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komt, zal in staat zijn om dat zelf te regelen. Ik vind het 
persoonsgebonden budget evenwel een fantastische 
uitvinding en ik ben de enige niet. Handige jongens 
ontdekten dat er met het pgb veel geld te verdienen valt, 
zeker als je het niet zo nauw neemt met de voorwaarden 
waaronder het wordt gegeven. Dus kwamen er strakkere 
voorwaarden, met meer regelgeving en meer bureaucra-
tie. Blijkbaar heeft dat niet genoeg geholpen, want dezer 
dagen las ik dat criminele organisaties zich ook op dit 
terrein genesteld hebben en cliënten zelfs inschakelen 
bij de wietteelt.
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, en de vraag 
rijst of dit het einde is van het pgb. Dat zou erg zijn voor 
al die mensen die daar zoveel baat bij hebben. Kan dat 
niet beter georganiseerd worden? 
Ik heb er niet echt verstand van, maar ik waag een po-
ging. Wat mij betreft moet bij de intake uiterst zorgvul-
dig gekeken worden wie de organisatie en administratie 
voor zijn rekening neemt. Is het de betrokkene zelf en 
wordt die door de uitkerende instantie in staat geacht 
dat naar behoren te doen, prima. Maar als dat niet het 
geval is, dan moet de uitkerende instantie een voorstel 
doen wie die taak op zich neemt. Dat is de kern van mijn 
voorstel: de instantie beschikt zelf over een register met 
geselecteerde gekwalificeerde personen. Uitsluitend 
diegenen die het vertrouwen genieten van de uitkerende 
instantie en degene voor wie de zorg bedoeld is, komen 
in aanmerking om deze taak te verrichten. 

Zijn echtgenote Lidie had steeds meer zorg nodig. Een  
persoongebonden budget bood uitkomst. Nu doet Job 
Cohen een voorstel om de kans op fraude te verkleinen. 

Het persoonsgebonden 
 budget

MMijn echtgenote Lidie leed aan Multiple Sclerose, ging 
langzaam achteruit en had steeds meer zorg nodig. 
Die kreeg zij van gemeentewege, met zorgverleners die 
allemaal hun uiterste best deden, ieder met een speci-
fieke taak. Zo kwam er in de ochtend eerst iemand om 
haar te helpen opstaan en vervolgens iemand voor de 
verpleegkundige zorg. En ’s avonds rond half tien was er 
weer iemand om haar te helpen bij het naar bed gaan. 
Half tien, een ander moment was niet mogelijk, want 
er moesten meer patiënten naar bed gebracht worden. 
Sommige zorgverleners bleven lange tijd, anderen 
korter, waardoor regelmatig nieuwe personen ingewerkt 
moesten worden.
“Waarom niet een pgb?”, zei een vriend, en hij kende 
iemand die daar veel ervaring mee had. Daar zijn we op 
ingegaan, en dat leidde tot een enorme verbetering. We 
zochten zelf onze zorgverleners uit, en konden voortaan 
precies bepalen wie hoe laat waar was. Kortom, het liep 
als een zonnetje, met dank aan al die mannen en vrou-
wen die het werk deden.  

Poging
Met dank ook, niet te vergeten, aan degene die de orga-
nisatie en administratie van dit alles voor haar rekening 
nam – uiteraard tegen betaling. Want die organisatie en 
administratie is een heel gedoe. Lidie kon het niet meer, 
ik had er de tijd niet voor. 
Lang niet iedereen die voor een pgb in aanmerking 
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