Enschede, 8 mei 2018

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. Minister van Volksgezondheid, Dhr. H. de Jonge
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: - Plan aanpak PGB-fraude met in het bijzonder einde maken aan PGB-bemiddelingsbureaus.
- Uitnodiging werkbezoek

Geachte heer de Jonge,
In navolging van ons persbericht inzake plan aanpak PGB-fraude met in het bijzonder einde maken
aan PGB-bemiddelingsbureaus richt ik mijn persoonlijk tot u in de hoop dat we in elk geval met elkaar
in gesprek kunnen komen om u te kunnen uitleggen wat dit plan voor mij persoonlijk, voor mijn bedrijf
maar nog veel belangrijke voor mijn cliënten zou betekenen.
Veel van mijn cliënten hebben namelijk een PGB om zelf de regie over hun zorg te kunnen regelen. Al
dan niet met een gewaarborgde hulp. Echter, zeker in geval van een groot aantal cliënten zou dit
beteken dat zij geen zorg meer kunnen inkopen. Ik heb het dan met name over lichamelijk
gehandicapten die door hun beperking niet goed met cijfers om kunnen gaan, maar wel degelijk zelf
de regie kunnen voeren over de zorg en deze ook zelf inzetten. Zij geven ons vervolgens maandelijks
door hoeveel uren er verwerkt moeten worden en voor welke dienstverlening.
Daarnaast hebben wij veel dementerende cliënten en cliënten met een verstandelijke handicap
waarbij een gewaarborgde hulp aanwezig is. De gewaarborgde hulp ziet toe op de kwaliteit van de
zorg en wij doen (uiteraard in overleg met gewaarborgde hulp) de administratie en zorgen ervoor dat
alle formulieren die nodig zijn bij de aanvraag goed worden ingevuld. Dit alles zorgt voor een soepele
aanvraag. Doordat wij gevestigd zijn in Enschede hebben wij zeer intensief contact met Menzis. Deze
contacten worden door beide partijen als zeer prettig ervaren en zorgen voor een zeer korte
aanvraagtermijn, 2-3 weken is standaard. Hoe haaks staat dit op contacten met andere zorgkantoren.
Er wordt veel gefraudeerd met PGB, maar dat zegt nog niet dat elk PGB-bureau frauduleus is.

Zoals al in ons persbericht beschreven zijn wij een groot voorstander van het bestrijden van
PGB-fraude. Onze ideeën hierover treft u eveneens in ons persbericht aan.
U kunt zich voorstellen dat uw plannen veel onrust veroorzaken bij ons maar zeker ook bij onze
cliënten en bemiddelde zorgverleners.
Via deze weg nodig ik u dan ook uit om een bezoek te komen brengen aan onze organisatie. Ik kan u
dan laten zien wat we doen, hoe we het doen en waarom we het doen. Ik ben er namelijk van
overtuigd dat we beide dezelfde belangen hebben over een solide PGB. Graag zou ik u ook in
gesprek laten komen met een aantal van onze cliënten. Op die manier kunt u een goed beeld krijgen
van het nut van onze dienstverlening aan cliënten, dat veel verder gaat dan PGB-administratie alleen.
In afwachting van uw reactie verblijf ik.
Met vriendelijke groeten,
Rob Hansen
PGB-Service Uw Budget

