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Zorg in natura of persoonsgebonden budget? 

1 Inleiding 
Wanneer de noodzaak voor inzet van een maatwerkvoorziening (Wmo) of individuele voorziening 

(Jeugdwet) is vastgesteld, is de cliënt aan zet. De gemeente dient hem (en bij minderjarigen: de ouders) 

volledig, objectief en in begrijpelijke bewoordingen te informeren over de keuze tussen Zorg in Natura (ZiN) 

en het persoonsgebonden budget (PGB). Gemeenten hebben de verplichting tot het aanbieden van een 

PGB zodra er aan drie (wettelijke) voorwaarden is voldaan.1  

Deze notitie gaat eerst kort in op de wettelijke bepalingen (paragraaf 2) en de gemeentelijke beleidsruimte 

(paragraaf 3) ten aanzien van het PGB. Dit schetst het beleidsmatig kader en deels nog de beleidsmatige 

opgave2. De verschillende functies van het PGB worden kort beschreven in paragraaf 4. De stellingen onder 

5 vormen de opmaat voor de dialoog op de OT ‘PGB en ZiN’.  

2 De wettelijke voorwaarden  

2.1 De bekwaamheid van de aanvrager  
Het gaat hier over de vragen of de zorgvrager3 een redelijke waardering van zijn belangen t.a.v. de 

zorgvraag kan maken én of hij de aan het PGB verbonden taken kan uitvoeren. Beoordeling zal tijdens het 

(keuken) gesprek plaatsvinden.  

2.2 De motivering door de aanvrager  
In de Wmo2015 dient de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt te stellen dat hij de 

maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget geleverd wenst te krijgen. In de Jeugdwet dient de 

cliënt te motiveren waarom de door een aanbieder te leveren individuele voorzieningen door hem als niet 

passend worden geacht.  

 

Gemeenten mogen deze voorwaarden slechts marginaal toetsen. Bij de motiveringsvoorwaarde is het 

oordeel van de aanvrager leidend. Deze voorwaarde dient er met name voor om te zorgen dat  het PGB een 

bewuste en vrijwillige keuze van de aanvrager zelf is.   

2.3 De kwaliteit van de dienstverlening  
De kwaliteit dient naar het oordeel van het college gewaarborgd te zijn. Hier is een duidelijk verschil tussen 

de kwaliteitseisen in de Jeugwet en in de Wmo2015.  

2.3.1 Jeugdwet 

Er geldt een zelfstandig kwaliteitsregime voor alle professionele aanbieders in de jeugdhulp. Gemeenten 

kunnen aanvullende eisen stellen aan de kwaliteit van de professionele jeugdhulp. 

                                                           
1 Minderjarigen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering hebben gekregen, of jeugdigen die zijn 

opgenomen in een gesloten accommodatie met een machtiging, komen niet in aanmerking komen voor een PGB.  
2
 Voor meer informatie: Handreiking PGB in de Wmo en de Jeugdwet, juli 2014, transitiebureau Wmo.  

3
 Hiermee wordt bedoeld de cliënt zelf, dan wel met behulp van zijn sociaal netwerk of zijn vertegenwoordiger. 
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2.3.2 Wmo 

In de Wmo gaat kwaliteit over de vraag of de veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid voldoende is 

gegarandeerd. De kwaliteitseisen voor de ingekochte ondersteuning in natura kunnen niet 1 op 1 worden 

toegepast. De gemeente is vrij in de manier waarop ze hier invulling aan geeft.  

3 De gemeentelijke beleidsruimte 
Naast het stellen van criteria voor de gemeentelijke beoordeling inzake de wettelijke voorwaarden 

genoemd onder 2.1 en 2.3 ligt er gemeentelijke beleidsruimte ten aanzien van: 

 de wijze waarop de hoogte van het PGB wordt vastgesteld;  

 de vaststelling van de hoogte; 

 de regels die worden gehanteerd om oneigenlijk gebruik en fraude tegen te gaan;  

 de inzet van het PGB voor niet-professionals. 

4 Het PGB vanuit verschillende perspectieven 
Het PGB kan vanuit verschillende perspectieven worden benaderd. Voor de burger is het PGB een 

instrument om zoveel mogelijk de regie te behouden. Voor professionele aanbieders kan het PGB een 

laagdrempelige (aanvullende) toegang tot de marktvraag vormen. Tenslotte past het PGB in het 

gemeentelijk gedachtegoed van de kanteling naar eigen verantwoordelijkheid, stimuleert het innovatie, 

leidt het tot minder bureaucratie en is het (voor gemeenten) vaak een goedkopere oplossing.   

5 Het PGB als instrument voor marktordening 
 

Een PGB kan niet worden besteed bij een aanbieder met een contract voor het leveren van ZiN. 

Een aanbieder levert zorg in natura, dan wel biedt diensten aan op basis van PGB financiering. 

PGB aanbieders hebben geen contract met de gemeenten. 

 

De gemeente registreert PGB aanbieders en contracteert ZiN aanbieders. 

De gemeente bemiddelt PGB aanbieders actief.  

De gemeente stimuleert het gebruik van het PGB. 

 

De hoogte van het PGB tarief voor professionele ondersteuning wordt door de gemeente lager 

vastgesteld dan het ZiN tarief. 

Resultaatfinanciering bij ZiN maakt dat de hoogte van het PGB tarief niet kan worden afgeleid van de ZiN 

tarieven.  

De hoogte van het PGB dient te worden afgeleid van de kostprijs van de noodzakelijke activiteiten 

(throughput). 

 

 

In de Wmo2015 stuurt de cliënt(keuze) op de kwaliteit van het aanbod.  

Door het trekkingsrecht en het wettelijk kwaliteitskader is er in de professionele jeugdhulp nauwelijks 

onderscheid tussen ZiN of PGB.   


