd. Voor beide documenten zijn formulieren beschikbaar op de 

website van het zorgkantoor. Acht procent geeft aan dat ze deze toch niet goed hebben kunnen vinden 

(tabel 3.18). Zestien procent gebruikt het PGB-Portaal.  

Tabel 3.18: Zijn de blanco zorgbeschrijvingen goed te vinden op de website van het zorgkantoor?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja 52% 871 58% 828 55% 667 
Nee 12% 203 10% 141 8% 101 
Weet ik niet (meer) 36% 602 32% 462 20% 245 
Ik gebruik het PGB Portaal - - - - 16% 199 

Totaal 100% 1.676 100% 1.431 100% 1.212 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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Een kwart van de budgethouders geeft aan dat de zorgbeschrijving niet echt gemakkelijk of zelfs moeilijk 

te maken is (tabel 3.19). Doorgevraagd naar wat dan daarin moeilijk is, geeft men vooral aan dat het lastig 

is om de vragen te beantwoorden naar wat de zorgverlener komt doen en waarom die zorg nodig is (tabel 

3.20). Ongeveer een vijfde deel van de budgethouders vindt de hele zorgbeschrijving lastig om in te vullen. 

Tabel 3.19: Zijn de zorgbeschrijvingen makkelijk in te vullen?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, heel gemakkelijk 7% 126 10% 139 16% 191 
Gemakkelijk 47% 799 46% 661 49% 598 
Niet echt 29% 489 29% 413 22% 266 
Nee, moeilijk 9% 152 7% 103 3% 40 
Weet ik niet 7% 122 8% 120 10% 119 

Totaal 100% 1.688 100% 1.436 100% 1.214 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
 

Tabel 3.20: Wat vindt u moeilijk te beschrijven? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

De vraag naar wat de zorgverlener komt doen en hoe vaak 13% 94 13% 79 15% 61 
De vraag waarom ik zorg nodig heb 7% 50 6% 35 8% 33 
Beide vragen 38% 285 34% 213 30% 121 
De hele zorgbeschrijving (inclusief persoonsgegevens) 29% 216 30% 186 22% 91 
Weet ik niet (meer) 14% 107 18% 113 25% 100 

Totaal 100% 752 100% 626 100% 406 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Eenmaal ingediend bij het zorgkantoor worden de zorgbeschrijvingen bij 71 procent van de budgethouders 

grotendeels of helemaal goedgekeurd (tabel 3.21). In het geval van (gedeeltelijke) afkeuring (23%) is het 

voor driekwart van de budgethouders duidelijk wat eraan moet veranderen. Een vijfde deel geeft aan dat 

het zorgkantoor niet volledig duidelijk heeft aangegeven wat er niet goed was aan de zorgbeschrijving. 

Tabel 3.21: Zijn uw zorgbeschrijvingen in één keer goedgekeurd door het zorgkantoor en is aangegeven wat 
niet goed was?  

  2016 2018 2020 

Zijn uw zorgbeschrijvingen in één keer goedgekeurd door het 
zorgkantoor? 

% n % n % n 

Nee, helemaal niet 4% 66 5% 66 5% 64 
Een deel niet, een deel wel 17% 281 17% 249 18% 221 
Grotendeels wel 18% 305 18% 259 20% 249 
Ja, helemaal 58% 971 56% 810 51% 619 
Weet ik niet 4% 64 4% 64 5% 63 

Totaal 100% 1.687 100% 1.448 100% 1.216 

  
Heeft het zorgkantoor duidelijk aangegeven wat niet goed was? 

   
% n % n % n 

Ja, zeer duidelijk 12% 75 17% 99 18% 94 
Duidelijk 54% 349 56% 321 59% 317 
Niet echt 23% 148 17% 99 15% 79 
Nee, onduidelijk 10% 66 7% 39 6% 30 
Weet ik niet 2% 12 2% 14 2% 13 

Totaal 100% 650 100% 572 100% 533 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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In 45 procent van de gevallen zijn er naar aanleiding van de zorgbeschrijving aanvullende vragen gesteld 

door het zorgkantoor (tabel 3.22). Doorgaans waren die in elk geval ten dele gemakkelijk te beantwoorden. 

Tabel 3.22: Zijn er aanvullende vragen gesteld door het zorgkantoor en waren deze gemakkelijk te 
beantwoorden?  

  2016 2018 2020 

Zijn er aanvullende vragen gesteld door het zorgkantoor? % n % n % n 

Ja 47% 304 44% 251 45% 240 
Nee 43% 280 44% 252 41% 218 
Weet ik niet 11% 69 12% 69 14% 74 

Totaal 100% 653 100% 572 100% 532 

Waren deze vragen voor u gemakkelijk te beantwoorden? % n % n % n 

Nee, helemaal niet 6% 17 9% 22 3% 8 
Een deel niet, een deel wel 31% 93 28% 71 26% 61 
Grotendeels wel 40% 122 37% 94 38% 89 
Ja, helemaal 22% 67 25% 65 33% 78 
Weet ik niet 1% 4 1% 3 0% 1 

Totaal 100% 303 100% 255 100% 237 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

De tevredenheid over de ondersteuning vanuit het zorgkantoor bij het opstellen van de zorgbeschrijvingen 

is gemengd: de helft vindt die ondersteuning (ruim) voldoende, bijna een kwart procent vindt de 

ondersteuning niet echt of helemaal niet voldoende (tabel 3.23). Ongeveer een vijfde deel van de 

budgethouders heeft geen ondersteuning van het zorgkantoor nodig gehad. 

Tabel 3.23: Vindt u dat het zorgkantoor u voldoende ondersteund heeft bij het maken van uw 
zorgbeschrijvingen?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 6% 108 9% 133 12% 142 
Voldoende 30% 499 35% 502 38% 465 
Niet echt 26% 445 22% 314 19% 225 
Nee, onvoldoende 10% 171 7% 93 5% 63 
Was niet nodig 22% 372 22% 313 22% 269 
Weet ik niet 6% 94 5% 74 4% 48 

Totaal 100% 1.689 100% 1.429 100% 1.212 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Zorgvuldig handelen 

In deze paragraaf besteden wij aandacht aan een aantal praktische zaken met betrekking tot het werk van 

het zorgkantoor. Hoe zorgvuldig en snel werkt het zorgkantoor? Het komt slechts bij vier procent van de 

budgethouders voor dat het zorgkantoor regelmatig tot vaak brieven en/of formulieren kwijtraakt; bij 

vijftien procent gebeurt dit soms. Bij de meeste komt dit bijna nooit voor (tabel 3.24). 
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Tabel 3.24: Raakt het zorgkantoor uw brieven of formulieren weleens kwijt?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, vaak 5% 78 3% 38 1% 18 

Regelmatig 7% 122 3% 41 3% 31 

Soms 20% 339 18% 254 15% 188 

Nee, nooit 50% 852 59% 850 61% 745 

Weet niet 19% 317 18% 265 20% 239 

Totaal 100% 1.708 100% 1.448 100% 1.221 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

De formulieren die het vaakst kwijtraken zijn zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen, respectievelijk 41 

en 39 procent (tabel 3.25). Ook raken wel eens wijzigingsformulieren kwijt (23%). Maar zoals gezegd, het 

komt weinig voor.  

Tabel 3.25: Welke formulieren raakt het zorgkantoor weleens kwijt? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Aanvraagformulier 16% 539 18% 333 14% 237 

Budgetplan 12% 539 9% 333 8% 237 

Zorgbeschrijvingen 52% 539 44% 333 39% 237 

Zorgovereenkomsten 51% 539 42% 333 41% 237 

Wijzigingsformulier3 22% 539 28% 333 23% 237 

Anders 20% 539 22% 333 21% 237 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Bijna driekwart van de budgethouders vindt dat wijzigingen altijd of meestal snel worden doorgevoerd; 

acht procent vindt dat ze soms snel verwerkt worden en zes procent dat dat niet snel gebeurt (tabel 3.26). 

Vijftien procent heeft bij deze vraag ‘weet ik niet’ ingevuld; mogelijk omdat ze tot op heden zelf nog geen 

wijziging hebben doorgegeven. 

Tabel 3.26: Worden wijzigingen in uw situatie, die u aan het zorgkantoor doorgeeft, snel verwerkt?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 22% 370 30% 429 32% 383 

Meestal 39% 657 38% 543 39% 473 

Soms 10% 177 9% 125 8% 92 

Nee 9% 150 5% 78 6% 72 

Weet ik niet 20% 334 18% 255 15% 184 

Totaal 100% 1.688 100% 1.430 100% 1.204 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 
3  Wijzigingsformulieren worden rechtstreeks naar de SVB gestuurd en aldaar verwerkt. Als deze kwijtraken is dat geen 

omissie van het zorgkantoor.  
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 Klachten of bezwaren 

Van de ondervraagden heeft tien procent weleens een klacht of bezwaar ingediend bij het zorgkantoor over 

de uitvoering van het pgb (tabel 3.27). De meeste klachten zijn gemaakt over fouten in de 

toekenningsbeschikking, meestal betreft dat een te laag budgetbedrag. Op de tweede plaats is het 

afkeuren van zorgovereenkomsten een reden geweest voor het indienen van een klacht.  

Op de derde plaats komt het huisbezoek, meestal als gevolg van een onheuse bejegening door de 

huisbezoeker of het verslag was naar de mening van de budgethouder niet correct. Andere klachten 

betreffen het kwijtraken van zorgbeschrijvingen, stopzetten van het pgb, onterechte invorderingen van het 

pgb en/of verlaging van het pgb. Ook zijn er klachten ingediend over slordigheden in de uitvoering van het 

pgb, onzorgvuldig handelen van het zorgkantoor, slechte communicatie met het zorgkantoor en lange 

wachttijden aan de telefoon met de SVB.  

Tabel 3.27: Heeft u weleens een klacht of bezwaar ingediend bij het zorgkantoor over de uitvoering van 

het pgb?  

 2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja 17% 296 13% 183 10% 128 

Nee 80% 1.360 84% 1.222 86% 1.045 

Weet ik niet (meer) 3% 49 3% 46 4% 47 

Totaal 100% 1.705 100% 1.451 100% 1.220 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

De afhandeling van klachten en/of bezwaren kan net als in 2018, ook in 2020 beter. Achttien procent van 

de budgethouders met een klacht geeft aan dat ze heel erg ontevreden zijn over de wijze waarop door het 

zorgkantoor met de klacht is omgegaan (tabel 3.28). Niet echt tevreden is 27 procent. Het is niet duidelijk 

wat hiervan de oorzaak is. 

Tabel 3.28: Bent u tevreden over de wijze waarop uw klacht of bezwaar is afgehandeld?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, heel tevreden 18% 54 21% 37 24% 30 

Tamelijk tevreden 38% 113 31% 55 31% 40 

Niet echt tevreden 26% 76 26% 46 27% 34 

Nee, heel ontevreden 18% 54 21% 37 18% 23 

Totaal 100% 297 100% 175 100% 127 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Samenvatting 

Het budgetplan blijkt voor een groter deel van de budgethouders lastig in te vullen (40%), dan het 

aanvraagformulier (26%). In het budgetplan is het vooral lastig om aan te geven welke bedragen 

budgethouders denken nodig te hebben voor de verschillende vormen van zorg. Ook is het voor 

budgethouders moeilijk vooraf te bepalen welke bedragen zij per zorgverlener gaan uitgeven. Ook het 

zorgprofiel vormt een probleem. Deze drie onderdelen van het budgetplan waren in 2018 ook al moeilijk 

voor mensen om in te vullen.  
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In 2020 zijn nagenoeg evenveel budgethouders uitgenodigd voor een bewust keuzegesprek dan in 2018, 

respectievelijk 87 en 86 procent. In de meeste gevallen heeft dat gesprek op het zorgkantoor 

plaatsgevonden. In evenveel gevallen heeft dat gesprek thuis bij de budgethouders plaatsgevonden of via 

beeldbellen. De waardering van het bewust keuzegesprek is overwegend positief. De meeste budgethouders 

zijn tevreden over de manier waarop het gesprek is gevoerd, zijn van mening dat ze goed geïnformeerd zijn 

over wat er allemaal bij het pgb komt kijken en vinden dat ze goed geadviseerd zijn over het pgb. 

Een ruime meerderheid is tevreden over de afhandeling van de pgb-aanvraag door het zorgkantoor. 

Doorgevraagd naar het waarom geven budgethouders aan dat hun aanvraag snel en correct is afgehandeld, 

men erg te spreken was over het bewust keuzegesprek dat er goed naar hen werd geluisterd en alle vragen 

vriendelijk werden beantwoord. Was men ontevreden over de afhandeling van de pgb aanvraag dan heeft 

het te lang geduurd, werden zorgovereenkomsten niet gelijk helemaal goedgekeurd of afgekeurd. Uit de 

optekende korte verhalen komt duidelijk naar voren dat als eenmaal een fout is gemaakt in de aanvraag, 

dit vaak tot een opeenstapeling van fouten leidt met als gevolg een vertraagde afhandeling.  

 

Een kwart van de budgethouders in de cliëntenraadpleging 2020 heeft een MPT (Modulair Pakket Thuis). Zij 

ontvangen dus naast het pgb ook zorg in natura. Zeven van de tien MPT-cliënten heeft met een of meerdere 

betrokken instanties gesproken over de afstemming tussen beide leveringsvormen. In de helft van de 

gevallen was dat zowel met het zorgkantoor als met de zorgaanbieder en de ervaringen met dat 

afstemmingsoverleg waren veelal positief.  

 

Ruim de helft van de budgethouders vindt de zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten goed vindbaar op 

de website van het zorgkantoor. Een kwart vindt dat deze niet gemakkelijk in te vullen zijn. Vooral de 

vragen naar het waarom van de benodigde zorg en de vraag naar wat zorgverleners komen doen en 

waarvoor, zijn moeilijk te beantwoorden. De meeste zorgbeschrijvingen worden in één keer helemaal of 

grotendeels door het zorgkantoor goedgekeurd. Bijna een kwart van de budgethouders vindt dat hij beter 

ondersteund had kunnen worden door het zorgkantoor bij het invullen van de zorgbeschrijvingen en 

zorgovereenkomsten. Een bijna even groot deel zegt geen ondersteuning hierbij te nodig hebben gehad.  

 

Bij één van de vijf budgethouders komt het weleens voor dat er spullen kwijtraken bij het zorgkantoor. In 

de meeste gevallen gaat het om het kwijtraken van zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten. Als er 

sprake is van wijzigingen in de (zorg)situatie ,worden deze door het zorgkantoor doorgaans snel 

doorgevoerd. 

 

Tien procent heeft weleens een klacht of bezwaar ingediend bij het zorgkantoor. De meeste klachten gaan 

over een te laag budgetbedrag in de toekenningsbeschikking. Ook het afkeuren van een zorgovereenkomst 

vormt een reden om een klacht in te dienen. Het huisbezoek kan ook reden zijn voor een klacht, vaak als 

de budgethouder zich onheus bejegend heeft gevoeld door de huisbezoeker of als hij vond dat het verslag 

geen juiste weergave was van wat er tijdens het bezoek besproken was. Iets minder dan de helft is niet 

tevreden of erg ontevreden over de afhandeling van de klacht; iets meer dan de helft is tamelijk tot heel 

tevreden over de afhandeling van de klacht.  

 





Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 | 31 

4 Huisbezoek 

 Wel of geen huisbezoek 

Naast het voeren van de bewust keuzegesprekken, hebben zorgkantoren de ruimte om budgethouders thuis 

te bezoeken om te zien of de zorg die met het pgb is ingekocht de juiste is. Het zorgkantoor beoordeelt of 

de kwaliteit van de zorg goed is, controleert de pgb-administratie en geeft advies over de inzet van de 

zorg. Als een budgethouder meerdere huisbezoeken heeft gehad, dan is bij het beantwoorden van de 

vragen uitgegaan van het laatste huisbezoek. Het hoeft overigens niet zo te zijn dat het laatste huisbezoek 

in 2020 heeft plaatsgevonden. Dat kan ook eerder zijn geweest. 

 

Van de ondervraagden in het onderzoek van 2020 heeft 87 procent een huisbezoek gehad en de informatie 

vooraf over de reden van het huisbezoek was bij bijna iedereen voldoende duidelijk (tabel 4.1; tabel 4.2). 

Tabel 4.1: Heeft u zo’n huisbezoek gehad van het zorgkantoor?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja 55% 946 75% 1.089 80% 979 
Er is een afspraak gemaakt 4% 62 2% 33 2% 27 
Nee 36% 608 20% 294 15% 189 
Weet ik niet (meer) 5% 89 3% 39 3% 34 

Totaal 100% 1.705 100% 1.455 100% 1.229 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 4.2: Bent u van tevoren voldoende geïnformeerd over de reden van het huisbezoek? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 47% 445 52% 561 55% 539 
Voldoende 41% 385 42% 449 41% 395 
Niet echt 9% 82 5% 50 3% 30 
Nee, onvoldoende 3% 24 2% 18 0% 4 
Weet ik niet (meer) 0% 4 0% 3 1% 7 

Totaal 100% 940 100% 1.081 100% 975 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Ervaringen met het huisbezoek 

De ervaringen met het huisbezoek zijn overwegend (erg) positief (tabel 4.3). Vier procent is dat niet.  

Tabel 4.3: Hoe heeft u het huisbezoek van het zorgkantoor ervaren?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Erg positief 45% 419 47% 511 51% 500 
Redelijk positief 36% 337 39% 417 32% 312 
Niet positief / niet negatief 14% 128 10% 107 11% 105 
Enigszins negatief 2% 23 2% 26 3% 27 
Erg negatief 3% 26 1% 15 1% 14 
Weet ik niet (meer) 1% 6 0% 5 2% 18 

Totaal 100% 939 100% 1.081 100% 976 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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Positieve ervaringen met het huisbezoek 

Zoals wij hiervoor zagen, is het overgrote deel van de budgethouders positief tot zeer positief te spreken 

over het huisbezoek. In totaal hebben zo’n achthonderd budgethouders van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om hun positieve waardering toe te lichten en in eigen woorden weer te geven.  

 

De meeste waardering wordt uitgesproken over de persoon die het huisbezoek heeft afgelegd. Meestal is 

dat een medewerker van het zorgkantoor, een consulent of een persoon die door het zorgkantoor hiervoor 

extern is ingehuurd, zo blijkt uit de antwoorden. Lovende kwalificaties als begripvol, belangstellend, 

aandachtig, meedenkend, betrokken en inlevend worden hen toebedeeld. Ook vindt men de huisbezoekers 

deskundig, goed voorbereid en ze stellen duidelijke vragen.  

‘Ze hadden oprechte interesse in onze thuissituatie. Ze probeerden zich oprecht in te leven’. 

‘Begripvol, luisterde goed, was goed op de hoogte. Meedenkend in plaats van alleen maar van het 
negatieve uitgaan.’ 

‘Bezoek was virtueel. Beide casemanagers hadden zich vooraf goed geïnformeerd en waren zeer 
betrokken.’ 

Daarnaast vinden budgethouder het bijzonder prettig dat alles wordt doorgesproken en zij bevestigd of 

gecomplimenteerd worden als zowel de zorg als de administratie goed op orde is. Budgethouders vinden het 

niet vervelend dat ze gecontroleerd worden op de besteding van het pgb. Zij vinden controle juist nodig om 

fraude te voorkomen. Budgethouders willen graag laten zien dat ze alles goed op orde hebben.  

‘Een prettig gesprek waarin we alles zijn langsgelopen, betrokkenheid en begrip voor de zorgbehoefte 
van mijn zoon. Alles was in orde, dus geen vervolgacties.’  

‘Controle is altijd goed. Zo voorkom dat je misschien iets verkeerd doet waar je geen weet van hebt 
en het is altijd fijn te weten dat je goed bezig bent.’ 

‘Het krijgen van een bevestiging dat ik het goed doe. Soms krijg je adviezen, hoe of wat beter kan of 
anders.’ 

‘Er werd gevraagd of de geboden zorg passend was en of we er tevreden mee waren. Ook kwam het 
declareren en uitbetalen aan de orde. Een fijn gesprek wat ons het gevoel gaf dat we op de goede weg 
zitten.’ 

‘Altijd fijn te weten dat er gecontroleerd wordt. Er wordt te veel fraude gepleegd. Ik kon persoonlijk 
vragen stellen en mij werd verteld dat ik het goed deed.’ 

Veel mensen hebben het huisbezoek als open en eerlijk ervaren, met nuttige tips en goede adviezen om de 

zorg nog beter te organiseren dan ze al deden. Vooral de uitleg en de duidelijkheid die werd gegeven in het 

gesprek, wordt erg op prijs gesteld. Ook geeft het huisbezoek budgethouders vertrouwen en rust, zekere bij 

diegenen die er tegenop zagen.  

‘Betreffende medewerker is al een aantal keren eerder geweest. Is goed op de hoogte van de 
casuïstiek. Gesprekken zijn goed en volledig. De controles zijn efficiënt.’ 

‘Men is oprecht geïnteresseerd, geven advies en duidelijk aan wat verbeterd kan worden.’  

‘Als eerste vragen ze of het mij lukt alles bij te houden, en ze zeiden dat ik hen altijd kon bellen als ik 
iets niet snapte. Dit gaf me al een rustig gevoel en vertrouwen.’ 

‘De medewerker was zeer behulpzaam en informeerde mij goed over allerlei zaken.’ 

‘Zij stelde mij zeer op mijn gemak, en gaf duidelijk antwoord op de vragen die ik had.’ 

‘Duidelijke uitleg welke zorg ik kon betalen uit het budget, waardoor ik mezelf competent genoeg 
vond om deze verantwoording te dragen en de administratie te voeren.’ 
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Men vindt het ook prettig om een keer iemand van het zorgkantoor te ontmoeten.  

‘Een huisbezoek is heel persoonlijk en het is fijn om een 'gezicht' te zien achter het anonieme 
zorgkantoor.’  

‘Eén van de weinige contactmomenten en goed tegen misbruik.’ 

Negatieve ervaringen met het huisbezoek 

Ondanks de vele positieve ervaringen was een klein deel van de budgethouders minder goed te spreken over 

het huisbezoek (4%; zie tabel 4.3). Honderdtwintig mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

hun onvrede te uiten of kritische vraagtekens te zetten bij de relevantie van het huisbezoek.  

 

Het nut van een huisbezoek wordt in twijfel getrokken in die situaties waarin al jaren niets verandert of als 

ze recent een huisbezoek hebben gehad en er te snel weer een nieuw huisbezoek wordt aangekondigd. Ook 

een huisbezoek ten tijde van de COVID-19 pandemie blijkt reden te zijn voor een negatieve ervaring.  

‘Budgethouder wordt jaarlijks gecontroleerd. Op het moment dat aangegeven wordt dat de 
budgethouder op leeftijd is en gezien haar fragile gezondheid i.v.m. corona geen mensen behalve haar 
hulpverlener binnen laat en het huisbezoek uit wenst te stellen, was de medewerkster van het 
zorgkantoor zeer stellig in het benoemen van de consequenties van het stop zetten van het budget en 
er was geen overleg mogelijk op geen enkele manier!’ 

‘We hebben al zo lang pgb voor mijn gehandicapte zoon die in een instelling woont. Inmiddels zijn de 
huisbezoeken, ik heb er meerdere gehad, m.i. overbodig en kost het bezoek het zorgkantoor en mij 
veel tijd.’ 

‘De correspondentie over pgb loopt via de gewaarborgde hulp, de verantwoording loopt via de 
bewindvoerder en de zorg wordt verleend door de broer. Er verandert hier al jarenlang niets aan en 
daarom menen wij dat het erg weinig zin heeft om een huisbezoek te houden.’ 
 

Een aantal keren is het beeldbellen als onplezierig ervaren. Ook was er wat onbegrip voor het verzoek van 

het zorgkantoor dat de gewaarborgde hulp bij het gesprek aanwezig moest zijn.  

‘Dat er in coronatijd verwacht wordt dat de gewaarborgde hulp bij de cliënt is om samen achter een 
beeldscherm het gesprek te voeren. Ik heb onnodig risico gelopen want ik heb geen zicht op het aantal 
contacten van budgethouder.’ 

De houding van de huisbezoeker en de manier waarop deze met de budgethouder het gesprek aangaat, zijn 

de grootste minpunten. Bijvoorbeeld als de huisbezoeker een alleswetende houding aanneemt, opvallend 

bewust op zoek gaat naar fouten in de administratie of een geïrriteerde indruk maakt. Ook vinden 

budgethouders het niet fijn als er vragen worden gesteld die eerder als kwetsend worden ervaren dan dat 

deze relevant zijn voor controle op de inzet van het pgb of de administratie.  

‘Benoemen van dingen die mijn dochter niet kan. Op zich wel begrijpelijk aangezien het pgb daarvoor 
is. Als ouder ben je juist bezig de dingen te benoemen die ze wel goed kan.’ 

 ‘Bij elk huisbezoek is er wel iets wat "niet goed" is. Dat geeft weer veel werk en geregel, terwijl er in 
de jaren niets in de zorgsituatie is veranderd. Net of er iets gezocht wordt om kritiek op te hebben. 
Dat voelt niet goed!’ 

‘Dat mijn zoon hiervoor moet thuis blijven en de opmerking dat dat ik als ouder moest opletten dat ik 
niet teveel uren schrijf, terwijl ik nooit over de 40 uur ben gegaan.’ 

‘Ze waren echt 'op zoek' om ons een hak te zetten terwijl we alles netjes op orde hebben.’ 

Andere negatieve ervaringen hebben te maken met de duur van het gesprek dat vaak als te lang wordt 

ervaren, de vele vragen die gesteld werden en de gedetailleerdheid ervan. Ook vinden mensen het 

onplezierig als ze alles weer opnieuw moeten overleggen, terwijl ze dat al eerder uitgebreid hebben 

gedaan, bijvoorbeeld tijdens het bewust keuzegesprek.  
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‘Het duurde erg lang en het ging heel erg in op details. Ze wilden echt het naadje van de kous weten, 
terwijl er net een pgb was en bij het bewust keuze gesprek dit ook al allemaal doorgesproken was.’ 

‘Ik vond ze erg "pietluttig". Ik voelde me niet prettig, erg afkeurend. Echt een andere sfeer dan tijdens 
het bewust keuzegesprek.’ 

‘Muggenziften over volgorde van documenten bij het opbergen in de zorgmap. Ik houd zelf logische 
volgorde op datum aan!’ 

Ook de ondeskundigheid van de huisbezoeker kan aanleiding zijn voor een ontevreden gevoel over het 

huisbezoek. Als budgethouders merken dat iemand zich niet heeft voorbereid op het gesprek, geen of 

onvoldoende (medische) kennis heeft van de zorgsituatie van de budgethouder, leidt dat tot een negatieve 

kwalificatie van het huisbezoek.  

‘Iedere keer als er iemand komt, willen ze zichzelf toch e en laten gelden en zoeken dan iets om als 
verbeterpunt te bespreken ondanks dat dit al in orde is naar hun eigen maatstaven. Het zijn vaak jonge 
mannetjes met weinig ervaring maar wel veel ego.’ 

Als een huisbezoek op het laatste moment wordt afgezegd, er verkeerde informatie is gegeven over welke 

documenten er klaar moeten liggen of als de persoon voor wie het pgb is bedoeld verplicht aanwezig moet 

zijn bij het gesprek, zijn elementen die het huisbezoek minder aantrekkelijk maken.  

‘De planning ging niet goed. Steeds onze dochter thuisgehouden en van werk vrij geregeld en dan werd 
er op het laatste moment het huisbezoek afgezegd. Dat is twee maal gebeurd.’ 

En tot slot, voelen enkele tientallen budgethouders zich behandeld alsof ze fraude plegen.  

 Adviezen en uitkomsten huisbezoek 

De meeste budgethouders (87%) geven aan in (ruim) voldoende mate geadviseerd te zijn over de zorg die 

met het pgb is ingezet (tabel 4.4). Negen procent is dat niet.  

Tabel 4.4: Vindt u dat u in het huisbezoek goed bent geadviseerd over de zorg die u heeft ingezet?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 34% 318 37% 400 39% 378 
Voldoende 50% 464 49% 524 48% 465 
Niet echt 11% 102 9% 101 8% 75 
Nee, onvoldoende 2% 21 1% 16 1% 14 
Weet ik niet (meer) 3% 27 3% 34 4% 35 

Totaal 100% 932 100% 1.075 100% 967 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Bijna drie kwart ontving na het huisbezoek een zogenaamde ‘resultaatbrief huisbezoek’: een brief waarin 

de uitkomsten van het huisbezoek staan beschreven. Zoals in (tabel 4.4) is te zien, kan bijna iedereen (93%) 

zich vinden in de uitkomsten van het huisbezoek. 

Tabel 4.5: Heeft u een ‘resultaatbrief’ ontvangen waarin de uitkomsten van het huisbezoek staan?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja 76% 713 72% 779 74% 717 
Nee 12% 112 11% 123 9% 89 
Weet ik niet 12% 109 16% 175 17% 160 

Totaal 100% 934 100% 1.077 100% 966 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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Tabel 4.6: Was u het eens met de uitkomsten van het huisbezoek?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Nee, helemaal niet 3% 20 1% 10 2% 14 
Een deel niet, een deel wel 6% 42 5% 39 4% 29 
Grotendeels wel 18% 128 17% 132 14% 99 
Ja, helemaal 72% 510 75% 581 79% 555 
Weet ik niet 2% 12 1% 9 1% 9 

Totaal 100% 712 100% 771 100% 706 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Naar aanleiding van het huisbezoek heeft meer dan de helft van de budgethouders tips of adviezen over het 

pgb gekregen (tabel 4.7). Dertig procent kreeg dat niet. Deze tabel geeft tevens inzage in waar die tips en 

adviezen over gingen: in de meeste gevallen gaan die over de inzet van de zorg (inhoud en kwaliteit) en 

over de pgb-administratie. Minder ter discussie stonden het aantal zorgverleners en de deskundigheid van 

die zorgverleners. Een heel klein deel (1%) kreeg het advies dat zorg in natura meer geschikt zou zijn dan 

het pgb. Dat kwam in 2018 ook slechts in één procent van de gevallen voor.  

Tabel 4.7: Heeft het zorgkantoor u adviezen of tips gegeven en waar gingen deze over?  

  2016 2018 2020 

Heeft het zorgkantoor u adviezen of tips gegeven? % n % n % n 

Ja 43% 403 49% 530 55% 529 
Nee 45% 419 37% 395 30% 293 
Weet ik niet 12% 113 14% 149 15% 143 

Totaal 100% 935 100% 1.074 100% 965 

Waar gingen die adviezen en tips over? % n % n % n 

De inhoud/kwaliteit van de zorg 40% 422 40% 553 42% 546 
Het aantal zorgverleners 9% 422 12% 553 15% 546 
De deskundigheid van de zorgverleners 9% 422 9% 553 11% 546 
Mijn pgb-administratie (declaraties/nota's) 39% 422 42% 553 35% 546 
Dat zorg in natura beter voor me was 1% 422 1% 553 1% 546 
Anders 16% 422 20% 553 20% 546 
Weet ik niet (meer) 6% 422 6% 553 8% 546 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Ondanks de verkregen adviezen tijdens of na het huisbezoek, hebben deze in slechts beperkte mate (7%) 

geleid tot veranderingen in de zorg die met het pgb is ingezet. Bij 72 procent is helemaal niets veranderd in 

de zorg en bij zestien procent een beetje (tabel 4.8). 

Tabel 4.8: Heeft het huisbezoek geleid tot veranderingen in de zorg die u met het pgb heeft ingezet?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, helemaal 2% 23 3% 33 2% 20 
Grotendeels 4% 35 5% 52 5% 46 
Een beetje 17% 158 16% 169 16% 156 
Helemaal niet 72% 673 73% 778 72% 695 
Weet ik niet (meer) 5% 43 4% 38 5% 48 

Totaal 100% 932 100% 1.070 100% 965 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 



36 | Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Oordeel uitvoering pgb door het zorgkantoor 

Budgethouders zijn op twee momenten in de cliëntenraadpleging gevraagd een oordeel te geven over het 

werk en het functioneren van het zorgkantoor bij de uitvoering van het pgb. Het eerste moment is na 

afhandeling van alle praktische en administratieve processen rondom de pgb-aanvraag, het bewust 

keuzegesprek, de toekenning van het pgb, het doorvoeren van wijzigingen en het behandelen van klachten 

en/of bezwaren. Het oordeel van budgethouders dat hierna wordt gegeven, heeft dus betrekking op deze 

uitvoeringsaspecten van het pgb, inclusief het huisbezoek.  

 

Budgethouders zijn in vergelijking met andere jaren significant positiever over de uitvoering van het pgb 

door het zorgkantoor (tabel 4.9). Gemiddeld geven budgethouders het zorgkantoor een ruime voldoende: 

7,8. De waarderingen per concessiehouders lopen uiteen van een 7,6 tot een 8,2. Bijna alle zorgkantoren 

(concessiehouder-2 uitgezonderd) krijgen in 2020 een hoger cijfer dan in 2018. Alleen de hoge waardering 

van concessiehouder-7 ten opzichte van het landelijke gemiddelde is significant.  

Tabel 4.9: Welk rapportcijfer geeft u aan het zorgkantoor voor de wijze waarop deze het pgb uitvoert?  

 2016 2018 2020 
 gem. n gem. n gem. n 

Concessiehouder-1  7,2 321 7,6 345 7,8 136 

Concessiehouder-2  7,1 307 7,8 219 7,6 213 

Concessiehouder-3  6,8 227 7,4 185 7,6* 171 

Concessiehouder-4  7,3 124 7,6 107 7,7 122 

Concessiehouder-5  7,3 221 7,7 213 7,8 184 

Concessiehouder-6  6,8 260 7,6 228 7,7 239 

Concessiehouder-7  7,6 256 7,7 168 8,2** 170 

Totaal 7,1 1.716 7,6 1.465 7,8 * 1.235 

**p<0,01; *p<0,05. Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Samenvatting 

Acht van de tien budgethouders heeft een huisbezoek gehad. Negen van de tien zegt van tevoren (ruim) 

voldoende geïnformeerd te zijn over de reden van dat bezoek. Een ruime meerderheid van de 

budgethouders is (erg) positief over het huisbezoek. Het persoonlijke contact met iemand van het 

zorgkantoor wordt erg op prijs gesteld, evenals de nuttige tips en adviezen die budgethouders ontvangen 

om de zorg nog beter te organiseren. Budgethouders laten graag zien dat ze de administratie en de 

zorginzet op orde hebben en voelen zich doorgaans niet gecontroleerd. Een compliment van de 

huisbezoeker stellen ze erg op prijs. Minder te spreken is men als de huisbezoeker opvallend op zoek gaat 

naar fouten, zich niet netjes gedraagt tijdens het gesprek, niet voldoende kundig is en zich niet goed heeft 

voorbereid. Ook wordt in sommige gevallen het huisbezoek niet als nuttig of zinvol ervaren. Dat speelt 

vooral in zorgsituaties die niet of nauwelijks veranderen in de tijd. Ook als men recent een huisbezoek 

heeft gehad en er weer eentje komt, is dat een reden voor de budgethouder om het huisbezoek minder te 

waarderen.  

 

Driekwart van de budgethouders heeft over het huisbezoek een resultaatbrief ontvangen en de meesten 

waren het eens met de uitkomsten ervan. Iets meer dan de helft van de budgethouders heeft tips en 

adviezen ontvangen van het zorgkantoor. Deze gingen vooral over de inhoud en kwaliteit van de ingekochte 

zorg en over de pgb-administratie. Het huisbezoek leidt meestal niet vaak tot grote aanpassingen in de 

zorg. 
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Budgethouders geven het zorgkantoor een 7,8 voor de uitvoering van de pgb-regeling. Dat is hoger dan in 

2018. Toen gaven budgethouders het zorgkantoor gemiddeld een 7,6 voor de uitvoering van het pgb. In 2016 

was dat gemiddeld een 7,1. De verbetering die in 2018 is ingezet ten opzichte van 2016, zet zich in 2020 

door en is significant. Bijna alle concessiehouders krijgen in 2020 een hogere waardering voor de uitvoering 

van het pgb dan in 2018. Echter, alleen het hogere cijfer voor concessiehouder-7 is een significante 

verbetering ten opzichte van het landelijke gemiddelde.  
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5 Informatie en bereikbaarheid 

 Voorbereiding op het pgb  

In het onderzoek is nagegaan hoe mensen zich voorbereid hebben op het persoonsgebonden budget in de 

Wet langdurige zorg. Hebben zij zich voldoende laten informeren over wat het pgb precies inhoudt? Van 

welke organisaties en of personen hebben zij de meeste informatie over het pgb gekregen en was op het 

moment dat ze voor een pgb kozen, voldoende duidelijk hoe ze een pgb moesten aanvragen? Ook is 

onderzocht of men voorafgaand bekend was met de rechten en plichten rondom het pgb. 

 

Een ruime meerderheid (80%) van de budgethouders die sinds 2018 of later een pgb hebben4, geeft aan zich 

vooraf (ruim) voldoende te hebben geïnformeerd over wat een pgb precies inhoudt (tabel 5.1). Bijna een 

vijfde deel (18%) is van mening dat hij zich van te voren niet voldoende heeft geïnformeerd; voor 13 

procent was de vooraf verzamelde informatie niet echt voldoende en voor vijf procent onvoldoende. 

Tabel 5.1: Vindt u dat u van tevoren goed wist wat een pgb precies inhoudt?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 43% 172 47% 189 41% 151 
Voldoende 43% 172 42% 169 39% 143 
Niet echt 9% 36 7% 29 13% 49 
Nee, onvoldoende 3% 11 3% 13 5% 20 
Weet ik niet (meer) 1% 5 0% 2 1% 2 

Totaal 100% 396 100% 402 100% 365 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Informatie over het pgb wordt volgens de budgethouders vooral verschaft door het zorgkantoor (35%). Bijna 

dertig procent van de budgethouders heeft deze informatie (ook) zelf opgezocht via internet en bijna een 

kwart ontving de meeste informatie van een cliëntenorganisatie. In een vijfde van de gevallen is informatie 

verstrekt door het CIZ. Ook zorgverleners zijn belangrijke informanten (20%). Andere informatiebronnen 

zijn in mindere mate gebruikt (overigens waren meer antwoorden mogelijk bij deze vraag; zie tabel 5.2). 

Tabel 5.2: Welke organisatie of persoon heeft u toen de meeste informatie gegeven over het pgb?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Niemand, zelf opgezocht via internet 33% 403 34% 411 28% 371 
CIZ 20% 403 19% 411 20% 371 
Huisarts/specialist 2% 403 5% 411 5% 371 
Zorgverlener 24% 403 25% 411 21% 371 
Zorgkantoor 37% 403 40% 411 35% 371 
Familie, vrienden of bekenden 11% 403 13% 411 16% 371 
Andere budgethouder 4% 403 5% 411 4% 371 
Cliënten- of belangenorganisaties 23% 403 25% 411 23% 371 
Anders 17% 403 17% 411 24% 371 
Weet ik niet (meer) 0% 403 1% 411 1% 371 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 
4  De vragen over de oriëntatie op het pgb zijn niet gesteld aan mensen die drie jaar of langer een pgb hebben. Voor 

hen is de oriëntatie op het pgb te lang geleden.  
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Een kwart van de budgethouders heeft de categorie ‘anders’ ingevuld (tabel 5.2). Deze respondenten zijn 

door een medewerker van de gemeente, wijkteam, onderwijs- of zorginstelling geïnformeerd over het 

persoonsgebonden budget. Ook casemanagers, zorgmakelaars en cliëntondersteuners worden hier als 

belangrijke informanten genoemd.  

Bekendheid met verplichtingen pgb 

Als het gaat om bekendheid van budgethouders met specifieke kenmerken van het pgb en hiermee gepaard 

gaande verplichtingen, blijkt dat de meeste aspecten van tevoren bekend waren bij een ruime meerderheid 

(tabel 5.3). Het minst bekend is men met het gegeven dat men zelf een aanvraag dient in te dienen bij de 

SVB voor het verantwoordingsvrije bedrag; twee derde was hiervan op de hoogte, een derde niet. In 2018 

was men daar ook al het minst bekend mee, net als in 2016. 

 

Bijna drie kwart wist vooraf dat er een eigen bijdrage betaald moet worden. Het meest bekend is, namelijk 

bij bijna negen van de tien budgethouders, dat de gewaarborgde hulp over kennis en vaardigheden dient te 

beschikken om een pgb te kunnen beheren. In 2020 is dit aspect voor het eerst uitgevraagd. Veder is men 

goed bekend met de verplichting om met zorgverleners een of meerdere zorgovereenkomsten af te sluiten.  

Tabel 5.3: Bekendheid met kenmerken en verplichtingen pgb  

 2016 2018 2020 
Wist van tevoren dat: % n % n % n 

- u een eigen bijdrage moet betalen voor het pgb? 74% 395 77% 396 73% 362 
- u een bewust keuzegesprek zou krijgen waarin u uw motivatie 

voor uw pgb-keuze kunt toelichten? 
78% 393 81% 390 81% 360 

- u een budgetplan dient op te stellen? 76% 395 81% 395 78% 360 
- u een of meerdere zorgbeschrijvingen moet maken? 78% 393 84% 394 81% 358 
- u een of meerdere zorgovereenkomsten moet afsluiten met uw 

zorgverleners? 
88% 394 90% 392 87% 361 

- het pgb niet op uw eigen rekening wordt gestort, maar door de 
SVB wordt beheerd? 

91% 395 91% 393 86% 361 

- u zelf een aanvraag moet indienen bij de SVB voor het 
verantwoordingsvrije bedrag? 

65% 395 66% 394 67% 361 

- het zorgkantoor op huisbezoek kan komen en kijkt of de zorg die 
u met het pgb inkoopt, goed bij u past en van goede kwaliteit is? 

79% 394 84% 394 80% 362 

- (uw) gewaarborgde hulp de kennis, taken en vaardigheden moet 
hebben om een pgb te kunnen beheren? 

-  -  - - 88% 361 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Voor één op de vijf van de budgethouders was niet goed duidelijk hoe een pgb aangevraagd moest worden; 

78 procent vond dat wel (ruim) voldoende duidelijk.  

Tabel 5.4: Was het voor u voldoende duidelijk hoe u een pgb moest aanvragen?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 27% 108 28% 111 30% 112 
Voldoende 46% 184 50% 199 48% 176 
Niet echt 20% 78 16% 63 15% 57 
Nee, onvoldoende 5% 19 6% 26 5% 19 
Weet ik niet (meer) 2% 7 1% 3 1% 4 

Totaal 100% 396 100% 402 100% 368 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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 Informatievoorziening 

Naast een adequate verwerking van de aanvraagprocedure en het voeren van een bewust keuzegesprek 

(hoofdstuk 3) speelt bij de uitvoering van de pgb-regeling ook de informatievoorziening over het pgb een 

belangrijke rol. Eén van de taken van het zorgkantoor is budgethouders te informeren over het pgb, over 

eventuele wijzigingen in de regelgeving en wat de rol van het zorgkantoor daarbij is. Daarnaast is de 

informatie over wat budgethouders kunnen doen bij een klacht over het pgb of over het zorgkantoor van 

belang bij de uitvoering van de pgb-regeling. In dit hoofdstuk komen deze onderwerpen aan bod. 

Werking en verplichtingen pgb 

Gevraagd naar de hoeveelheid informatie die door het zorgkantoor wordt verstrekt over de werking van het 

pgb, is 88 procent hier tevreden over (tabel 5.5): zij beoordelen deze informatievoorziening als voldoende 

(57%) tot ruim voldoende (31%). Voor de resterende groep ligt dit anders: tien procent vindt dat zij niet 

echt voldoende of onvoldoende informatie van het zorgkantoor ontvangen over hoe het pgb werkt. 

Tabel 5.5: Vindt u dat u voldoende informatie van het zorgkantoor krijgt over hoe het pgb werkt?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 22% 377 30% 434 31% 386 
Voldoende 58% 993 58% 843 57% 702 
Niet echt 13% 219 9% 135 7% 85 
Nee, onvoldoende 6% 94 2% 32 3% 31 
Weet ik niet (meer) 1% 21 1% 15 2% 25 

Totaal 100% 1.704 100% 1.459 100% 1.229 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

De hoeveelheid informatie vanuit het zorgkantoor over de verplichtingen die budgethouders hebben, wordt 

nét iets beter beoordeeld (tabel 5.6). Negen van de tien respondenten geven aan dat zij voldoende (60%) 

tot ruim voldoende (31%) informatie krijgen. Voor zeven procent is deze informatie niet echt voldoende of 

onvoldoende. Dit beeld is bijna identiek aan 2018. 

Tabel 5.6: Informeert het zorgkantoor u voldoende over welke verplichtingen u heeft als budgethouder?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 22% 382 32% 463 31% 381 
Voldoende 61% 1.036 59% 858 60% 742 
Niet echt 12% 198 7% 97 6% 77 
Nee, onvoldoende 3% 56 2% 30 1% 11 
Weet ik niet (meer) 2% 28 1% 12 1% 18 

Totaal 100% 1.700 100% 1.460 100% 1.229 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Klachten over pgb en zorgkantoor 

Het zorgkantoor behoort budgethouders daarnaast te informeren over zaken als de behandeling van 

klachten en de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een beslissing van het zorgkantoor. Bijna de helft 

(47%) van de budgethouders is bekend wat zij moeten doen bij klachten over het pgb (tabel 5.7). Eén op de 

vijf budgethouders weet niet wat hij moet doen bij een klacht over het pgb. 
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Tabel 5.7: Bent u door het zorgkantoor geïnformeerd over wat u moet doen als u klachten heeft over het 

pgb?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja 41% 695 48% 704 47% 572 
Nee 32% 544 23% 339 21% 264 
Weet ik niet (meer) 27% 464 29% 417 32% 392 

Totaal 100% 1.703 100% 1.460 100% 1.228 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Beduidend minder dan helft (41%) weet wat hij moet doen bij een klacht over het zorgkantoor (tabel 5.8) 

en een kwart weet dat niet. De significante verbetering die in 2018 ten opzichte van 2016 is ingezet, heeft 

zich in 2020 gehandhaafd.  

Tabel 5.8: Bent u door het zorgkantoor geïnformeerd over wat u moet doen als u klachten heeft over het 

zorgkantoor?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja 36% 617 42% 619 41% 507 
Nee 36% 608 26% 384 25% 306 
Weet ik niet (meer) 28% 477 31% 460 34% 416 

Totaal 100% 1.702 100% 1.463 100% 1.229 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Van de budgethouders weet 57 procent, dankzij informatie van het zorgkantoor, wat zij moeten doen 

wanneer ze het oneens zijn met een beslissing van dat zorgkantoor. Achttien procent weet niet wat ze 

moeten doen in zo’n geval (tabel 5.9).  

Tabel 5.9: Heeft het zorgkantoor u geïnformeerd over wat u moet doen als u het met een bepaalde 
beslissing van het zorgkantoor oneens bent? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja 60% 1.017 59% 863 57% 704 
Nee 24% 401 18% 265 18% 219 
Weet ik niet (meer) 17% 284 23% 330 25% 308 

Totaal 100% 1.702 100% 1.458 100% 1.231 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Maximumtarieven 

Een stuk beter is men geïnformeerd over de maximumbedragen voor zorgverleners (81%) en wat die 

tarieven per uur zijn (81%). Toch weet nog een van de vijf budgethouders (19%) niet wat de 

maximumtarieven zijn voor professionele en informele zorgverleners (tabel 5.10). 
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Tabel 5.10: Bent u door het zorgkantoor geïnformeerd over de maximumbedragen die u aan uw 

zorgverlener(s) mag betalen en weet u wat die zijn? 

  2016 2018 2020 

Bent u door het zorgkantoor geïnformeerd over de 
maximumbedragen? 

% n % n % n 

Ja 70% 1.190 76% 1.107 81% 997 
Nee 19% 321 14% 202 9% 115 
Weet ik niet (meer) 11% 191 10% 147 10% 118 

Totaal 100% 1.702 100% 1.456 100% 1.230 

Weet u wat die maximumbedragen per uur zijn voor professionele 
en informele zorgverleners? 

   
% n % n % n 

Ja 71% 1.099 74% 1.069 81% 987 
Nee 29% 444 26% 372 19% 237 

Totaal 100% 1.543 100% 1.441 100% 1.224 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Veranderingen pgb 

Veranderingen in het persoonsgebonden budget worden volgens de ruime meerderheid van de 

budgethouders voldoende (59%) tot ruim voldoende (24%) gecommuniceerd door het zorgkantoor (tabel 

5.11). Eén van de tien budgethouders geeft echter aan niet echt (10%) of onvoldoende (2%) geïnformeerd te 

zijn over veranderingen in het pgb. 

Tabel 5.11: Wordt u door het zorgkantoor voldoende geïnformeerd over veranderingen in het pgb?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 15% 260 25% 369 24% 289 
Voldoende 61% 1.039 60% 876 59% 724 
Niet echt 15% 251 8% 119 10% 123 
Nee, onvoldoende 5% 78 2% 32 2% 26 
Weet ik niet (meer) 4% 70 4% 52 5% 61 

Totaal 100% 1.698 100% 1.448 100% 1.223 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Brieven, formulieren en brochures 

In de informatievoorziening rondom de pgb-regeling maakt het zorgkantoor onder andere gebruik van 

brieven, formulieren en brochures. Aan budgethouders is gevraagd of zij de inhoud van deze 

informatiebronnen begrijpen (tabel 5.12). Bij bijna de helft (49%) is dit meestal het geval; voor 45 procent 

gaat dit altijd op. Voor vijf procent zijn de brieven/formulieren niet altijd helemaal duidelijk. 

Tabel 5.12: Begrijpt u de brieven, e-mails, formulieren en brochures van het zorgkantoor over het pgb?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 30% 520 37% 544 45% 559 
Meestal 56% 963 54% 780 49% 602 
Soms 11% 192 8% 120 5% 60 
Nee, nooit 2% 27 1% 12 0% 5 
Weet ik niet 0% 5 0% 1 0% 4 

Totaal 100% 1.707 100% 1.457 100% 1.230 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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Vraagbaak en adviesfunctie 

Bijna alle budgethouders weten dat zij met allerlei vragen over het pgb terecht kunnen bij het zorgkantoor. 

Negen van de tien budgethouders weet dat zij ook echt advies kunnen vragen aan het zorgkantoor. Dit is 

voor het eerst in 2018 aan budgethouders gevraagd. 

Tabel 5.13: Weet u dat u met vragen en advies over het pgb terecht kunt bij het zorgkantoor?  

Weet u dat u met vragen over het pgb terecht kunt bij het 
zorgkantoor? 

2016 2018 2020 

% n % n % n 

Ja 88% 1.450 91% 1.316 97% 1.188 
Nee 12% 203 9% 137 3% 41 

Totaal 100% 1.653 100% 1.453 100% 1.229 

Weet u dat u voor advies over de inzet van uw pgb bij het 
zorgkantoor terecht kunt?  

   
% n % n % n 

Ja - - 80% 1.169 90% 1.103 
Nee - - 20% 284 10% 126 

Totaal - - 100% 1.453 100% 1.229 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Website 

In 62 procent van de budgethouders heeft de website van het zorgkantoor geraadpleegd voor informatie 

over het pgb (tabel 5.14). Van deze groep beoordeelt 83 procent de informatie op de website als (zeer) 

duidelijk. Voor vijftien procent van de website-bezoekers is de digitale informatie niet echt duidelijk of 

onduidelijk. 

Tabel 5.14: Heeft u de website van het zorgkantoor geraadpleegd voor informatie over het pgb en was 
deze duidelijk?  

Heeft u de website van het zorgkantoor geraadpleegd voor 
informatie over het pgb? 

2016 2018 2020 

% n % n % n 

Ja 62% 1.051 55% 796 62% 755 
Nee 34% 579 35% 512 29% 353 
Weet ik niet (meer) 4% 70 10% 144 10% 117 

Totaal 100% 1.700 100% 1.452 100% 1.225 

Vindt u de informatie over het pgb op de website van het 
zorgkantoor duidelijk?  

   
% n % n % n 

Ja, zeer duidelijk 7% 72 13% 101 14% 109 
Duidelijk 70% 732 70% 551 74% 555 
Niet echt 19% 202 13% 102 9% 69 
Nee, onduidelijk 3% 29 2% 12 1% 9 
Weet ik niet 2% 17 2% 19 1% 11 

Totaal 100% 1.052 100% 785 100% 753 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Voorkeur informatiewijze 

Opvallend is dat bijna de helft (46%) van de budgethouders in 2020 voorkeur heeft om via e-mail 

geïnformeerd te worden (tabel 5.15). In 2018 was dat bij een van de vijf budgethouders de meest gewenste 

manier. In 2018 wilde ruim 60 procent schriftelijk geïnformeerd worden. Dat is in 2020 afgenomen tot 41 

procent. Deze veranderingen zijn significant.  
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Informatie via persoonlijk contact met het zorgkantoor is in vergelijking met 2018 gelijk gebleven met zes 

procent. Weinig budgethouders verkiezen andere communicatiewijzen om op de hoogte gehouden te 

worden, zoals nieuwsbrieven (3%), informatie- of voorlichtingsbijeenkomsten (1%) of website (1%).  

Tabel 5.15: Hoe wilt u het liefst door het zorgkantoor worden geïnformeerd?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Schriftelijk 63% 1.066 63% 909 41%** 161 
E-mail 18% 314 22% 323 46%** 179 
Persoonlijk contact 8% 135 6% 85 6% 22 
Informatie- of voorlichtingsbijeenkomsten 1% 16 1% 9 1% 3 
Nieuwsbrief 5% 79 4% 63 3% 10 
Website 1% 12 1% 11 1% 5 
Geen voorkeur 5% 80 3% 45 2% 8 

Totaal 100% 1.702 100% 1.445 100% 388 

**p<0,00. Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 

Ook beoordeeld zijn de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het zorgkantoor. De bereikbaarheid van het 

zorgkantoor gaat in op de telefonische, persoonlijke en digitale toegankelijkheid van het zorgkantoor. Op 

de vraag of men doorgaans goed terecht kan bij het zorgkantoor met vragen over het budget, antwoordt 

een ruime meerderheid bevestigend: 46 procent kan hiermee altijd terecht en 35 procent kan dit meestal 

(tabel 5.16). 

Tabel 5.16: Kunt u doorgaans goed terecht bij het zorgkantoor voor vragen over uw pgb?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 37% 624 43% 629 46% 568 

Meestal 42% 715 38% 544 35% 433 

Soms 7% 118 4% 61 6% 75 

Nee 3% 51 2% 24 3% 31 

Weet ik niet 11% 184 13% 189 9% 116 

Totaal 100% 1.692 100% 1.447 100% 1.223 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Telefonische bereikbaarheid 

De telefonische bereikbaarheid van het zorgkantoor wordt eveneens goed beoordeeld: tachtig procent van 

de budgethouders kan het zorgkantoor meestal (41%) tot altijd (39%) bereiken (tabel 5.17). Zeven procent 

geeft aan dat ze soms gehoor vinden; vier procent vindt geen gehoor. Als het gaat om snel de juiste persoon 

aan de telefoon krijgen (tabel 5.18), zegt bijna driekwart van de budgethouders meestal of altijd snel de 

juiste persoon aan de lijn te krijgen, zeven procent soms en vier procent niet. 

 

Nadere analyse wijst uit dat 67 procent van de budgethouders positief oordeelt over alle drie aspecten van 

bereikbaarheid en toegankelijkheid, in 2018 was dat 69 procent. Deze lichte afname van twee 

procentpunten is niet significant (zie ook paragraaf 6.3).  
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Tabel 5.17: Is uw zorgkantoor telefonisch goed bereikbaar?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 38% 651 45% 646 41% 498 

Meestal 42% 713 39% 567 39% 472 

Soms 8% 141 5% 79 7% 88 

Nee 4% 70 2% 29 4% 54 

Weet ik niet 7% 120 9% 125 9% 110 

Totaal 100% 1.695 100% 1.446 100% 1.222 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 5.18: Krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 21% 362 23% 339 25% 307 

Meestal 50% 842 52% 755 47% 573 

Soms 12% 198 9% 135 10% 118 

Nee 7% 116 3% 49 6% 79 

Weet ik niet 10% 174 12% 168 12% 144 

Totaal 100% 1.692 100% 1.446 100% 1.221 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Persoonlijke toegankelijkheid 

De meeste respondenten (71%) hebben geen behoefte om vragen over het pgb of de zorgsituatie persoonlijk 

te bespreken met een medewerker van het zorgkantoor (tabel 5.19). Negentien procent heeft deze 

behoefte wel. 

Tabel 5.19: Heeft u behoefte om vragen over het pgb of uw zorgsituatie persoonlijk te bespreken met een 

medewerker van het zorgkantoor? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja 19% 330 17% 242 19% 228 

Nee 71% 1.208 76% 1.093 71% 872 

Weet ik niet 9% 157 8% 111 10% 121 

Totaal 100% 1.695 100% 1.446 100% 1.221 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Op de vraag of deze gelegenheid ook geboden wordt door het zorgkantoor, geeft bijna twee derde deel een 

bevestigend antwoord (altijd: 35%, meestal: 29%). Ruim een vijfde deel van degenen met behoefte aan een 

persoonlijk gesprek, geeft aan deze mogelijkheid soms of helemaal niet te hebben (tabel 5.20). 
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Tabel 5.20: Wordt deze gelegenheid u geboden door het zorgkantoor?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 26% 85 35% 84 35% 80 

Meestal 26% 86 24% 58 29% 66 

Soms 12% 38 10% 24 12% 28 

Nee 18% 58 13% 30 10% 23 

Weet ik niet 19% 62 18% 44 14% 31 

Totaal 100% 329 100% 240 100% 228 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Digitale toegankelijkheid 

Een groot deel van de budgethouders (71%) vindt de website van het zorgkantoor (heel) makkelijk te vinden 

(tabel 5.21). Een van de vijf kan dit niet beoordelen. Rest een kleine groep voor wie de website niet 

makkelijk te vinden was (niet echt: 7%, lastig: 1%). Bezoekers van de website beoordelen de daar 

verschafte informatie over het pgb over het algemeen als (ruim) voldoende (91%); zie tabel 5.22. Voor de 

overige websitebezoekers is deze informatie niet echt voldoende (8%) of onvoldoende (2%).  

Tabel 5.21: Het zorgkantoor is ook bereikbaar via internet. Vindt u dat de website van het zorgkantoor 

gemakkelijk te vinden is?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, heel gemakkelijk 18% 302 23% 333 25% 308 

Gemakkelijk 47% 804 45% 653 46% 555 

Niet echt 6% 110 7% 94 7% 87 

Nee, lastig 1% 25 2% 25 1% 16 

Weet ik niet 27% 455 23% 337 21% 251 

Totaal 100% 1.696 100% 1.442 100% 1.217 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 5.22: Biedt de website van het zorgkantoor voldoende informatie over het pgb? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 16% 203 23% 238 24% 217 

Voldoende 68% 836 66% 675 67% 614 

Niet echt 13% 165 8% 85 8% 69 

Nee, onvoldoende 3% 32 2% 23 2% 17 

Totaal 100% 1.236 100% 1.021 100% 917 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Voor de meeste budgethouders is de gewenste informatie gemakkelijk te vinden op de website van het 

zorgkantoor (78%). Veertien procent geeft aan de gewenste informatie niet altijd goed vindbaar is of deze 

helemaal niet te vinden is (tabel 5.23). 

  



48 | Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 5.23: Kunt u de gewenste informatie gemakkelijk vinden op de website?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 13% 163 19% 210 20% 188 

Meestal 59% 734 58% 645 58% 560 

Soms 19% 230 12% 135 14% 132 

Nee 6% 76 4% 44 5% 45 

Weet ik niet 3% 37 6% 69 4% 38 

Totaal 100% 1.240 100% 1.103 100% 963 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 COVID-19 pandemie 

Informatievoorziening 

Zestien procent van de budgethouders heeft bij het zorgkantoor informatie nagevraagd wat de corona-

uitbraak betekent voor de zorg die ze niet ontvangen. De meesten (86%) hebben die informatie ook 

daadwerkelijk gekregen, meestal telefonisch. Eveneens een ruime meerderheid vond de informatie (zeer) 

duidelijk.  

Tabel 5.24: Informatievoorziening tijdens COVID-19 pandemie 

Heeft u bij het zorgkantoor nagevraagd wat de corona-uitbraak kon betekenen voor 
uw zorgsituatie? 

% n 

Ja 16% 198 
Nee 82% 992 
Weet ik niet 2% 24 

Heeft u van het zorgkantoor deze corona-informatie daadwerkelijk gekregen? % n 

Ja 86% 169 
Nee 13% 25 
Weet ik niet 2% 3 

Op welke manier heeft u vanuit het zorgkantoor deze corona-informatie gekregen? % n 

Per brief (schriftelijk) 36% 169 
Via e-mail 11% 169 
Telefonisch contact 55% 169 
Nieuwsbrief 4% 169 
Website 12% 169 
Anders 6% 169 

Vond u de corona-informatie van het zorgkantoor duidelijk? % n 

Ja, zeer duidelijk 19% 32 
Duidelijk 68% 115 
Niet echt 11% 18 
Nee, onduidelijk 2% 3 
Weet ik niet 1% 1 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Extra Kosten Corona 

Een vijfde deel van de budgethouders heeft gebruikgemaakt van de Extra Kosten Corona regeling (tabel 

5.25). Er zijn geen grote verschillen tussen concessiehouders wat het gebruik van deze regeling aangaat. Bij 

concessiehouders-4 en concessiehouder-6 ligt het gebruik iets hoger. Bij concessiehouder-7 ligt dat aandeel 

iets lager dan het landelijke gemiddelde.  
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Tabel 5.25: Heeft u tijdens de corona-uitbraak gebruikgemaakt van de Extra Kosten Corona (EKC) regeling? 

 Ja Nee 
 % n % n 

Concessiehouder-1 21% 26 79% 98 
Concessiehouder-2 20% 40 80% 163 
Concessiehouder-3 21% 33 79% 127 
Concessiehouder-4 24% 27 76% 87 
Concessiehouder-5 21% 36 79% 139 
Concessiehouder-6 23% 52 77% 176 
Concessiehouder-7 17% 28 83% 133 

Totaal 21% 242 79% 923 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Bijna twee derde van de budgethouders is van mening dat zij voldoende tot ruim voldoende zijn 

ondersteund door het zorgkantoor tijdens het EKC traject. Een kwart geeft aan dat ze niet genoeg zijn 

ondersteund (tabel 5.26).  

Tabel 5.26: Vindt u dat het zorgkantoor u voldoende ondersteund heeft tijdens het EKC traject? 

 % n 

Ja, ruim voldoende 17% 41 
Voldoende 46% 109 
Niet echt 16% 38 
Nee, onvoldoende 8% 18 
Was niet nodig 9% 21 
Weet ik niet 5% 11 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Verbeteringen 

Verder hebben we nog gevraagd om aan te geven hoe de dienstverlening tijdens de corona-uitbraak beter 

had gekund. Ruim vierhonderd respondenten hebben deze open vraag ingevuld. Het vaakst gegeven 

antwoord is dat men …… ‘niet wist dat deze regeling bestond’.  

‘Bekend maken dat de opties zoals EKC er zijn. We waren niet op de hoogte.’ 

‘Eigenlijk geen informatie ontvangen. Een van de zorgaanbieders heeft me het formulier ‘Registratie 
declaraties niet geleverde zorg vanwege corona’ toegestuurd. Dit is wel vreemd, ik had dit zondermeer 
van het zorgkantoor moeten hebben.’ 

‘Geen informatie gekregen, wist niet van de mogelijkheid.’ ‘EKC is totaal onbekend bij ons.’ 

‘Ik kan me voorstellen dat deze uitbraak zorgde voor heel veel stress, maar toch hadden wij beter 
geïnformeerd moeten worden door het zorgkantoor. Nu waren wij als ouders volledig ontredderd en 
overgeleverd aan de zorginstanties die ons facturen stuurden waarvan wij dachten dat dit niet kon 
daar er geen zorg geleverd werd. Deze informatie had eerst van het zorgkantoor moeten komen en 
daarna van de zorginstanties, niet andersom.’ 

Sommige budgethouders geven aan dat de hulpverlening door corona in de problemen is geraakt en waren 

graag over het bestaan van deze regeling actief geïnformeerd. Enkele budgethouders horen nu pas in deze 

cliëntenraadpleging voor het eerst over het bestaan van deze regeling.  

‘Ik wist niet eens dat het bestond. Budgethouder had corona. Kon geen zorg ontvangen omdat 
beschermende maatregelen ontbraken. Ruim 14 dagen niemand gezien. Hoe erg is dat.’ 

‘Beste, ik heb mijn dochter 3 maanden thuis gehad. En dat heb ik op een abnormale manier betaald. 
Vind het niet eerlijk en netjes. Degene die zorgt, heeft last van de salarisvermindering en de 
dagopvang krijgt gewoon doorbetaald alle dagen dat ze thuis is gebleven.’ 
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‘Ik moest de niet-geleverde zorg door laten betalen, terwijl ik er geen heb gehad/of is geleverd. Mocht 
ik de resterende maanden nou extra zorg nodig hebben, dan kan dit niet! En ik wil graag zelf kunnen 
bepalen wanneer extra zorg nodig is en wanneer niet! Daarom heb ik zzp-ers!’ 

‘Ik wist niet dat ik hier gebruik van kon maken. Wist niet dat het bestond. In corona periode heb ik 
vaak de zorg overgenomen, omdat de zorgleveranciers geen hulp boden of ziek waren. Dit terwijl mijn 
werk wél doorging.’ 

Een tweede belangrijk verbeterpunt dat in verlengde van het eerste ligt, is dat een groot deel van de 

mensen graag beter en duidelijker geïnformeerd had willen worden over de EKC regeling, maar ook over 

hoe er omgegaan moest worden met de betaling van niet-geleverde zorg. Het formulier heeft ook voor 

onduidelijkheden gezorgd. Meer uitleg hierbij was nodig, zo laten budgethouders ons weten. Daarbij was 

het ook lastig dat het zorgkantoor niet goed bereikbaar was tijdens de eerste coronagolf en er niet 

teruggebeld werd. Men had hier doorgaans wel begrip voor.  

‘We hebben extra zorgverleners ingeschakeld om vader zo lang mogelijk thuis te kunnen houden. Het 
zou handig zijn geweest als deze met spoed goedgekeurd hadden kunnen worden. Maar ik heb wel 
begrip dat ook het zorgkantoor door corona te maken had met onderbezetting. Dus dat neem ik ze niet 
kwalijk.’ 

‘Beter informeren over het formulier en wanneer dat beschikbaar is en waar je de plicht om niet 
gewerkte uren door corona moest bijhouden. De Extra Kosten Corona regeling kenden wij ook niet.’ 

‘In deze situatie was het toch logisch dat iedere kleinschalige woonvorm, waar geen bezoek meer 
welkom was en geen vrijwilligers meer mochten komen, extra geld nodig heeft om de boel draaiend te 
houden. Helaas moest iedere bewoner keer op keer het benodigde formulier invullen omdat het niet 
geaccepteerd werd.’ 

‘Cliënten goed informeren over niet-geleverde zorg bij dagbestedingen. De dagbesteding is 
doorbetaald en wij hadden daardoor extra kosten. Worden die extra kosten vergoed?’ 

‘Bij de dagopvang X&Y (ResearchNed: naam vervangen) waren vanaf maart jl. geen activiteiten maar 
moesten 3 maanden doorbetaald worden vanuit het pgb. Opdracht van het zorgkantoor. De budget-
houder was al die tijd thuis, moest extra hulp ingezet worden maar kon niet gedeclareerd worden bij 
het zorgkantoor. Ik vond het niet kloppen dat commerciële bedrijven gesubsidieerd worden via 
zorggeld. Heb ook geklaagd bij het zorgkantoor en die zeiden dat dat van de regering moest.’ 

Het derde vaakst genoemd verbeterpunt betreft de manier van communiceren en informeren over het 

bestaan van de regeling EKC, dan wel hoe er omgegaan moest worden met de niet-geleverde zorg. 

Budgethouders hadden hier graag persoonlijk dan wel per brief over geïnformeerd willen worden. En pro-

actief, niet pas op het moment dat ze belden met vragen hierover met het zorgkantoor. Veel mensen laten 

ons weten dat ze zelf op zoek zijn gegaan naar informatie over de EKC-regeling omdat ze er via-via van 

hadden gehoord.  

‘Het zou heel erg geholpen hebben als het zorgkantoor door middel van een persoonlijke brief of e-
mail had uitgelegd dat niet-geleverde-zorg mocht worden uitbetaald.’ 

 Samenvatting 

Budgethouders hebben zich voorafgaand aan het pgb goed voorbereid. De meesten vinden dat zij zich 

voldoende tot ruim voldoende hebben geïnformeerd over het pgb. Zorgkantoren, cliëntenorganisaties en 

zorgverleners blijken belangrijke informatiebronnen te zijn. Budgethouders hebben zelf ook veel informatie 

over het pgb op internet opgezocht. Het meest bekend zijn mensen met de voorwaarde dat de 

gewaarborgde hulp over kennis en vaardigheden moet beschikken om een pgb te kunnen beheren (in naam 

van de budgethouder). Ook weten de meeste aanvragers dat ze zorgovereenkomsten moeten afsluiten met 

zorgverlener en dat het budget wordt beheerd door de SVB. Het minst bekend is men met het feit dat er 

zelf een aanvraag ingediend moet worden bij de SVB voor het verantwoord-vrije bedrag en dat een eigen 

bijdrage afgedragen moet worden. Deze twee aspecten waren in 2018 en in 2016 ook al minder goed 

bekend bij budgethouders. 
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Over het algemeen wordt de hoeveelheid en begrijpelijkheid van de door het zorgkantoor verstrekte 

informatie positief beoordeeld. Er is wel wat onduidelijkheid bij budgethouders over wat te doen bij 

klachten over het pgb of bij klachten over het zorgkantoor. Ongeveer één op de vier-vijf budgethouders 

weet in deze gevallen niet wat hij moet doen. Acht van de tien budgethouders zegt geïnformeerd te zijn 

over de maximumtarieven voor professionele en informele hulpverleners. Een overgroot deel van de 

budgethouders geeft aan (ruim) voldoende geïnformeerd te zijn over veranderingen in het pgb. Negen van 

de tien budgethouders is bekend met de adviesfunctie van het zorgkantoor. 

 

Zes van de tien budgethouders raadpleegt de website van het zorgkantoor voor informatie over het pgb. 

Een ruime meerderheid van de respondenten is positief over de website van het zorgkantoor en vindt de 

informatie duidelijk. Voor het eerst in jaren geeft bijna de helft van budgethouders de voorkeur aan 

informatie van het zorgkantoor via e-mail e ontvangen. Tot nu toe had schriftelijk steeds de voorkeur. Deze 

verandering in voorkeur is significant.  

 

Zestien procent van de budgethouders heeft informatie opgevraagd bij het zorgkantoor over de 

zorgverlening tijdens de corona-uitbraak en de maatregelen die daaromtrent getroffen werden. De meeste 

budgethouders hebben die informatie ook daadwerkelijk ontvangen, meestal telefonisch. Ook vond een 

ruime meerderheid die informatie duidelijk. Een van de vijf budgethouders heeft gebruik gemaakt van de 

EKC regeling en daarvan vindt twee derde deel dat hij daarbij goed is ondersteund door het zorgkantoor. 

 

Onder de antwoorden op de open vraag naar verbeterpunten in de dienstverlening van het zorgkantoor 

tijdens de COVID-19 pandemie, komt sterk naar voren dat een groot deel niet van het bestaan van de EKC 

regeling wist, dat ze daarover graag pro-actief door het zorgkantoor geïnformeerd hadden willen worden, 

bij voorkeur persoonlijk dan wel schriftelijk.  
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6 Kwaliteit medewerkers zorgkantoor 

 Bejegening medewerkers zorgkantoor 

Bejegening en deskundigheid zijn kwaliteitsaspecten die bij de uitvoeringstaak van het zorgkantoor horen. 

In het afgelopen jaar heeft 55 procent van de budgethouders contact gehad met het zorgkantoor (tabel 

6.1). Aan deze budgethouders zijn vervolgens vragen gesteld over de wijze waarop ze zijn bejegend: 

luisteren de medewerkers van het zorgkantoor goed naar de budgethouder, nemen zij voldoende tijd, zijn 

zij behulpzaam, zijn zij beleefd en respectvol in hun benadering en houden zij zich aan de gemaakte 

afspraken? 

Tabel 6.1: Heeft u de afgelopen 6 maanden contact gehad met een medewerker van het zorgkantoor? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja 64% 1.084 50% 725 55% 673 

Nee 35% 598 48% 698 43% 529 

Weet ik niet (meer) 1% 23 2% 26 2% 19 

Totaal 100% 1.705 100% 1.449 100% 1.221 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Budgethouders zijn over alle aspecten van bejegening positief; zo is 92 procent van de budgethouders van 

mening dat er altijd of meestal goed naar hen wordt geluisterd (tabel 6.2). Ook nemen medewerkers van 

zorgkantoren voldoende tot ruim voldoende tijd voor een budgethouder (96%); zie tabel 6.3. 

Tabel 6.2: Luisteren de medewerkers van het zorgkantoor goed naar u?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 54% 586 62% 449 64% 432 

Meestal 34% 365 29% 209 28% 188 

Soms 9% 92 6% 43 6% 42 

Nee 3% 36 3% 21 2% 11 

Totaal 100% 1.079 100% 722 100% 673 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 6.3: Nemen de medewerkers van het zorgkantoor voldoende tijd voor u?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 45% 486 52% 376 57% 382 

Voldoende 47% 506 44% 317 39% 262 

Niet echt 7% 73 3% 22 4% 24 

Nee, onvoldoende 1% 12 1% 8 1% 4 

Totaal 100% 1.077 100% 723 100% 672 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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Negen van de tien budgethouders geeft aan dat de medewerkers behulpzaam zijn (tabel 6.4); 95 procent 

vindt dat zij beleefd en met respect worden benaderd (tabel 6.5). Medewerkers van het zorgkantoor 

houden zich aan afspraken volgens 89 procent van de budgethouders (tabel 6.6). 

Tabel 6.4: Zijn de medewerkers van het zorgkantoor behulpzaam?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 51% 550 59% 428 59% 394 

Meestal 36% 385 30% 218 31% 205 

Soms 10% 112 8% 60 9% 58 

Nee 3% 32 2% 17 2% 15 

Totaal 100% 1.079 100% 723 100% 672 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 6.5: Behandelen de medewerkers van het zorgkantoor u beleefd en met respect?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 65% 705 73% 532 76% 509 

Meestal 28% 304 21% 153 19% 127 

Soms 5% 50 4% 28 4% 29 

Nee 2% 20 2% 12 1% 7 

Totaal 100% 1.079 100% 725 100% 672 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 6.6: Houden de medewerkers van het zorgkantoor zich aan de afspraken die zij met u maken? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 46% 488 57% 393 57% 373 

Meestal 39% 418 33% 226 32% 205 

Soms 10% 107 6% 44 7% 44 

Nee 5% 54 3% 21 4% 28 

Totaal 100% 1.067 100% 684 100% 650 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Deskundigheid medewerkers 

De deskundigheid van medewerkers van zorgkantoren vormt net als bejegening een belangrijk 

kwaliteitsaspect. Drie dimensies van deskundigheid zijn voorgelegd aan budgethouders: bent u goed 

geholpen, krijgt u doorgaans een goed antwoord op uw vraag en leggen medewerkers pgb-zaken op een 

begrijpelijke manier aan u uit? Budgethouders oordelen op alle drie deze dimensies positief: 85 procent 

vindt dat medewerkers voldoende deskundig zijn om hen goed te helpen (tabel 6.7), 83 procent krijgt altijd 

of meestal een duidelijk antwoord op hun vraag (tabel 6.8) en 87 procent vindt dat medewerkers van 

zorgkantoren in staat zijn om pgb-zaken op een duidelijke manier aan hen uit te leggen (tabel 6.9). 
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Tabel 6.7: Vindt u dat de medewerkers van het zorgkantoor over voldoende deskundigheid beschikken om 

u goed te helpen? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 21% 358 26% 374 33% 398 

Voldoende 57% 957 58% 843 52% 633 

Niet echt 9% 159 7% 95 6% 76 

Nee, onvoldoende 5% 83 2% 28 2% 23 

Weet ik niet (meer) 8% 135 8% 112 8% 94 

Totaal 100% 1.692 100% 1.452 100% 1.224 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 6.8: Krijgt u van de medewerkers doorgaans een duidelijk antwoord op uw vragen?  

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, altijd 25% 431 31% 448 38% 460 

Meestal 51% 863 51% 732 45% 549 

Soms 13% 219 9% 130 10% 120 

Nee 5% 79 3% 37 2% 22 

Weet ik niet (meer) 6% 102 7% 100 6% 72 

Totaal 100% 1.694 100% 1.447 100% 1.223 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 6.9: Leggen de medewerkers van het zorgkantoor de zaken begrijpelijk uit? 

  2016 2018 2020 
  % n % n % n 

Ja, heel begrijpelijk 21% 348 26% 381 32% 390 

Begrijpelijk 62% 1.049 60% 867 55% 676 

Niet echt 9% 149 6% 89 6% 71 

Nee, helemaal niet 2% 36 1% 16 1% 7 

Weet ik niet (meer) 6% 106 7% 95 6% 75 

Totaal 100% 1.688 100% 1.448 100% 1.219 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Positief totaaloordeel bejegening, deskundigheid en bereikbaarheid & toegankelijkheid 

Nadere analyses laten zien dat 81 procent van de budgethouders op alle vijf dimensies van bejegening 

positief oordeelt. Dat is bijna vergelijkbaar met 2018 (79%) en 2016 (78%); zie tabel 6.10. Ruim driekwart 

van de budgethouders (78%) oordeelt positief op alle vier dimensies van deskundigheid. Dat was 78 procent 

in 2018 en 71 procent in 2016. De significante verbetering die in 2018 te zien was ten opzichte van 2016, is 

in 2020 constant gebleven. Om het beeld nog completer te maken, hebben wij ook gekeken naar het aantal 

budgethouders dat positief scoort op alle onderdelen van bereikbaarheid en toegankelijkheid van het 

zorgkantoor (zie paragraaf 5.3). Circa twee derde oordeelt positief over alle onderdelen hiervan. De 

significante verbetering die in 2018 was ingezet ten opzichte van 2016, is in 2020 doorgezet (tabel 6.10). 
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Tabel 6.10: Positieve totaaloordelen over bejegening, deskundigheid, bereikbaarheid/toegankelijkheid 

 2016 2018 2020 Totaal 
Positief op alle vragen: % n % n % n % n 

bejegening 77% 1.084 79% 726 81% 667 79% 2.477 
deskundigheid 71% 1.698 78% 1.453 78% 1.219 75% 4.370 
bereikbaarheid en toegankelijkheid 63% 1.696 69% 1.450 67% 1.219 66% 4.365 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

In het volgende overzicht zijn de positieve totaalbeoordelingen van budgethouders over bejegening, 

deskundigheid van de medewerkers en bereikbaarheid en toegankelijkheid van het zorgkantoor uitgesplitst 

naar concessiehouders (tabel 6.11). Ten opzichte van het landelijke gemiddelde doen de concessiehouders 

3 en 6 het significant minder goed in de bejegening. Concessiehouder-7 daarentegen doet het significant 

beter op het gebied van bejegening dan het landelijke gemiddeld.  

Tabel 6.11: Positieve totaaloordelen over bejegening, deskundigheid, bereikbaarheid & toegankelijkheid, 
naar concessiehouder  

Positief op alle vragen: bejegening deskundigheid 
bereikbaarheid en 
toegankelijkheid 

 % n % n % n 

Concessiehouder-1  83% 69 75% 134 68% 131 
Concessiehouder-2  77% 122 75% 211 60% 211 
Concessiehouder-3  79% ** 104 78% 169 64% ** 169 
Concessiehouder-4  79% 68 80% 119 79% ** 122 
Concessiehouder-5  88% 84 82% 181 67% 180 
Concessiehouder-6  76% ** 128 76% ** 237 61% ** 239 
Concessiehouder-7  88% * 92 85% ** 168 78% ** 167 

Landelijk 81% 667 78% 1.219 67% 1.219 

**p<0,00; *p<0,05. Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Er zijn ook significante verschillen te zien bij de beoordeling van de deskundigheid van medewerkers. 

Concessiehouder-6 wijkt in negatieve zin af van het landelijke gemiddelde en scoort significant lager op 

deskundigheid. Concessiehouder-7 scoort significant beter op deskundigheid dan het gemiddelde van alle 

concessiehouders. De prestaties op bereikbaarheid en toegankelijkheid laten zien dat twee concessie-

houders significant beter (concessiehouders 4 en 7) en twee andere (concessiehouders 3 en 6) slechter 

scoren dan het landelijke gemiddelde. Concessiehouder-6 doet het op alle drie de kwaliteitsaspecten 

minder goed dan zijn collega’s.  

 Beoordeling service- en dienstverlening 

Na de vragen over de informatievoorziening en toegankelijkheid van het zorgkantoor (hoofdstuk 5), de 

bejegening en deskundigheid van medewerkers (dit hoofdstuk) volgde het tweede moment waarop een 

beoordeling is gevraagd aan budgethouders in de vorm van een rapportcijfer; nu heel specifiek over de 

service- en dienstverlening van het zorgkantoor.  

 

Uit het volgende overzicht (tabel 6.12) blijkt dat budgethouders het zorgkantoor gemiddeld een ruime 

voldoende geeft: 7,7. De hogere waardering voor de service en dienstverlening in 2018 (7,6) ten opzichte 

van 2016 (7,2) zet zich in 2020 weliswaar licht door, maar is nu niet significant. Om het beeld compleet te 

maken, hebben wij de cijfers die budgethouders geven voor de uitvoering van het pgb door het zorgkantoor 

(zie paragraaf 4.4.) naast de cijfers over de service en dienstverlening gezet. Over beide onderdelen zijn 

budgethouders in 2020 positiever dan in 2018, maar alleen de waardering voor de uitvoering van het pgb is 

significant beter. 
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Per concessiehouder: verschillen getoetst ten opzichte van het landelijke gemiddelde 2020 

De waarderingen per concessiehouder lopen uiteen van een 7,5 tot een 8,1 voor de service en 

dienstverlening. Concessiehouder-3 doet het significant minder goed en concessiehouder-7 scoort 

significant beter dan het landelijke gemiddelde. De waarderingen voor de uitvoering van het pgb lopen 

uiteen van 7,6 tot 8,2. Ook hier doet concessieouder-3 het significant minder goed dan het landelijke 

gemiddelde en concessiehouder-7 doet het beter. Alle andere afwijkingen ten opzichte van het landelijke 

gemiddelde zijn niet significant. 

Tabel 6.12: Rapportcijfer service & dienstverlening en uitvoering van het pgb, naar concessiehouder  

 Service en dienstverlening Uitvoering pgb 
 2016 2018 2020 2016 2018 2020 

Concessiehouder-1  7,2 7,6 7,7 7,2 7,6 7,8 
Concessiehouder-2  7,2 7,8 7,6 7,1 7,8 7,6 
Concessiehouder-3  6,9 7,5 7,5 * 6,8 7,4 7,6 * 
Concessiehouder-4  7,4 7,6 7,6 7,3 7,6 7,7 
Concessiehouder-5  7,4 7,7 7,7 7,3 7,7 7,8 
Concessiehouder-6  6,9 7,6 7,6 6,8 7,6 7,7 
Concessiehouder-7  7,6 7,8 8,1 ** 7,6 7,7 8,2 ** 

Landelijk 7,2 7,6 7,7 7,1 7,6 7,8* 

**p<0,00; *p<0,05. Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Per concessiehouder: verschillen getoetst tussen de jaren 2018 en 2020 

De waardering per concessiehouder tussen de jaren 2018 en 2020 laat zien dat alleen concessiehouder-7 het 

in 2020 beter doet dan in 2018, zowel op het gebied van de uitvoering van het pgb als de service en 

dienstverlening. Alle andere verschillen per concessiehouder tussen 2018 en 2020 zijn niet significant. 

 Verbeterpunten service- en dienstverlening zorgkantoor 

Budgethouders kregen naast het geven van een rapportcijfer voor de service- en dienstverlening van het 

zorgkantoor, de gelegenheid om verbeterpunten aan te dragen. In totaal hebben 1100 budgethouders een 

of meerdere verbeterpunten genoemd. De belangrijkste worden hierna in volgorde van voorkomen 

beschreven.  

 

(1) Het vaakst genoemde verbeterpunt gaat over de telefonische bereikbaarheid. De wachttijden aan de 

telefoon zijn te lang en er wordt lang niet altijd teruggebeld als dat is beloofd of afgesproken.  

 

‘De telefonische bereikbaarheid is een drama, continue een bandje over de zomerperiode.  
Bel je op een aangegeven tijdstip krijg je nog het bandje, ook eind september nog.’ 

‘Betere telefonische bereikbaarheid, 45 minuten aan de lijn is erg veel, zeker als blijkt dat je daarna 
wederom een ander nummer moet bellen en weer 45 min wachttijd hebt.’ 

‘Telefonische bereikbaarheid (van de juiste mensen), geen terugbelverzoek dat acht dagen duurt.’  

(2) Het tweede meest genoemde verbeterpunt betreft de doorlooptijd van behandeling en beoordeling 

van een aanvraag, zorgbeschrijving of zorgovereenkomst. Budgethouders vragen nadrukkelijk om een 

snellere verwerkingstijd en het sneller doorsturen van documenten naar de SVB.  

‘Ik vind de beoordeling van de zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen veel te lang duren. Ze 
nemen hier vier tot zes weken de tijd voor. Dit zou veel sneller kunnen ne moeten.’ 

‘Snelheid van goed of afkeuren kan beter. Een half jaar is te lang.’  
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‘Snelle afhandeling van de formulieren zoals, zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Dit duurt meer 
dan een maand (soms wel twee maanden) voordat ik bericht hierover krijg. Heel vaak moet ik een paar 
keer bellen voordat dit in behandeling wordt genomen. Dit is wel heel erg, want de hulpverleners 
krijgen tot die tijd ook niet uitbetaald. Heb een paar keer zelf voorschot gegeven vanuit mijn eigen 
geld. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.’ 

(3) Op de derde plaats komt de wens van budgethouders voor één vaste aanspreekpunt; een vaste 

contactpersoon (eventueel met een vervanger) die het dossier kent en inhoudelijke vragen kan 

beantwoorden.  

‘Dat er één en dezelfde persoon is waar je contact mee krijgt, zodat je niet steeds alles hoeft uit te 
leggen.’ 

‘Dat er maar één of twee personen over 1 zaak gaat. In ons geval waren het er vijf à zes personen die 
niet goed met elkaar communiceren.’ 

‘Een vast persoon die je kan bellen. Je moet te vaak (in het begin) hetzelfde verhaal doen, omdat je 
steeds een andere persoon aan de lijn krijgt’. 

(4) De bejegening door medewerkers aan de telefoon en de deskundigheid kunnen volgens budgethouders 

beter. Zij vragen om meer begrip, meer inlevingsvermogen, meer interesse in de vraag van de 

budgethouder. Het kan vriendelijker, minder hautain en belerend. Soms merken ze ongeduld bij de 

medewerker aan de telefoon als niet gelijk alles goed wordt begrepen door de budgethouder.  

‘Begrip tonen voor de situatie en niet strikt de regeltjes volgen.’  

‘Niet alle medewerkers zijn even correct en behulpzaam.’  

‘Met respect behandelen graag. We zijn geen zwervers.’ 

‘Sommige medewerkers zijn niet geïnteresseerd in mijn vraag of probleem en proberen je zo snel 
mogelijk af te schepen aan de telefoon.’ 

Ook schort het nogal eens aan voldoende kennis bij medewerkers van het zorgkantoor. Niet altijd zijn ze 

eenduidig in het beantwoorden van het vragen. Dat kan verschillen per medewerker, zo blijkt uit de 

reacties van budgethouders. Meer inhoudelijk kennis is nodig aldus budgethouders, zodat hun vragen 

correct beantwoord worden en ze niet hoeven te wachten op een terugbelafspraak.  

‘Eenduidig antwoord op vragen. Niet elke medewerker heeft dezelfde hoeveelheid kennis.  

‘Meer kennis van zaken. Soms weten de medewerkers zelf niet hoe te handelen in bepaalde situaties.’  

‘Kennis en kunde van medewerkers is soms ver zoeken … .’ 

(5) Het verbeterpunt dat op de vijfde plek komt betreft de ingewikkeldheid van formulieren en het 

taalgebruik (vakjargon). Budgethouders zouden het erg op prijs stellen als het budgetplan, 

zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten makkelijker gemaakt worden en het taalgebruik in deze 

documenten vereenvoudigd wordt. Er wordt vaak opgemerkt dat ze graag meer hulp en uitleg hadden 

gehad bij het invullen van deze formulieren (zeker bij de eerste keer) en bij de vraag welk formulier 

voor welk doel moet worden gebruikt. Ook is er behoefte aan duidelijkere communicatie (in ‘Jip en 

Janneke’ taal), informatie en uitleg bij de verschillende documenten.  

‘Bij het invullen van het budgetplan had ik verschillende vragen. Ik heb daarvoor contact gezocht bij 
het zorgkantoor, daar kreeg ik elke keer het antwoord dat bespreken we op het bewust keuzegesprek. 
Eenmaal op het gesprek werd er gezegd; meneer het is niet de bedoeling dat u vragen gaat stellen, 
maar dat wij vragen aan u gaan stellen. Toen heb ik mezelf erg boos gemaakt. 
Dus dit behoeft volgens mij meer aandacht!!’ 

‘De eerste keer een budgetplan invullen of een zorgovereenkomst maken is best lastig. De eerste keer 
zou extra hulp daarbij best goed zijn. Nu heb ik hulp gekregen van andere ouders met ervaring. Maar 
als je dat niet hebt kan het een drempel zijn.’ 

‘In sommige formulieren is niet helemaal helder wat er wel en niet ingevuld moet worden.’  
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(6) Een betere uitleg over wie wat doet binnen de uitvoering van het pgb, komt op een zesde plek. Dit 

was in 2018 het vaakst genoemd verbeterpunt. Budgethouder vinden de organisatie van het pgb 

ronduit complex. Er zijn veel verschillende instanties bij betrokken en ze zouden erg geholpen zijn 

met meer uitleg over de taken en rollen van het CIZ, SVB en het zorgkantoor. Ook ervaren 

budgethouders dat het zorgkantoor en de SVB niet altijd goed samenwerken, niet altijd goed en 

duidelijk met elkaar communiceren, dat er beter teruggekoppeld en afgestemd kan worden.  

‘De gehele organisatie rondom het pgb met casemanagers, SVB, zorgorganisaties is een complex 
proces, waar je pas meer grip op krijgt als het gehele proces van alle betrokkenen wordt toegelicht. 
Jammer genoeg zijn er weinig personen die het totale proces overzien en inhoudelijk voldoende op de 
hoogte zijn.’ 

’Graag meer duidelijkheid verstrekken over de relatie zorgkantoor-SVB-zorgverlener.’ 

‘Het koste mij tijd om de samenwerking tussen zorgkantoor en SVB te begrijpen. Het zou fijn zijn, als 
de websites gelinkt worden.’  

Dan zijn nog de volgende verbeterpunten genoemd: minder frequent huisbezoek (niet elke drie maanden), 

het systeem inrichten op tijdelijke budgetverhogingen (EKC), minder bureaucratie en administratie, 

website verbeteren en toegankelijker maken, meer transparantie in kosten naturazorg bij de combinatie 

van pgb en zorg in natura, meer eenduidige beoordeling van budgetplannen, zorgbeschrijvingen en 

zorgovereenkomsten. Bij dit laatste ervaart men teveel willekeur: verschillende beoordelingen bij gelijke 

zorgbeschrijvingen, verschillende beoordelingen door verschillende medewerkers.  

 

Opvallend is deze keer de behoefte aan meer digitale mogelijkheden in de aanvraagprocedure. 

Budgethouders verwoorden dat als volgt: 

‘De editor van het webformulier van de zorgbeschrijving is een ramp. Ik ben vertegenwoordiger van 
twee kinderen met eenzelfde zorgvraag. Ik typ de tekst in kladblok en kopieer deze in het formulier, 
maar dat kan dus alleen regel voor regel. Dat is zo tijdrovend en onhandig. En als je het dan uitprint 
dan valt opeens een deel van de tekst weg. Kan je weer van voor af aan beginnen, zo onhandig.’ 

‘Digitaal uploaden van zorgbeschrijvingen, zou handig zijn.’ ‘Formulier zorgbeschrijving beter digitaal 
invulbaar maken.’ 

‘Een kopje met downloaden formulieren waarbij je in één oogopslag zorgbeschrijvingen en 
zorgovereenkomsten makkelijk kunt vinden, online kunt invullen en uitprinten.’  

‘Online in te vullen formulieren, zoals zorgbeschrijvingen. Of in ieder geval geen PDF-bestanden, die 
eerst thuis uitgeprint moeten worden, dan met de hand in gevuld, vervolgens gescand, tenslotte weer 
verstuurd. Waarna het waarschijnlijk op het zorgkantoor weer overgetypt, of ingescand wordt. Zoveel 
dubbel werk, zoveel kans op fouten, zoveel extra geld- en papierverspilling.’ 

‘Zorgovereenkomst en - beschrijving moeten veel makkelijker kunnen. Ik heb altijd dezelfde 
zorgbeschrijving. Dan nog is het met de pdf-editor een hoop gedoe met scannen en digitaal 
handtekening plaatsen. En het versiebeheer is killing voor de kopieeracties die iedereen toch graag wil 
doen. Als het versienummer verhoogt, dan moet je opnieuw beginnen.’ 

Goede zaken 

Naast verbeterpunten konden budgethouders ook aangeven wat ze goed vinden aan de service- en 

dienstverlening van het zorgkantoor. Exact 1.000 mensen hebben een of meerdere aspecten genoemd die 

naar tevredenheid verlopen. 

 

‘Als het eenmaal loopt, dan gaat het goed ……!’ Dit is het vaakst opschreven antwoord op de vraag naar 

wat er goed gaat bij de uitvoering van het pgb door het zorgkantoor. Daarnaast waardeert men de 

duidelijke informatie en uitleg die wordt gegeven door het zorgkantoor.  
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Ook de communicatie, het contact met het zorgkantoor en de bereikbaarheid worden als goed ervaren. De 

mensen zijn behulpzaam, vakkundig, vriendelijk en denken mee. Eén budgethouder verwoordt haar 

positieve reactie het als volgt: 

‘Dat de medewerkers klaar staan voor het beantwoorden van jouw vragen en voor goed advies’.  

‘Het imago is veranderd van belerend naar behulpzaam.’  

Andere namen iets meer slagen om de arm:  

‘Als je een vraag hebt en je hebt de juiste persoon, dan wordt het goed opgelost.’ 

‘Sommige medewerkers zijn behulpzaam en willen echt meedenken.’ 

‘Met een beetje geluk, tref je een medewerker met kennis van zaken.’  

Superlatieven worden er gegeven aan het PGB-portaal. 

‘Het PGB portaal is echt super. Het is snel en makkelijk en efficiënt. En er komen steeds meer handige 
dingen bij.’ 

‘Het PGB Portaal is een zeer grote verbetering. Dit moet nog verder verbeterd worden op details, maar 
de simpele structuur en opzet is echt goed.’ 

‘Het PGB-portaal werkt snel’. ‘Uitvoering van het pgb via het PGB portaal is echt ideaal’.  

Andere goede zaken rondom de uitvoering van het pgb door het zorgkantoor zijn: het huisbezoek, snelle 

administratieve verwerking van gegevens, snelle afhandeling van wijzigingen en veranderingen in 

zorgovereenkomsten, betalingen die op tijd zijn, toekenningsbeschikking die op tijd wordt verstrekt. 

En tot slot is het kennelijk toch mogelijk om een vast aanspreekpunt te hebben bij het zorgkantoor en daar 

is waardering voor:  

‘Het persoonlijke contact met een medewerker van het zorgkantoor, die al jaren het vast 
aanspreekpunt is.’  

‘Mijn ervaring bij contact is dat er goed gerapporteerd is in het dossier en overgenomen kan worden 
door een andere medewerker. Meestal wordt het zo geregeld/afgesproken dat je indien nodig dezelfde 
contactpersoon kan spreken.’ 

 Invloed uitvoering SVB op waardering zorgkantoor  

In 2016 moest er bij de interpretatie van de gegevens rekening gehouden worden met de beïnvloeding van 

de rapportcijfers door de uitvoeringsproblemen bij de SVB. Er was destijds sprake van een sterke 

significante beïnvloeding. Naarmate de ‘negatieve’ invloed van de SVB groter was, was het oordeel over de 

uitvoering van het pgb door het zorgkantoor duidelijk negatiever. In 2018 was de beïnvloeding van het 

rapportcijfer over de uitvoering van het pgb veel zwakker dan in 2016 en de relatie tussen de invloed van 

het functioneren van de SVB op het cijfer dat budgethouders gaven voor het zorgkantoor was nagenoeg 

afwezig. Hierbij moet opgemerkt worden dat de vraagstelling in 2018 was aangepast; er werd gevraagd naar 

‘invloed op’ en niet naar ‘negatieve invloed op’, zoals dat in 2016 het geval was.  

 

In 2020 is ervoor gekozen om nog eenmalig de controlevraag op te nemen in de cliëntenraadpleging (tabel 

6.13). Uit de tabel blijkt dat in 2018 zestien procent van de budgethouders van mening was dat de SVB hun 

beoordeling van het zorgkantoor grotendeels of helemaal had beïnvloed. In 2020 vindt dertien procent dat 

er sprake is van beïnvloeding.  
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Tabel 6.13: In welke mate is uw oordeel over de uitvoering van het pgb door het zorgkantoor beïnvloed 

door het functioneren van de SVB? 

 2018 2020 
 % n % n 

Helemaal niet 46% 659 45% 540 
Een beetje 17% 242 17% 203 
Grotendeels 12% 172 10% 124 
Helemaal 4% 53 3% 38 
Weet ik niet 21% 292 25% 301 

Totaal 100% 1.418 100% 1.206 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Negatieve invloed 

Die beïnvloeding kan negatief, maar ook positief zijn. Daarom is een vervolgvraag gesteld in welk opzicht 

het oordeel werd beïnvloed. Zo’n 150 budgethouders hebben de moeite genomen om toe te lichten waarom 

zij door de uitvoering van de SVB negatiever zijn over het functioneren van het zorgkantoor. Een 

budgethouder verwoordt het als volgt:  

‘Het kan mogelijk zo zijn dat de irritatie door bureaucratie / wisselende antwoorden / onnodig gedoe 
die vaak bij de SVB heeft plaatsgevonden, het oordeel over zorgkantoor iets heeft vertroebeld.’ 

Veel antwoorden zijn terug te herleiden naar een probleem: twee instanties belast met de uitvoering van 

het pgb. De communicatie en samenwerking tussen SVB en het zorgkantoor lijkt verre van optimaal. Bij 

fouten wordt er naar elkaar gewezen en geen van beide neemt in zulk geval de verantwoordelijkheid om 

het op te lossen. Er wordt langs elkaar heen gewerkt en de budgethouder vindt dat hij hiervan de dupe is.  

‘Communicatie tussen deze twee organisaties is niet optimaal. De een zegt dit terwijl de ander wat 
anders zegt. Vervolgens zit ik tussen deze twee in en moet het maar oplossen.’ 

‘Het is mij nog steeds een raadsel waarom er zoveel instanties tussen zitten en wie nu 
verantwoordelijk is voor wat. Makkelijk om verantwoording af te schuiven’. 

‘Als de ene niet meewerkt, stagneert de ander’. Of: ‘Als de ene het niet op orde heeft, heeft de andere 
geen mogelijkheid om uit te voeren.’ 

‘Zorgkantoor en SVB werken naar mijn gevoel erg langs elkaar heen. Nu ervaar ik veel bureaucratische 
obstakels: de ene keer van het zorgkantoor en de andere keer van SVB.’ 

‘Ze wijzen continu naar elkaar. Leggen de verantwoordelijkheid bij de ander.’ 

‘Bij problemen met pgb weet je vaak niet bij wie je moet zijn. Bij de SVB of zorgkantoor? Ze schuiven 
elkaar de schuld toe maar geen van beiden pakt het op en als budgethouder kun je geen kant op.’ 

Ook ervaart men dat de laatste jaren de bureaucratie is toegenomen. Budgethouders vinden het onzinnig 

om aan twee verschillende instanties dezelfde informatie over het pgb te verschaffen. Het leidt tot 

onnodige vertraging in verwerking van zorgovereenkomsten en uitbetalingen. Eén loket is dan ook erg 

gewenst. 

‘Bij de aanvraag van het PGB en wijzigingen moet dit telkens eerst naar het SVB, die vervolgens 
accordeert en dan moet het zorgkantoor hier iets over zeggen en daarna krijgt het PGB groen licht om 
het PGB te gaan uitvoeren. Die afhankelijkheid van elkaar maakt de handelingssnelheid van het 
zorgkantoor trager.’ 

‘De afstemming tussen SVB en zorgkantoor maar ook binnen de SVB zelf, lijkt soms wat erg 
bureaucratisch.’  

‘De bureaucratie bij de SVB werkt door bij het zorgkantoor en werkt vertragend in de besluitvorming.’ 
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Andere veel gehoorde negatieve opmerkingen gaan over de SVB. Dat ze star zijn, niet voldoende kennis 

hebben, onzorgvuldig werken en eisen stellen die het zorgkantoor niet stelt.  

‘SVB is veel minder flexibel, minder duidelijk en minder bereikbaar. Niet deskundig en star.’ 

De ervaring met twee uitvoeringsinstanties kan ook de andere kant op werken.  

‘Omdat de SVB zo strak geregeld is en super goed bereikbaar is met Whatsapp en snel goed antwoord 
geeft en je dan soms ook gewoon even belt omdat dat makkelijker is, vraag je je af waarom het bij het 
zorgkantoor allemaal zo ontzettend traag gaat en er soms inhoudelijk incorrecte brieven de deur uit 
gaan.’ 

‘SVB werkt veel sneller. Correspondentie en formulieren gaan via SVB. Een aanpassing via het 
zorgkantoor duurde vele weken terwijl via SVB dit veel sneller verliep. Vervolgens problemen met 
volgorde, welke dus ontstaan zijn door traagheid zorgkantoor.’ 

Positieve invloed 

Budgethouders konden ook aangeven of het uitvoeringswerk van de SVB de waardering voor het zorgkantoor 

positief heeft beïnvloed. Zo’n honderdtwintig respondenten hebben hun antwoord nader toegelicht en 

aangeven dat dit inderdaad zo is.  

‘De SVB verloopt goed, daardoor denk ik automatisch positiever over het zorgkantoor.’ 

‘De dienstverlening van de SVB is echt goed en dat straalt uit naar zorgkantoor.’ 

Hiervoor zagen we al dat de ervaring met twee uitvoeringsinstanties zowel naar de ene als naar de andere 

kant positief kan uitpakken omdat budgethouders vergelijkingsmateriaal hebben.  

‘Door de SVB komt boven water wat het zorgkantoor laat liggen’.  

‘Ze weten goed uit te leggen bij welke instantie ik met welke vraag terecht moet. Als ik fout zit, 
helpen ze mij verder door te verwijzen naar de andere partij.’ 

‘De laatste jaren heeft de SVB het goed op de rit. Zeer duidelijke registratie en communicatie.’ 

Budgethouders laten ook niet achterwege om positief te zijn over het functioneren van de SVB. Vooral de 

snelheid waarmee zorgverleners uitbetaald worden, werkt zeker in hun voordeel en ook dat er geen 

achterstanden zijn in de verwerking van gegevens wordt positief gewaardeerd. Andere positieve 

opmerkingen over de SVB zijn als volgt verwoord:  

‘SVB altijd bereikbaar, geeft altijd ondersteuning op professionele wijze.’ 

‘SVB doet alles automatisch, dat is gemakkelijk, je hoeft niets aan te leveren’. 

‘SVB loopt meestal goed en daar heb je het meeste mee te maken nadat alles loopt.’  

‘SVB neemt veel administratie over’. ‘SVB: snel en adequaat.’ 

 Samenvatting 

Budgethouders zijn ruim tevreden over de bejegening door en deskundigheid van medewerkers van het 

zorgkantoor. Acht van de tien budgethouders oordeelt positief op alle aspecten van bejegening. Volgens 

deze budgethouders luisteren medewerkers goed, hebben voldoende tijd, houden zich aan afspraken en is 

worden zij door beleefd en met respect behandeld. Ook over de deskundigheid van medewerkers is men 

ruim tevreden; 78 procent is positief op alle aspecten van deskundigheid. Dat houdt in dat medewerkers 

van het zorgkantoor vakkundig worden gevonden, dat zij duidelijke antwoorden geven op vragen van de 

budgethouder en dat zij zaken omtrent het pgb duidelijk uitleggen. De waardering van beide 

kwaliteitsaspecten is daarmee net als in 2018 hoog te noemen. 
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Toch worden deze mooie resultaten enigszins afgezwakt door de verbeterpunten die budgethouders 

aandragen. Budgethouders noemen bejegening en deskundigheid van medewerkers een belangrijk 

verbeterpunt. Andere verbeterpunten zijn: betere telefonische bereikbaarheid en terugbelverzoeken 

nakomen, verkorten van de doorlooptijden van behandeling en beoordeling van de pgb-aanvraag, 

zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten, een vaste contactpersoon met inhoudelijke kennis van het 

dossier, formulieren makkelijker maken en taalgebruik vereenvoudigen, betere uitleg over wie wat doet 

binnen de uitvoering van het pgb. De organisatie vindt men te complex.  

 

Budgethouders geven het zorgkantoor een dikke voldoende (7,7) voor de algehele service en dienstverlening 

richting budgethouders. In 2018 gaven budgethouders een gemiddeld cijfer van 7,6. De verbetering van de 

beoordeling in 2018 ten opzichte van 2016, zet zich in 2020 dus voort maar is niet significant.  
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7 Sociale Verzekeringsbank 

Sinds de invoering van het trekkingsrecht in 2015 krijgen budgethouders het geld niet meer direct op de 

eigen rekening gestort, maar beheert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het pgb namens de budgethouder. 

In het digitale loket Mijn Pgb kunnen budgethouders hun persoonlijke pgb-zaken met de SVB regelen. Een 

klein deel van de budgethouders heeft ten tijde van de uitvoering van de cliëntenraadpleging toegang tot 

het PGB Portaal5. Voor de gebruikers van het portaal beoordeelt en verwerkt het zorgkantoor de 

zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren.  

 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de ervaringen met en tevredenheid over dat deel van de pgb uitvoering 

waar de SVB verantwoordelijk voor is.  

 Informatievoorziening SVB 

PGB-portaal 

Allereerst is gevraagd of budgethouders toegang hadden tot het PGB Portaal. Werd deze vraag met ja 

beantwoord, dan konden deze respondenten een aantal vragen overslaan omdat deze dan niet op hen van 

toepassing waren. We hebben de indruk dat de vraag niet goed is begrepen. Zo blijkt dat het aantal 

budgethouders dat (ook na correctie) zegt toegang te hebben tot het PGB portaal (tabel 7.1) percentage is 

te hoog. Landelijk hebben zo’n 6.200 budgethouders toegang tot het PGB portaal. Dat is 13,5 procent.  

 

Bij de invoer van de vragenlijsten bleek ook al snel dat mensen vaak niet het onderscheid weten te maken 

tussen beide digitale platforms. Dit ondanks de extra uitleg over het verschil tussen het PGB Portaal en Mijn 

PGB voorafgaand aan de vraag. Vaak waren beide vragen ingevuld of was de vraag positief beantwoord door 

een budgethouder van een concessiehouder die het PGB Portaal nog niet aanbiedt.  

Tabel 7.1: Heeft u toegang tot het PGB Portaal? Maakt u gebruik van Mijn PGB?  

 2016 2018 2020 
Heeft u toegang tot het PGB Portaal? % n % n % n 

Ja - - - - 27% 329 
Nee - - - - 56% 671 
Weet ik niet - - - - 17% 208 

Totaal - - - - 100% 1.208 

Maakt u gebruik van Mijn Pgb? % n % n % n 

Ja 64% 1.085 69% 997 71% 454 
Nee 34% 570 28% 407 26% 167 
Weet ik niet 2% 36 3% 36 3% 20 

Totaal 100% 1.691 100% 1.440 100% 641 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

  

 
5  Voor DSW geldt dat zij vrijwel volledig over zijn naar het portaal PGB portaal (ongeveer 1.200 budgethouders). Zilveren 

Kruis was ten tijde van het uitzetten van de enquête live met 1 regio (ongeveer 500 budgethouders van de 11.500). CZ 
was met drie regio’s live (ongeveer 4.500 budgethouders van 10.500). Totaal 6.200 budgethouders (13,5%) van de 
totale populatie pgb-Wlz.  



66 | Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Mijn PGB 

De informatie-uitwisseling met de SVB is voor een belangrijk deel geregeld in een digitaal loket: Mijn PGB. 

Met behulp van het DigiD kunnen budgethouders hier onder meer hun (persoonlijke) gegevens inzien en 

wijzigen, informatie vinden over de zorgverleners (zorgovereenkomsten, ziekmeldingen), declaraties 

indienen en de stand van zaken over hun saldo budget bekijken (besteed en resterend budget). De 

veronderstelling is dat een digitaal loket sneller en eenvoudiger werkt dan papieren formulieren en brieven.  

Van de budgethouders geeft 71 procent aan gebruik te maken van Mijn PGB (tabel 7.1). Dat is vergelijkbaar 

met 2018. Toch maakt nog steeds 26 procent geen gebruik van het digitale loket bij de SVB.  

 

Van de gebruikers van het digitale loket vindt 93 procent het (heel) gemakkelijk. In 2016 was dat bij 78 

procent het geval. De significante verbetering die in 2018 te zien was in vergelijking met 2016, is stabiel 

gebleven. Zeven procent vindt het gebruik van Mijn PGB niet echt gemakkelijk tot lastig (tabel 7.2).  

Tabel 7.2: Vindt u Mijn PGB gemakkelijk in het gebruik?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, heel gemakkelijk 27% 290 47% 472 46% 207 
Gemakkelijk 51% 544 44% 435 47% 213 
Niet echt 18% 199 8% 76 7% 31 
Nee, lastig 4% 43 1% 11 0% 2 

Totaal 100% 1.076 100% 994 100% 453 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

De informatie over de bestedingsoverzichten wordt door de gebruikers van Mijn PGB doorgaans als kloppend 

beoordeeld (tabel 7.3). 

Tabel 7.3: Kloppen naar uw mening de bestedingsoverzichten in Mijn PGB?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, altijd 49% 532 68% 674 71% 322 
Meestal 32% 346 28% 276 23% 105 
Soms wel, soms niet 12% 135 3% 27 3% 12 
Nee 3% 37 1% 7 1% 3 
Weet ik niet 3% 37 1% 13 3% 12 

Totaal 100% 1.087 100% 997 100% 454 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Hoewel de meeste budgethouders (62%) de website van de SVB raadplegen voor informatie over het pgb, 

doet dat een kwart niet (tabel 7.4). 

Tabel 7.4: Heeft u de website van de SVB geraadpleegd voor informatie over het pgb?  

 2018 2020 
 % n % n 

Ja 64% 925 62% 398 
Nee 25% 360 25% 159 
Weet ik niet (meer) 10% 150 14% 88 

Totaal 100% 1.435 100% 645 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 
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De informatie die op de website van SVB te vinden is over het pgb, is wat de budgethouders betreft 

grotendeels op orde. Men vindt er in de regel (ruim) voldoende informatie (tabel 7.5) en vindt die 

informatie ook (zeer) duidelijk weergegeven (tabel 7.6). 

Tabel 7.5: Biedt de website van de SVB voldoende informatie over het pgb? 

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 16% 263 30% 277 31% 123 
Voldoende 55% 927 61% 556 63% 248 
Niet echt 10% 169 4% 41 5% 18 
Nee, onvoldoende 3% 53 2% 19 0% 1 
Weet ik niet 16% 273 2% 20 2% 6 

Totaal 100% 1.685 100% 913 100% 396 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

Tabel 7.6: Vindt u de informatie over het pgb op de website van de SVB duidelijk?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, zeer duidelijk 12% 175 22% 196 21% 82 
Duidelijk 66% 927 67% 597 71% 276 
Niet echt 17% 237 8% 75 7% 26 
Nee, onduidelijk 3% 39 1% 13 1% 2 
Weet ik niet 2% 35 1% 5 1% 2 

Totaal 100% 1.413 100% 886 100% 388 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Voor zover dat van toepassing is (14% geeft aan niet meer te weten of ze hiervoor de website van SVB 

geraadpleegd hebben), vinden de meeste budgethouders (70%) de modelzorgovereenkomsten makkelijk te 

vinden op de website van de SVB (tabel 7.7). 

Tabel 7.7: Zijn de (model) zorgovereenkomsten makkelijk te vinden op de website van de SVB?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja 61% 1.021 72% 1.023 70% 447 
Nee 12% 196 8% 115 9% 57 
Weet ik niet (meer) 28% 463 20% 291 22% 139 

Totaal 100% 1.680 100% 1.429 100% 643 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Of de (model)overeenkomsten makkelijk zijn op te stellen, is een vraag van een andere orde. Zestien vindt 

dit van niet (tabel 7.8). Zij hebben er in ieder geval (enige) moeite mee. Bijna driekwart van de 

budgethouders daarentegen vindt ze (heel) gemakkelijk om op te stellen. Ten opzichte van twee jaar 

geleden is hier een lichte verbetering in te zien. 
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Tabel 7.8: Zijn de (model) zorgovereenkomsten makkelijk op te stellen?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, heel gemakkelijk 14% 236 18% 251 21% 257 
Gemakkelijk 49% 829 48% 677 51% 614 
Niet echt 17% 292 19% 271 14% 172 
Nee, moeilijk 3% 45 3% 46 2% 24 
Weet ik niet 16% 275 12% 176 12% 148 

Totaal 100% 1.677 100% 1.421 100% 1.215 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

De helft van de budgethouders heeft moeite met de vraag over de werkzaamheden van zorgverlener (tabel 

7.9). De vragen over loongerelateerde zaken en de vraag over werkafspraken worden door respectievelijk 

45 en 43 procent van de budgethouders moeilijk gevonden. Kortom, drie lastige vragen.  

Tabel 7.9: Wat vindt u moeilijk aan de zorgovereenkomsten? 

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

De vraag over wat de werkzaamheden van de zorgverlener inhouden 47% 337 48% 317 49% 196 
De vraag over welke werkafspraken (dagen, uren per week) ik maak 
met de zorgverlener 

45% 337 46% 317 43% 196 

De vragen over maandloon, uurloon, brutoloon, loonheffingskorting 47% 337 46% 317 45% 196 
Overige vragen 13% 337 18% 317 16% 196 
Weet ik niet; website niet bezocht 10% 337 10% 317 5% 196 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Declaraties en uitbetaling 

Budgethouders geven in meerderheid (93%) aan dat de SVB zorgverleners meestal of zelfs altijd op tijd 

uitbetaalt, twee procent geeft aan dat dit (soms) niet op tijd gebeurt (tabel 7.10). 

Tabel 7.10: Worden uw zorgverleners op tijd door de SVB uitbetaald? 

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, altijd 41% 693 57% 817 68% 822 
Meestal 39% 656 32% 454 25% 303 
Soms 8% 129 3% 43 1% 15 
Nee 8% 127 2% 29 1% 10 
Weet ik niet (meer) 5% 88 6% 92 5% 65 

Totaal 100% 1.693 100% 1.435 100% 1.215 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Als de declaraties niet uitbetaald worden, dan geeft volgens 61 procent van de budgethouders de SVB aan 

wat daar de reden van is. In negen procent gebeurt dit soms of helemaal niet. De significante verbetering 

die was te zien in 2018 ten opzichte van 2016, zet zich hier verder door. 
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Tabel 7.11: Als uw declaraties niet uitbetaald worden, geeft de SVB daar dan duidelijk de reden voor aan?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, altijd 21% 348 37% 509 41% 482 
Meestal 18% 298 20% 271 20% 228 
Soms 12% 196 7% 102 5% 61 
Nee 15% 252 5% 70 4% 43 
Weet ik niet (meer) 33% 548 31% 431 30% 350 

Totaal 100% 1.642 100% 1.383 100% 1.164 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Bereikbaarheid en toegankelijkheid SVB 

Budgethouders zijn doorgaans tevreden over het contact met de SVB: acht van de tien geeft aan dat de SVB 

hen goed te woord staat als er contact is (tabel 7.12). Zes procent is minder tevreden en is niet (altijd) 

goed te spreken over de wijze waarop de SVB hen te woord heeft gestaan. 

Tabel 7.12: Als u contact heeft met de SVB, wordt u dan goed te woord gestaan?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, altijd 32% 534 42% 604 46% 552 
Meestal 39% 667 36% 520 35% 426 
Soms 14% 240 8% 111 5% 63 
Nee 7% 116 3% 45 1% 14 
Weet ik niet (meer) 8% 133 11% 157 12% 150 

Totaal 100% 1.690 100% 1.437 100% 1.205 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Een meerderheid (79%) vindt dat de medewerkers van de SVB ruim voldoende tot voldoende deskundig zijn 

om de budgethouders goed te helpen (tabel 7.13) . Acht procent is het daar echter niet mee eens: zij 

vinden dat medewerkers van de SVB niet echt voldoende of zelfs onvoldoende deskundig zijn. 

Tabel 7.13: Vindt u de medewerkers van de SVB voldoende deskundig om u goed te helpen?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, ruim voldoende 16% 265 24% 345 28% 343 
Voldoende 48% 812 49% 709 51% 609 
Niet echt 18% 296 10% 148 7% 87 
Nee, onvoldoende 9% 153 4% 56 1% 17 
Weet ik niet (meer) 10% 161 12% 178 12% 149 

Totaal 100% 1.687 100% 1.436 100% 1.205 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Budgethouders zijn ook tevreden over de hulp die ze krijgen van de SVB mochten er zaken rondom het pgb 

niet in één keer goed zijn gegaan: op dergelijke momenten geeft 69 procent aan (meestal) goed te worden 

geholpen door medewerkers van de SVB (tabel 7.14).  
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Tabel 7.14: Vindt u dat u goed wordt geholpen door de SVB als zaken rondom uw pgb niet in één keer goed 

gaan? 

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, altijd 13% 218 23% 334 29% 351 
Meestal 39% 649 41% 579 40% 483 
Soms 18% 302 11% 161 9% 107 
Nee 16% 267 8% 118 5% 54 
Weet ik niet (meer) 14% 237 16% 234 17% 204 

Totaal 100% 1.673 100% 1.426 100% 1.199 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Op de vraag of ziekmeldingen van de zorgverleners door de SVB goed worden afgehandeld, geeft ruim twee 

derde van de budgethouders aan dat dit altijd of meestal het geval is (in totaal 68%). Dit betreft alleen de 

groep budgethouders die hiermee te maken hebben gehad (tabel 7.15). De mensen op wie deze vraag niet 

van toepassing was, zijn buiten beschouwing gelaten. 

Tabel 7.15: Worden ziekmeldingen van uw zorgverleners door de SVB goed afgehandeld?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, altijd 29% 106 37% 130 41% 130 
Meestal 26% 95 24% 87 27% 85 
Soms 6% 23 5% 18 1% 4 
Nee 4% 14 1% 3 2% 5 
Weet ik niet (meer) 34% 125 33% 118 30% 95 

Totaal 100% 363 100% 356 100% 319 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

De telefonische bereikbaarheid van de SVB is met 76 procent van de budgethouders betreft doorgaans op 

orde (tabel 7.16). Tien procent heeft een andere mening en vindt dat de SVB hooguit soms of helemaal niet 

goed bereikbaar is.  

Tabel 7.16: Is de SVB telefonisch goed bereikbaar?  

 2016 2018 2020 
 % n % n % n 

Ja, altijd 21% 353 34% 488 32% 383 
Meestal 47% 797 43% 611 44% 526 
Soms 14% 239 7% 95 7% 87 
Nee 8% 138 3% 45 3% 31 
Weet ik niet (meer) 10% 163 14% 194 15% 180 

Totaal 100% 1.690 100% 1.433 100% 1.207 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 Algemeen oordeel over SVB 

Tabel 7.17 toont het rapportcijfer dat de budgethouders aan de SVB geven, onderscheiden naar 

concessiehouder. Met een landelijk gemiddelde van een 7,7 voor de manier waarop de SVB pgb-zaken 

regelt, geven budgethouders een signaal af dat het in 2020 significant beter gaat dan in 2018.  



Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 | 71 

Budgethouders van bijna alle concessiehouders geven in 2020 een significant hoger cijfer aan de SVB dan in 

2018. Kijken we naar de beoordelingen per concessiehouder dan zien we dat die uiteenlopen van gemiddeld 

7,6 tot 7,8. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde, geven budgethouders van concessiehouder 2 en 7 

een significant hoger cijfer dan het landelijke gemiddelde.  

Tabel 7.17: Welk cijfer geeft u voor de manier waarop de Sociale Verzekeringsbank uw pgb-zaken regelt? 
(naar concessiehouder en jaar) 

 2016 2018 2020 
 Gem. Std. n Gem. Std. n Gem. Std. n 

Concessiehouder-1   6,7   1,6  321  7,3   1,3  345  7,7 **  1,3  136 
Concessiehouder-2   6,7   1,7  307  7,6   1,4  219  7,8 *  1,2  213 
Concessiehouder-3   6,7   1,6  227  7,4   1,5  185  7,8 **  1,4  171 
Concessiehouder-4   6,5   1,6  124  7,3   1,4  107  7,6   1,3  122 
Concessiehouder-5   6,7   1,7  221  7,4   1,2  213  7,8 **  1,1  184 
Concessiehouder-6   6,6   1,6  260  7,5   1,3  228  7,7 *  1,1  239 
Concessiehouder-7   6,8   1,7  256  7,1   1,6  168  7,7 **  1,2  170 

Landelijk  6,7   1,6  1.716  7,4   1,4  1.465  7,7 **  1,2  1.235 

**p<0,00; *p<0,05. Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

Figuur 7.1 toont van bovenstaande oordelen de 95%-betrouwbarheidsintervallen. Hieruit kunnen we afleiden 

dat de verschillen tussen de concessiehouders gering zijn. Concessiehouder 4 laat een score zien die lager 

ligt dan het landelijk gemiddelde. Concessiehouder 2, 3 en 5 laten een score zien die wat hoger ligt dan het 

landelijke gemiddelde. De overige scoren wijken niet af van het landelijk gemiddelde. 

 

 

Figuur 7.1: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor het oordeel over het 
functioneren van de SVB naar concessiehouder 
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 Verbeterpunten SVB en goede zaken 

Verbeterpunten 

Door zo’n 700 budgethouders zijn een of meerdere verbeterpunten aangedragen voor de SVB. We geven 

hier de vijf belangrijkste verbeterpunten. Dit zijn verbeterpunten die het vaakst zijn genoemd door 

budgethouders. 

 

(1) Op de eerste plaats staat de kwaliteit van de SVB medewerkers aan de telefoon. Budgethouders geven 

heel duidelijk aan dat het kennisniveau c.q. de deskundigheid van de medewerkers aan de telefoon bij 

de SVB erg veel te wensen over laat. Er wordt geen eenduidige uitleg of advies gegeven; men krijgt 

verschillende antwoorden op dezelfde vragen. Er wordt niet altijd goed geluisterd naar de vraag, 

onvoldoende meegedacht, medewerkers zijn niet oplossingsgericht en snappen vaak niet waar het 

over gaat. De bejegening door SVB medewerkers aan de telefoon kan vriendelijker en behulpzamer, 

aldus budgethouders. Ook de slechte verstaanbaarheid (gemompel) van SVB medewerkers en het niet 

goed machtig zijn van Nederlandse taal, wordt door budgethouder als een probleem ervaren. 

‘De ene medewerker is de andere niet. Zeker wat betreft informatie, wat wel en wat niet, 
medewerkers spreken elkaar regelmatig tegen. Aan het eind komen we er wel samen uit, kost wel veel 
tijd.’ 

‘Inzet op deskundige medewerkers met actuele kennis, ze moeten realiseren dat medewerkers ook hun 
verplichtingen hebben om te voldoen aan het salaris wat te krijgen. Dat als het dan mis gaat dan 
daarop alert actie ondernemen.’ 

‘Soms incompetente medewerkers of medewerkers die slecht verstaanbaar (accent, mompelen) of 
geen goed Nederlands spreken.’ 

‘Soms bedroevende deskundigheid medewerkers. Soms verschillende antwoorden op zelfde vraag. Via 
(andere/meerdere) ouders hoor je de verschillende antwoorden terug. Of niet "up to date" zijn. Niet 
snappen wat je vraagt en niet doorvragen. Hangt erg van de persoon af!!’ 

‘Soms krijg je iemand aan de lijn die echt goed is en soms echt iemand die het zelf niet eens snapt.’ 

(2) Het tweede vaakst genoemde verbeterpunt heeft betrekking op de communicatie tussen de SVB en de 

budgethouder. ‘Effe bellen ……. in plaats van alles per post terugsturen als er één foutje is gemaakt’, 

is een vaak opgeschreven antwoord. Men spreekt duidelijk de wens uit om even te worden gebeld als 

er iets niet klopt. Ook kan de uitleg beter over wat er van de budgethouder wordt verwacht als er iets 

niet in orde is.  

‘Als er iets niet goed is ingevuld telefonisch contact opnemen. Niet alles direct terugsturen.’ 

‘Indien foutje in een formulier. Bellen! Of mailen in plaats van kopie van formulieren via post 
terugsturen. Onnodige kosten én tijd!’ 

Veel te veel papierwerk. Als er een komma verkeerd staat, komt de hele papierhandel weer terug.’ 

(3) Het derde verbeterpunt gaat over de snelheid van handelen en doorlooptijden. Budgethouders vinden 

de SVB te traag in de verwerking van gegevens. Meerdere malen worden voorbeelden aangehaald 

waarin er geen bericht uitgaat als een declaratie niet wordt uitbetaald of afgekeurd. Ook in geval van 

wijzigingen duurt het land voordat die zijn verwerkt. Budgethouders willen graag duidelijkheid over de 

reden waarom een declaratie wordt afgekeurd en er niet wordt uitbetaald.  

‘Duidelijk aangeven waarom een declaraties is afgewezen, zodat je hiervoor niet eerst contact hoeft 
op te nemen.’ 

‘Snellere betere terugkoppeling als declaraties worden afgewezen.’ ‘De verwerkingssnelheid kan 
beter.’ 
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(4) Het vierde meest genoemde verbeterpunt betreft de afstemming, communicatie en samenwerking 

tussen de SVB en het zorgkantoor. Voor een deel van de budgethouders is niet altijd even duidelijk 

wat de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van beide instanties zijn in het 

uitvoeringsproces.  

‘Ik vind het niet duidelijk genoeg wat nu precies de samenwerking is tussen het zorgkantoor en de SVB. Hier 
zouden duidelijke richtlijnen in moeten komen, wat gaat naar het zorgkantoor en wat gaat er naar de SVB. 
De informatie die door beide instanties verteld wordt, is niet hetzelfde en dit is verwarrend. Zoals het 
zorgkantoor aangeeft dat zij alle overeenkomsten doorsturen naar de SVB maar de SVB wil deze graag via de 

vertegenwoordiger of de budgethouder ontvangen zodat zij deze kunnen checken.’ 

‘Ik vond het lastig met welke vragen ik bij SVB moest zijn en met welke bij het zorgkantoor.’ ‘Ik weet 
eigenlijk niet wanneer ik met het zorgkantoor of SVB te maken heb.’  

‘Als zaken vanuit SVB niet doorkomen bij het zorgkantoor, dan moeten ze dat onderling regelen in 
plaats van ons vragen zaken naar beide partijen te sturen.’ 

(5) Als vijfde in de rij van verbeterpunten is de telefonische bereikbaarheid van de SVB, de wachttijden 

aan de telefoon en het nakomen van terugbelafspraken.  

 

Andere verbeterpunten die door budgethouders zijn aangedragen, zijn: 

 

▪ één vaste contactpersoon met inhoudelijke kennis van zaken; 

▪ zorgvuldiger omgaan met (vertrouwelijke) gegevens; geen papier kwijtraken; eigen fouten erkennen 

en herstellen; alertheid bij betalingen van verschillende zorgverleners;  

▪ digitaal invullen en versturen van documenten (declaraties, urenbriefjes); huidige procedure wordt als 

erg omslachtig ervaren: printen, invullen, scannen of per post opsturen; 

▪ minder bureaucratie, minder administratie, minder papierwerk; 

▪ correcte beoordeling en afhandeling van wijzigingsformulieren;  

▪ niet continu het portaal wijzigen.  

Goede zaken 

Budgethouders konden ook aangeven welke zaken er goed gaan bij de SVB. Zo’n 750 budgethouders hebben 

de moeite hebben genomen om hier iets in te vullen. Het vaakst wordt genoemd dat de betalingen vlot, op 

tijd en correct worden uitgevoerd, dat de SVB duidelijk is in de communicatie, informatie en uitleg en dat 

ze behulpzaam zijn bij financiële problemen. Ook zijn budgethouders positief over de administratie door de 

SVB (‘alles is goed geregeld’) en hun oplettendheid bij fouten die door de budgethouders worden gemaakt. 

Hun snelle terugkoppeling daarvan wordt gewaardeerd door budgethouders. Ook noemt een deel van de 

budgethouders (in tegenstelling tot hiervoor) de snelle verwerkingstijd bij de SVB en de vriendelijkheid van 

het personeel.  

‘Fijn dat ze de administratie beheren, ik merk ze daardoor eigenlijk niet op.’ 

‘Als ik de zaken goed invul is de SVB altijd correct en betrouwbaar.’ 

‘De zorgverleners worden op tijd betaald, overzichten zijn prima in orde. We zijn tevreden over het 
functioneren op dit moment.’ 

‘Goede afwikkeling na betalingen en heldere klantvriendelijke benadering’ 

‘Vriendelijk, soms een kort lijntje met één persoon zodat een probleem door één persoon afgehandeld 
wordt in plaats van dat je steeds je verhaal moet doen en er van alles langs elkaar heen gaat. Dat is 
superfijn.’ 

‘Ik word telkens keurig te woord gestaan en de medewerkers zijn meer dan bereid om te helpen een 
probleem of vraagstuk tot op de bodem uit te zoeken en op te lossen. Bij zowel het zorgkantoor als de 
SVB. Soms is er niet meteen een antwoord voorhanden en dan word ik binnen afzienbare tijd terug 
gebeld. Dat is natuurlijk een groot pluspunt.’ 
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 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de ervaringen met de rol van de SVB bij de uitvoering van de pgb-regeling. 

Negen van de tien budgethouders gebruikt Mijn Pgb, het digitale loket van de SVB. De overgrote 

meerderheid is positief over het gebruik van Mijn PGB: het is gemakkelijk in het gebruik en de 

bestedingsoverzichten kloppen meestal. Budgethouders zijn doorgaans tevreden over de informatie op de 

website van de SVB en de meesten vinden de informatie die erop staat duidelijk. Ook vindt een 

meerderheid de zorgovereenkomsten makkelijk op te stellen, al vindt zestien procent dat juist niet. De 

meeste budgethouders geven aan dat de uitbetalingen aan de zorgverleners goed verlopen en twee derde 

vindt dat de (telefonische) bereikbaarheid van de SVB op orde is. Acht van de tien budgethouders vindt dat 

ze aan de telefoon goed te woord worden gestaan en dat medewerkers deskundig zijn. Zeven van de tien 

geeft aan dat ze goed geholpen worden als niet alles in één goed is gegaan. Deze mooie uitkomsten komen 

in een wat ander licht te staan als men de verbeterpunten hierbij in ogenschouw neemt. Zowel de 

deskundigheid als de bejegening van SVB medewerkers aan de telefoon is veruit het meest genoemde 

verbeterpunt. Andere vaak genoemde verbeterpunten zijn de manier waarop er met budgethouders wordt 

gecommuniceerd en de snelheid van de verwerkingstijd van gegevens.  

 

Alles overziend krijgt de SVB van de budgethouders een ruime voldoende 7,7 voor hun taken in het pgb-

uitvoeringsproces. Dat is ten opzichte van 2018 een significante verbetering. Toen gaven budgethouders de 

SVB gemiddeld een 7,4. 
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8 Kwaliteitsindicatoren en verschillen tussen zorgkantoren 

 Inleiding 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de beoordeling van budgethouders per onderdeel van de pgb-

uitvoering en de verschillen tussen concessiehouders. Hiervoor zijn negen indicatoren berekend volgens 

dezelfde berekening als eerdere jaren. Het betreft de volgende indicatoren: 

 

▪ voorbereiding; 

▪ beschikking; 

▪ huisbezoek; 

▪ informatievoorziening; 

▪ bereikbaarheid; 

▪ bejegening; 

▪ deskundigheid; 

▪ rapportcijfer pgb uitvoering door zorgkantoor; 

▪ rapportcijfer service en dienstverlening. 

 

In 2016 moest er bij de interpretatie van de cijfers rekening gehouden worden met de beïnvloeding van de 

rapportcijfers door de uitvoeringsproblemen bij de SVB. Er was destijds sprake van een sterke significante 

beïnvloeding. In 2020 is net als in 2018 geen sprake meer van beïnvloeding. 

 Samenstelling indicatoren 

De negen kwaliteitsindicatoren zijn samengesteld aan de hand van de scores op de onderliggende items. 

Schaal voorbereiding op pgb 

▪ Vindt u dat u zich van tevoren voldoende heeft geïnformeerd over wat een pgb precies inhoudt? 

▪ Wist van tevoren dat u een eigen bijdrage moet betalen voor het pgb? 

▪ Was het voor u voldoende duidelijk hoe u een pgb moest aanvragen? 

Schaal beschikking 

▪ Hoe lang duurde het voordat u de eerste beschikking kreeg? 

▪ Staat in de beschikking duidelijk vermeld hoe hoog het bedrag van uw budget is? 

▪ Vermeldt het zorgkantoor in de beschikking duidelijk hoe de ‘eigen bijdrage’ wordt verrekend/ geïnd? 

Schaal informatievoorziening 

▪ Vindt u dat u voldoende informatie van het zorgkantoor krijgt over hoe het pgb werkt? 

▪ Informeert het zorgkantoor u voldoende over welke verplichtingen u heeft als budgethouder? 

▪ Wordt u door het zorgkantoor voldoende geïnformeerd over veranderingen in het pgb? 

▪ Begrijpt u de brieven, formulieren en brochures van het zorgkantoor over het pgb? 

▪ Weet u waar u met vragen over het pgb terechtkunt bij het zorgkantoor? 

▪ Weet u dat u voor advies over de inzet van het pgb terechtkunt bij het zorgkantoor? 

▪ Bent u door het zorgkantoor geïnformeerd over wat u moet doen als u klachten heeft over het 

zorgkantoor? 

▪ Heeft het zorgkantoor u geïnformeerd over wat u moet doen als u het met een bepaalde beslissing van 

het zorgkantoor oneens bent? 
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Schaal huisbezoek 

▪ Bent u van tevoren voldoende geïnformeerd over de reden van het huisbezoek? 

▪ Hoe heeft u het huisbezoek van het zorgkantoor ervaren? 

▪ Vindt u dat u in het huisbezoek goed bent geadviseerd over de zorg die u met het pgb heeft ingezet? 

Schaal bejegening 

▪ Nemen de medewerkers van het zorgkantoor voldoende tijd voor u? 

▪ Luisteren de medewerkers van het zorgkantoor goed naar u? 

▪ Zijn de medewerkers van het zorgkantoor behulpzaam? 

▪ Behandelen de medewerkers van het zorgkantoor u beleefd en met respect? 

▪ Houden de medewerkers van het zorgkantoor zich aan de afspraken die zij met u maken? 

Schaal deskundigheid 

▪ Vindt u dat de medewerkers van het zorgkantoor over voldoende deskundigheid beschikken om u goed 

te helpen? 

▪ Krijgt u van de medewerkers doorgaans een duidelijk antwoord op uw vragen? 

▪ Leggen de medewerkers van het zorgkantoor de zaken begrijpelijk uit? 

▪ Worden wijzigingen in uw situatie, die u aan het zorgkantoor doorgeeft, snel verwerkt? 

Schaal bereikbaarheid 

▪ Kunt u doorgaans goed terecht bij het zorgkantoor voor vragen over uw budget? 

▪ Is uw zorgkantoor telefonisch goed bereikbaar? 

▪ Krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon? 

▪ Wordt deze gelegenheid u geboden door het zorgkantoor? 

▪ Het zorgkantoor is ook bereikbaar via internet. Vindt u dat de website van het zorgkantoor 

gemakkelijk te vinden is? 

▪ Biedt de website van het zorgkantoor voldoende informatie over het pgb? 

▪ Kunt u de gewenste informatie gemakkelijk vinden op de website? 

Beoordeling budgethouders: pgb-uitvoering en service en dienstverlening (2 indicatoren) 

▪ Welk rapportcijfer geeft u aan het zorgkantoor voor de wijze waarop deze het pgb uitvoert? 

▪ Welk rapportcijfer geeft u voor de service en dienstverlening van het zorgkantoor 

 Kwaliteitsindicatoren naar grondslag 

De prestaties van zorgkantoren en de verschillen daartussen laten we zien aan de hand van de scores op de 

kernindicatoren die het beste de ervaring van budgethouders weergeven op dat specifieke onderdeel binnen 

het pgb-uitvoeringsproces. Onderstaande tabellen en figuren tonen voor de budgethouders (onderscheiden 

naar dominante grondslag) en voor alle concessiehouders de 95%-betrouwbaarheidsintervallen op deze 

indicatoren. Steeds is hierbij ook het landelijke totaal weergegeven. Deze intervallen laten de range zien 

waarin, bij herhaling van dit onderzoek, in 96 procent van de gevallen de score van betreffende 

concessiehouder zal vallen. Grofweg kunnen we stellen dat er sprake is van een significant slechtere of 

betere score van een concessiehouder (of een cliëntengroep) − ten opzichte van een andere 

concessiehouder of ten opzichte van het landelijke gemiddelde − als de intervallen elkaar niet of nauwelijks 

overlappen. Is er wel een duidelijke overlap, dan zijn verschillen statistisch niet significant en kunnen we 

stellen dat de scores niet van elkaar verschillen. 
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Tabel 8.1 toont de verschillen in scores op de kwaliteitsindicatoren naar cliëntengroep. De cliënten-

groepen verschillen op drie indicatoren (significant) in hun oordeel. Het betreft het oordeel over de 

voorbereiding, beschikkingen en de informatievoorziening. 

Tabel 8.1: Prestatie-indicatoren naar grondslag (2020) 

 
Sign Totaal 

Jongere 
met vg 

Jongere 
met som 

Volwassene 
met psych 

Volwassene
n met vg 

Volwassene 
met som 

Voorbereiding pgb ,004** 7,2 6,4 6,8 8,3 7,3 7,4 
Beschikking ,000** 8,3 7,9 7,9 8,6 8,5 8,3 
Informatie ,046* 7,8 7,5 7,7 6,8 7,8 7,8 
Huisbezoek ,766 8,1 7,9 8,1 8,1 8,0 8,2 
Bejegening ,840 8,4 8,5 8,6 7,6 8,2 8,5 
Deskundigheid ,431 7,4 7,3 7,6 7,2 7,3 7,5 
Bereikbaarheid ,884 7,2 7,1 7,4 7,3 7,3 7,2 
Uitvoering pgb ,180 7,8 7,6 7,8 7,2 7,8 7,8 
Service en dienstverlening ,180 7,7 7,5 7,7 7,2 7,7 7,7 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

In deze cliëntenraadpleging zijn (net als in 2018 en 2016) de budgethouders ingedeeld in groepen op basis 

van leeftijd en grondslag. Bij leeftijd is een onderscheid gemaakt tussen budgethouders jonger dan 18 jaar 

en budgethouders van 18 jaar of ouder. Bij de grondslagen is een onderscheid gemaakt naar somatische 

grondslag (SOM), psychiatrische grondslag (PSYCH) en de grondslag verstandelijke beperking (VG). 

Budgethouders met als grondslag zintuiglijke beperking (ZG), lichamelijke beperking (LG) of een psycho-

geriatrische grondslag (PG) zijn ingedeeld bij SOM. Bij de grondslagen LG en ZG gaat het net als bij SOM om 

een fysieke aandoening. Budgethouders met grondslag PG worden bij SOM opgeteld omdat zij hier wat 

leeftijd en geïndiceerde zorg betreft het meeste op lijken. De groep met PG komt automatisch bij de 

volwassenen met SOM terecht, omdat bij de jongeren deze grondslag niet voorkomt.  

 

Onderstaande figuren geven per cliëntengroep de scores en betrouwbaarheidsintervallen weer alsook de 

landelijke score (totaal) op de negen indicatoren. Deze bevatten de 95%-betrouwbaarheidsintervallen van 

de kwaliteitsindicatoren. Dit betreft het gebied waarbinnen met een onzekerheidsmarge van vijf procent de 

waarden in de populatie zullen liggen. Deze zijn gebaseerd op de gemiddelde rapportcijfers, de 

standaardafwijking en het aantal waarnemingen (1,96*standaardafwijking/wortel(n)). Naarmate er meer 

waarnemingen zijn en de scores van de budgethouder binnen één concessiehouder meer op elkaar lijken, 

wordt het interval kleiner en de schatter van de indicator dus betrouwbaarder. Om na te gaan of een 

afzonderlijke concessiehouder significant slechter of beter scoort dan een andere concessiehouder of dan 

het landelijk gemiddelde, is een goede vuistregel dat als de betrouwbaarheidsintervallen elkaar in het 

geheel niet overlappen, er sprake is van een significant verschil. 
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Figuur 8.1: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Voorbereiding pgb’ naar grondslag (* niet weergegeven vanwege n<10) 

 
Figuur 8.2: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Beschikking’ naar grondslag 

 
Figuur 8.3: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Informatie’ naar grondslag 
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Figuur 8.4: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Huisbezoek’ naar grondslag 

 
Figuur 8.5: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Bejegening’ naar grondslag (* niet weergegeven vanwege n<10) 

 
Figuur 8.6: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Deskundigheid’ naar grondslag 
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Figuur 8.7: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Bereikbaarheid’ naar grondslag 

 
Figuur 8.8: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Uitvoering pgb’ naar grondslag 

 
Figuur 8.9: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Service en dienstverlening’ naar grondslag 
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 Kwaliteitsindicatoren naar concessiehouder 

Alle zorgkantoren krijgen mooie rapportcijfers, uiteenlopend tussen gemiddeld een 7,2 en een 8,4 (tabel 

8.2). Deze gemiddelden zijn hoger dan in 2018 en worden niet of nauwelijks beïnvloed door het oordeel 

over de SVB.  

Tabel 8.2: Prestatie-indicatoren naar concessiehouder (2020) 

 Sign. Landelijk 1 2 3 4 5 6 7 

Voorbereiding pgb ,042* 7,2 8,0 7,4 6,5 7,0 7,5 7,3 7,4 
Beschikking ,003** 8,3 8,5 8,1 7,9 8,3 8,5 8,5 8,5 
Informatie ,000** 7,7 7,5 7,7 7,5 7,8 7,8 7,8 8,3 
Huisbezoek ,589 8,1 7,9 8,1 8,0 7,8 8,2 8,3 8,5 
Bejegening ,148 8,4 8,5 8,0 8,4 8,5 8,6 8,3 9,0 
Deskundigheid ,000** 7,4 7,4 7,1 7,3 7,4 7,4 7,3 8,2 
Bereikbaarheid ,000** 7,2 7,2 7,0 6,8 7,4 7,3 7,0 8,1 
Uitvoering pgb ,000** 7,8 7,8 7,6 7,6 7,7 7,8 7,7 8,2 
Service en dienstverlening ,000** 7,7 7,7 7,5 7,5 7,6 7,7 7,6 8,1 

Bron: ResearchNed; Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 

 

We zien significante verschillen tussen concessiehouders bij de voorbereiding op het pgb, beschikking en 

informatievoorziening. Ook zien we significante verschillen bij de deskundigheid van medewerkers en de 

bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorgkantoren.  

 

Budgethouders waarderen de uitvoering van de pgb-regeling door het zorgkantoor met gemiddeld een 7,8. 

Deze waardering is hoger dan in 2018 en 2016. Toen gaven budgethouders gemiddeld, respectievelijk een 

7,6 en een 7,1 voor de uitvoering van het pgb.  

 

Daarnaast is een eindoordeel gevraagd over de algehele service- en dienstverlening die het zorgkantoor 

biedt aan budgethouders als het om het pgb gaat. Hierin zijn dan ook de kwaliteit van het contact met het 
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dienstverlening. Deze waardering is een klein beetje hoger dan in 2018 (7,6), maar beduidend hoger dan in 

2016. Toen werd de service- en dienstverlening gewaardeerd met gemiddeld een 7,2. Kortom, de prestaties 

van zorgkantoren in 2020 zijn naar het oordeel van budgethouders nagenoeg gelijk gebleven aan die in 

2018, maar verbeterd ten opzichte van 2016. 

 
Figuur 8.10: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 
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Figuur 8.11: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Beschikking’ naar concessiehouder 

 
Figuur 8.12: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Informatie’ naar concessiehouder 

 
Figuur 8.13: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Huisbezoek’ naar concessiehouder 

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Landelijk 1 2 3 4 5 6 7

Beschikking

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Landelijk 1 2 3 4 5 6 7

Informatie

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Landelijk 1 2 3 4 5 6 7

Huisbezoek



Cliëntenraadpleging Pgb-Wlz 2020-2021 | 83 

 
Figuur 8.14: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Bejegening’ naar concessiehouder 

 
Figuur 8.15: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Deskundigheid’ naar concessiehouder 

 
Figuur 8.16: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 
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Figuur 8.17: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Uitvoering pgb’ naar concessiehouder 

 
Figuur 8.18: Gemiddeld rapportcijfer en 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor de kwaliteitsindicator 

‘Service en dienstverlening’ naar concessiehouder 

 Samenvatting 
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gemiddeld een 7,6 voor de uitvoering van het pgb, in 2020 is dat cijfer significant gestegen naar een 7,8.  

Ook waarderen de budgethouders de service en dienstverlening door het zorgkantoor beter dan in 2018. Zij 

geven nu gemiddeld een 7,7. In 2018 werd dit gewaardeerd met een 7,6. 

 

De bejegening door medewerkers van het zorgkantoor (8,4), het huisbezoek (8,1) en alles omtrent de 

beschikking zijn de kwaliteitsindicatoren (8,3) waar budgethouders gemiddeld de hoogste waardering aan 

geven.  
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