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Helder denken over de waarde van SVB 3

Voorwoord

Het persoonsgebonden budget (pgb) stelt mensen met een zorgvraag 
in staat om hun zorgbehoefte zo in te vullen dat het aansluit bij hun 
persoonlijke leefomstandigheden. De mogelijkheden die het pgb biedt 
om de eigen regie van mensen groter te maken, zijn maatschappelijk 
van grote waarde. Tegelijk blijft het pgb een ingewikkeld instrument, 
omdat budgethouders ook te maken krijgen met allerlei voorschriften 
op het gebied van fiscaliteit en arbeidsrecht. De minister van VWS heeft 
de Sociale Verzekeringsbank aangewezen om budgethouders op die 
vlak ken te ontzorgen, zodat de mensen zich geheel kunnen richten op 
het goed inrichten van hun zorgbehoefte. Daarom zorgt de SVB voor de 
werkgeversondersteuning, de afdrachten van belastingen en heffingen 
aan de Belastingdienst en de verantwoording over de rechtmatigheid 
van betalingen. Ook draagt de SVB bij aan de bescherming van 
budgethouders, door gemeenten en zorgkantoren te informeren over 
vermoedens van fraude en misbruik.

Voor de SVB is de aanstaande landelijke invoering van pgb2.0 aanleiding 
om zich te bezinnen op de vraag op welke manier de SVB in de toekomst 
het best van waarde kan zijn voor budgethouders, zorgverleners, gemeenten 
en zorgkantoren. De weerslag van ons denken daarover lees je in deze 
publicatie. We zijn ervan overtuigd dat we met onze ambitie voor de 
pgb-keten kunnen bijdragen aan een eenvoudiger stelsel, waarin we in 
voortdurende verbinding met onze partners de eigen-regiefunctie van 
budgethouders kunnen ondersteunen.

Veel van onze ambities en gedachten zul je herkennen. Onze inzet op 
snelle en rechtmatige betalingen blijft onverminderd. Onze laagdrempelige 
werkgeversondersteuning en onze betrokkenheid bij onze klanten 
blijven vooropstaan. Met inzet rond fraude of de verwerking van 

wettelijke wijzigingen in pgb2.0, willen we extra meerwaarde bieden aan 
budgethouders en budgetverstrekkers.

Graag gaan we met je in gesprek over de uitkomsten van ons denkproces en 
onze gezamenlijke uitdagingen rond pgb. Deze publicatie kan daarvoor als 
startpunt dienen.
Wij wensen je veel inspiratie.

Simon Sibma
Voorzitter Raad van Bestuur SVB
Coen van de Louw
Lid Raad van Bestuur SVB

Helder denken over de 
waarde van SVB



Helder denken over de waarde van SVB 4

Introductie

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert het ‘trekkingsrecht’ uit voor 
mensen die een pgb hebben uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, 
de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. Budgethouders kopen zelf de 
zorg in, maar de betalingen aan de zorgverleners verlopen via de SVB. 
Gemeenten en zorgkantoren storten daartoe het budget op de bankrekening 
van de SVB. Het gaat hier om ruim 108 duizend budgethouders met een 
totaal budget van 2,7 miljard euro. Daarnaast ontzorgt de SVB budget-
houders bij verplichtingen die zij als werkgever hebben, bijvoorbeeld bij 
ziekte en herstel van de zorgverleners en de afdrachten aan de Belasting-
dienst. Binnen de SVB voert het onderdeel ‘Dienstverlening PGB’ de 
werkzaamheden voor budgethouders uit.

Steeds meer onderdelen van de pgb-keten worden gedigitaliseerd. Het 
pgb-systeem ondersteunt ketenpartijen bij hun processen, van registratie 
tot en met betaling. Naar verwachting in 2021 zullen alle budgethouders in 
Nederland aangesloten worden op het nieuwe online pgb-portaal pgb2.0.

Vanaf dat moment verandert de rol van Dienstverlening PGB als organisatie 
en van de individuele medewerkers, niet alleen door verdergaande auto-
matisering maar ook door verschuiving van verantwoordelijkheden van 
SVB naar gemeenten en zorgkantoren (verstrekkers).

Hoe kan SVB – met daarin de organisatieonderdelen Dienstverlening PGB 
en Strategie & Externe Betrekkingen zich zo goed mogelijk voorbereiden 
op deze veranderingen en welke strategische keuze gaat hieraan vooraf? 
Op deze vragen wil SVB een antwoord vinden. Dit boekje beschrijft het 
denkproces van SVB, de uitkomst én de tussenresultaten.

Eerst leggen we veelgebruikte begrippen en afkortingen uit. Daarna laten 
we zien welke voorkeur SVB heeft voor zijn toekomstige positie in de 
pgb-keten. En tenslotte lichten we toe hoe tot deze uitkomst is gekomen: 
wat waren de denkstappen en tussenproducten?
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Begrippenlijst 

In deze publicatie komen enkele afkortingen en 
lastige begrippen voor. Hieronder lichten we ze 
toe.

Arbeidsrechtelijke toets
Beoordeling of de overeengekomen afspraken 
rond zorgverlening geldig zijn op basis van 
arbeidsrecht, zoals soort overeenkomst, wet 
minimumloon en arbeidstijden
Budgethouder
Burger die zorg of ondersteuning zelf inkoopt 
en daarvoor een persoonsgebonden budget 
ontvangt 
F-domein
Het financieel administratieve systeem van 
pgb2.0, waarmee SVB de betalingen kan 
uitvoeren 
Ict-systeem
Het ict-systeem waarmee SVB in de huidige 
situatie haar dienstverlening rond PGB 
organiseert
Jw
Jeugdwet
Pgb 
Persoonsgebonden budget

Pgb-keten
Samenhangend geheel van partijen die 
betrokken zijn bij de uitvoering van het pgb 
(budgethouders, gemeenten, zorgkantoren, 
zorgverleners en SVB)
Pgb2.0
Online systeem voor budgethouders, 
verstrekkers, zorgverleners en SVB voor het 
uitvoeren en beheren van het pgb. Pgb2.0 
bestaat uit het f-domein en het z-domein
SVB
Sociale verzekeringsbank
Trekkingsrecht
De uitvoering van betalingen aan zorgverleners 
door SVB uit het pgb, in opdracht van de budget-
houder, passend binnen de zorgovereenkomst
Verstrekker
Gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars 
die persoonsgebonden budgetten verstrekken
Werkgeverstaken
Taken die horen bij de werkgeversrol van de 
budget houder, zoals salarisadministratie, loon- 
en premieafdrachten, arbodienstverlening en 
verzekeringen

Wlz
Wet langdurige zorg
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
Z- domein
Het zorgdomein van pgb2.0, met daarin het 
budget houders portaal en een portaal voor 
zorgverleners en verstrekkers
Zorginhoudelijke toets
Beoordeling of de overeengekomen zorg passend 
is bij de zorgbehoefte
Zorgverlener
Persoon, ondernemer of instelling die zorg 
verleent
Zvw
Zorgverzekeringswet



Hoe wil SVB 
waarde toevoegen 

aan de pgb-keten en 
wat zijn daarbij de 

belangrijkste 
taken?

Werkgevers-
taken

Toetsing

Betaling

Fraude

Communicatie

Ict

SVB verwerkt declaraties, voert betalingen uit en vordert onverschuldigde betalingen terug.

SVB is verantwoordelijk voor de toets op de declaraties die in het systeem verwerkt worden.
SVB voert de arbeidsrechtelijke toets op de zorgovereenkomsten uit in opdracht van verstrekkers.

SVB ondersteunt budgethouders uitgebreid bij de uitvoering van werkgeverstaken.
SVB sluit collectieve verzekeringen af namens budgethouders.
SVB voert salarisadministratie uit, inclusief afdrachten aan de belastingdienst.
SVB adviseert budgethouders over keuzes en uitvoering van werkgeverstaken.

SVB signaleert vermoeden van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb.
SVB vordert geld terug in geval van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb.
SVB controleert de naleving van regels rond pgb-gebruik in opdracht van verstrekkers.

SVB vervult de rol van easy point of contact voor budgethouders, verstrekkers en zorgverleners.
SVB ondersteunt individuele budgethouders bij hun vragen over pgb en het gebruik van pgb2.0.
SVB geeft voorlichting over het pgb-stelsel en pgb2.0, via onder andere de website en sociale media.
SVB beantwoordt vragen over pgb2.0 en werkgeverstaken.
SVB beschrijft trends op basis van geanonimiseerde data over pgb.
SVB ontwikkelt rapportages over de effecten van het pgb-beleid op de uitvoeringspraktijk.

SVB beheert het gehele pgb2.0-systeem (z-domein en f-domein).
SVB ontwikkelt het pgb2.0-systeem (z-domein en f-domein) door op basis van wensen van gebruikers.
SVB bereidt adviezen voor over verbeteringen en prioritering van het pgb2.0-systeem.
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Uitkomstenkaart



Onderliggende  
documenten



Hoe helpen we SVB na te denken 
over zijn positie in de pgb-keten?

ImplementerenKoersbepalen ConcretiserenAnalyseren

Onderliggende documenten 8

Welke denkstappen hebben  
we doorlopen?

De overkoepelende vraag van SVB bij de start van het project was: ‘Welke 
positie en rol wil SVB met Dienstverlening PGB innemen in de pgb-keten 
(tot minimaal 2021) en wat betekent dat voor de organisatie?’ Om deze 
vraag te beantwoorden, hebben we een denkproces ontworpen in vier 
denkstappen.

Allereerst dachten we na over de wereld rond Dienstverlening PGB: Welke 
trends en factoren zijn relevant bij het nadenken over strategische keuzes 
van Dienstverlening PGB ná landelijke invoering van pgb2.0? We brachten 
deze trends en factoren in kaart bínnen de SVB (intern) en daarbuiten 
(extern). Zie bladzijden 9 en 10.

Op basis van deze analyse inventariseerden we welke strategische vragen 
SVB zou moeten beantwoorden en wat de antwoordopties hierbij zouden 
kunnen zijn. Door met elkaar de vragen en opties te overdenken, werd 
duidelijk welke strategische vraag leidend was, en welke vragen in een 
later stadium aan de orde konden komen. De leidende strategische vraag 
luidde: ‘Welke strategische opties ziet de SVB om waarde toe te voegen in 
de pgb-keten na invoering van pgb2.0 en wat zijn per optie de belangrijkste 
taken, klanten en geldstromen?’ We beschreven eerst de huidige situatie en 
brachten daarna vier antwoordopties in kaart. (zie bladzijden 11-15 voor de 
uitwerking)

Vervolgens hebben we met verschillende groepen medewerkers van SVB 
nagedacht over argumenten voor en tegen opties B en D, dit zijn de opties 
die zich het meest onderscheiden ten opzichte van elkaar. Optie A lieten 
we buiten beschouwing omdat deze voor SVB op voorhand een ongewenste 
situatie is. Optie C lieten we buiten beschouwing omdat deze een variant is 
van B en D. De argumentenkaarten staan op bladzijden 17-20. 

Op basis van een verzameling argumenten kun je nog niet een besluit 
nemen. Daarvoor moet je ze eerst afwegen. Met een kleine, vaste groep 
SVB’ers, waaronder de Raad van Bestuur, hebben we de argumenten in 
twee sessies gewogen, onderling vergeleken en uitgediept. Hebben we een 
consistent beeld? Welke argumenten raken SVB het meest en waarom 
wegen ze zwaar? Wat betekenen deze argumenten voor de (concretere) 
uitwerking van de beoogde koers? Uitkomst van deze gesprekken was, 
de volmondige keuze voor optie D, met enkele aanscherpingen (zie de 
uitkomstenkaart op bladzijde 6).



Strategie

Organisatie

Mensen

Welke interne 
trends en factoren zijn 

relevant bij het nadenken 
over strategische keuzes 

van SVB?

SVB heroriënteert zich op zijn rol op korte én lange termijn

De rol van Dienstverlening PGB ná landelijke invoering van pgb2.0 in 2021 is niet duidelijk.

Door steeds meer volgens agile principes te werken worden resultaten binnen SVB beter zichtbaar

Medewerkers van SVB werken steeds meer samen in multidisciplinaire teams.
Door agile te werken heeft SVB, met name Beheer en Ontwikkeling, beter zicht op tussenresultaten.

SVB heeft steeds meer toegang tot data waar andere organisaties interesse in hebben

SVB heeft door zijn takenpakket steeds meer toegang tot data van burgers, zorgverleners en instanties.
SVB is eigenaar van financiële data over vergoedingen die het uitkeert.
Externe partijen vragen SVB steeds vaker om gebruik te mogen maken van de data.

Het personeelsbestand krimpt naar verwachting sterk en de � exibele schil kent een hoog verloop

Dienstverlening PGB heeft een vaste kern van 330 fte en een flexibele schil van 260 fte.
De omvang van Dienstverlening PGB wordt naar verwachting 250 fte als pgb2.0 goed functioneert.
Sinds de verhuizing naar Papendorp stijgt het verloop van flexibele krachten van 10-13 naar 20 per maand.

Zodra pgb2.0 landelijk functioneert, verandert de aard van het werk binnen SVB

De nieuwe werkzaamheden zullen grotendeels bestaan uit gegevens invoeren in het pgb2.0 systeem.
Een klein deel van de werkzaamheden zal specialistisch van aard zijn voor uitzonderingsgevallen.

Onderliggende documenten 9

Interne  
trends & factoren



Beleid

Arbeidsmarkt

Innovatie

Welke externe 
trends en factoren zijn 

relevant bij het nadenken 
over strategische keuzes 

van SVB?

De rol van SVB in de pgb-keten wordt steeds kleiner

Het ministerie van VWS wil de pgb-keten vereenvoudigen met nieuwe techniek in de vorm van pgb2.0.
De arbeidsrechtelijke toets verschuift van SVB naar gemeenten en zorgkantoren.

De beleidskaders voor het pgb-stelsel staan ter discussie

Overheid, politiek en maatschappelijke partners betwijfelen de effectiviteit van het huidige pgb-stelsel.
Budgetvaardigheid van budgethouders gaat zwaarder wegen in het besluit om een pgb toe te kennen.
Door fraudezaken vragen politici aandacht voor het rechtmatig gebruik van pgb.
VWS beperkt het zelfsturend vermogen van SVB door nu en dan op uitvoeringsdetails te sturen.
De Tweede Kamer volgt het pgb-dossier nauwlettend en stelt kritische vragen aan VWS.
VWS overweegt om het trekkingsrecht voor zorg uit de Zvw door SVB uit te laten voeren.
VWS heeft budget voor experimenten en verwacht dat SVB hieraan meewerkt.

Het is steeds moeilijker geschikt personeel te vinden

Door de krappe arbeidsmarkt heeft SVB moeite geschikt personeel te vinden.
Huidig personeel verandert sneller van baan, door meer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden elders.
In de regio Utrecht is een tekort aan medewerkers specialistische dienstverlening.

De pgb-keten digitaliseert in rap tempo

Gebruikers willen dat technische toepassingen de uitvoering van pgb makkelijker maken.
Budgethouders willen dat technologie het contact met SVB, zorgverleners en verstrekkers ondersteunt.
Naar verwachting besluit de minister van VWS dat pgb2.0 vanaf 2020 landelijk wordt ingevoerd.

Onderliggende documenten 10

Externe  
trends & factoren



Wat zijn 
de taken van SVB

 in de pgb-keten in 
zijn huidige rol?

Werkgevers-
taken

Toetsing

Betaling

Fraude

Communicatie

Ict

SVB verwerkt declaraties en voert betalingen uit.

SVB voert de arbeidsrechtelijke toets uit op zorgovereenkomsten.
SVB is verantwoordelijk voor de toets op de declaraties, die in het systeem verwerkt worden.
SVB voert niet de zorginhoudelijke toets op zorgovereenkomsten uit, dit doen de verstrekkers.

SVB ondersteunt budgethouders bij arbeidsrechtelijke werkgeverstaken.
SVB voert salarisadministratie uit, inclusief afdrachten aan de belastingdienst.
SVB sluit collectieve verzekeringen af namens budgethouders.

SVB signaleert vermoeden van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb.

SVB beantwoordt vragen van budgethouders, zorgverleners en verstrekkers over het pgb-stelsel.
SVB informeert budgethouders over beschikbaar budget.
SVB geeft voorlichting over het pgb-stelsel, via onder andere de website en sociale media.
SVB beheert de modelzorgovereenkomsten.

SVB beheert (functioneel en technisch) het ict-systeem, zowel back office als gebruikersportaal.
SVB ontwikkelt het ict-systeem door op basis van wensen van gebruikers.

Onderliggende documenten 11

Taken in de  
huidige rol



Optie B

Optie C

Optie D

Welke 
strategische opties 

ziet de SVB om waarde 
toe te voegen in de pgb-

keten na invoering 
van pgb2.0? 

Geen rol

SVB vervult geen rol in de pgb-keten.

Administratie en betaling

SVB vervult een financieel-administratieve rol voor een vlekkeloze uitvoering van pgb-betalingen.
Het ministerie van VWS betaalt de SVB voor deze rol.

Ondersteuning

SVB voert betalingen uit en ondersteunt budgethouders bij al hun vragen over pgb en pgb2.0.
VWS betaalt SVB voor basistaken, individuele verstrekkers voor de door hen opgedragen diensten.

Expertise, beheer en ontwikkeling

SVB is expertisecentrum voor partijen in het pgb-stelsel en beheerder van pgb2.0.
VWS en verstrekkers betalen SVB (via verplichte afdracht VWS)

Optie A

Onderliggende documenten 12

Samenvatting  
van de opties



Wat zijn 
de taken van SVB 
in de pgb-keten 

in optie B?

Werkgevers-
taken

Toetsing

Betaling

Fraude

Communicatie

Ict

SVB verwerkt declaraties en voert betalingen uit.

SVB is verantwoordelijk voor de toets op de declaraties die in het systeem verwerkt worden.
SVB voert niet de zorginhoudelijke toets op de zorgovereenkomsten uit, dit doen de verstrekkers.
SVB voert niet de arbeidsrechtelijke toets op de zorgovereenkomsten uit, dit doen de verstrekkers.

SVB ondersteunt budgethouders zo minimaal mogelijk bij werkgeverstaken.
SVB sluit collectieve verzekeringen af namens budgethouders.
SVB voert salarisadministratie uit, inclusief afdrachten aan de belastingdienst.

SVB signaleert vermoeden van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb.

SVB verstrekt budgethouders geen informatie over hun budget.
SVB beantwoordt vragen over het f-domein en over werkgeverstaken.
SVB ondersteunt individuele budgethouders niet bij hun vragen over pgb en het gebruik van pgb2.0.
SVB verstrekt geen algemene informatie en beantwoordt geen algemene vragen over het pgb.

SVB is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het f-domein.
SVB is niet verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het z-domein.

Onderliggende documenten 13

Taken in optie B:  
Administratie en betaling



Wat zijn 
de taken van SVB 
in de pgb-keten 

in optie C?

Werkgevers-
taken

Toetsing

Betaling

Fraude

Communicatie

Ict

SVB verwerkt declaraties en voert betalingen uit.

SVB is verantwoordelijk voor de toets op de declaraties die in het systeem verwerkt worden.
SVB voert, op verzoek van verstrekkers, de arbeidsrechtelijke toets uit op de zorgovereenkomst.

SVB ondersteunt, in opdracht van verstrekkers, budgethouders bij werkgeverstakens.
SVB sluit, in opdracht van verstrekkers, collectieve verzekeringen af namens budgethouders.
SVB doet, in opdracht van verstrekkers, de salarisadministratie, inclusief belastingafdrachten.

SVB signaleert, in opdracht van verstrekkers, vermoeden van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb.
SVB vordert, in opdracht van verstrekkers, geld terug in geval van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb.

SVB ondersteunt individuele budgethouders bij hun vragen over pgb en het gebruik van pgb2.0.
SVB beantwoordt vragen van zorgverleners en verstrekkers over het f-domein en over werkgeverstaken.
SVB verstrekt geen algemene informatie en beantwoordt geen algemene vragen over het pgb.

SVB is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van het f-domein.
SVB is niet verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het z-domein.

Onderliggende documenten 14

Taken in optie C:  
Ondersteuning



Wat zijn 
de taken van SVB 
in de pgb-keten 

in optie D?

Werkgevers-
taken

Toetsing

Betaling

Fraude

Communicatie

Ict

SVB verwerkt declaraties en voert betalingen uit.

SVB is verantwoordelijk voor de toets op de declaraties die in het systeem verwerkt worden.
SVB voert de arbeidsrechtelijke toets op de zorgovereenkomsten uit.
SVB voert niet de zorginhoudelijke toets op de zorgovereenkomsten uit, dit doen de verstrekkers.

SVB ondersteunt budgethouders uitgebreid bij de uitvoering van werkgeverstaken.
SVB sluit collectieve verzekeringen af namens budgethouders.
SVB voert salarisadministratie uit, inclusief afdrachten aan de belastingdienst.

SVB signaleert vermoeden van fraude en oneigenlijk gebruik van pgb.
SVB vordert geld terug in geval van fraude en oneigenlijk gebruik.

SVB ondersteunt individuele budgethouders bij hun vragen over pgb en het gebruik van pgb2.0.
SVB geeft voorlichting over het pgb-stelsel en pgb2.0, via onder andere de website en sociale media.
SVB beantwoordt vragen over het f-domein en over werkgeverstaken.

SVB beheert het gehele pgb2.0-systeem (z-domein en f-domein).
SVB ontwikkelt het gehele pgb2.0-systeem door, op basis van wensen van gebruikers.

Onderliggende documenten 15

Taken in optie D:  
Expertise, beheer en ontwikkeling



Argumentenkaarten

Hierna volgen kaarten met argumenten voor en tegen de opties B en D.  
De argumenten zijn geordend in drie clusters: 
• Onder ‘dienstverlening’ staan argumenten die te maken hebben 

met de kwaliteit van dienstverlening rond pgb door SVB en andere 
belanghebbenden in de keten. 

• Onder ‘uitvoering’ staan argumenten die betrekking hebben op 
juridische, samenwerkings- en financiële gevolgen voor de uitvoering. 

• Onder ‘organisatie’ staan argumenten die verband houden met 
de SVB, zoals organisatiestructuur, reputatie en werkplezier 
van medewerkers. 

Onderliggende documenten 16



Dienst-
verlening

Uitvoering

Organisatie

Wat zijn voor 
SVB de argumenten 

vóór optie B?

SVB kan uitstekende dienstverlening bieden

SVB is van oudsher gespecialiseerd in betaling en administratie en kent het gebruikte ict-systeem.
SVB heeft in de verstrekkers één duidelijke klant om zich op te richten.

SVB ontzorgt budgethouders en verstrekkers

SVB zet zijn gespecialiseerde kennis rond werkgeverstaken in, om budgethouders te ontzorgen.
Verstrekkers hoeven geen specialistische kennis op te bouwen over betaling en administratie.
SVB ondersteunt verstrekkers bij het vaststellen van de rechtmatigheid van pgb-gebruik.

SVB krijgt een heldere en prettige samenwerking met ketenpartners

SVB heeft een afgebakende verantwoordelijkheid die duidelijk te communiceren is naar ketenpartners.
SVB heeft met een beperkte taak minder risico op conflicten met ketenpartners over de taakverdeling.

SVB loopt beperkte risico’s op reputatieschade

SVB is niet verantwoordelijk voor het ict-systeem van pgb2.0 en lijdt geen reputatieschade bij problemen.
SVB blijft doen waar hij goed in is en behoudt daardoor een goede reputatie.
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Argumenten vóór optie B:  
Administratie en betaling



Dienst-
verlening

Uitvoering

Organisatie

Wat zijn voor 
SVB de argumenten 

tegen optie B?

De kwaliteit van dienstverlening aan budgethouders wordt slechter dan voorheen

De budgethouder krijgt er een loket bij en kan vaker van het kastje naar de muur gestuurd worden.
Het goed en in samenhang beantwoorden van budgethoudersvragen door meerdere loketten is lastig.

Budgethouders lopen het risico op ongelijke behandeling en verminderde rechtszekerheid

Verstrekkers kunnen de arbeidsrechtelijke toets verschillend invullen, SVB doet dit uniform.

De beperkte rol van SVB belemmert het goed functioneren van de pgb-keten

SVB kan vlekkeloze betaling niet garanderen doordat hij niet alle stappen in het proces uitvoert.
Door de beperkte rol kan SVB minder goed pgb-keteninformatie bijeenbrengen voor verbeteringen.
Het opmerken van fraude en oneigenlijk gebruik neemt af, niemand heeft signalen uit de hele keten.

Het is onduidelijk of deze rol voor SVB juridisch haalbaar is

Het uitoefenen van deze rol door SVB vereist een wetswijziging.

De uitvoeringskosten van het pgb-stelsel stijgen

Het decentraliseren van (specialistische) taken maakt uitvoering van het pgb-stelsel duurder.

De besturing van het pgb-stelsel wordt complexer

Opsplitsen van taken maakt sturing van het geheel complexer, partijen hebben alle hun eigen sturing.

SVB loopt het risico de opdracht kwijt te raken

SVB wordt vervangbaar in de pgb-keten omdat deze rol makkelijk aan een andere partij toe te wijzen is.

Het is voor SVB moeilijk om werknemers aan zich te binden en nieuwe krachten te werven

Het werk van medewerkers wordt minder aantrekkelijk omdat het meer uniform is.
Inkrimping van de rol van SVB leidt tot onrust onder medewerkers, onzeker is wie wanneer weg moet.

SVB loopt risico op reputatieschade door oorzaken buiten haar invloedsfeer

Het publiek denkt dat SVB verantwoordelijk is voor het hele pgb-stelsel, maar hij is dat niet.
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Argumenten tegen optie B:  
Administratie en betaling
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SVB de argumenten 

vóór optie D?

SVB kan budgethouders met een hulpvraag optimaal ondersteunen

SVB kan gebruikerswensen van budgethouders zelf verwerken in het ict-systeem.
Budgethouders kunnen (nog steeds) met vrijwel alle vragen bij SVB terecht.
SVB voert de arbeidsrechtelijke toets voor alle budgethouders op uniforme wijze uit.

SVB kan zorgverleners en verstrekkers maximaal ondersteunen

SVB ondersteunt verstrekkers met het vaststellen van de rechtmatigheid van pgb-gebruik.
Zorgverleners en verstrekkers kunnen voor alle vragen over het pgb-stelsel en -systeem bij SVB terecht.

SVB verbetert het pgb-stelsel en ondersteunt hiermee de regie van mensen

SVB heeft toegang tot alle pgb-data, waarmee hij systeem en stelsel kan blijven verbeteren.
SVB verbetert de efficiëntie van pgb’s en maakt zo het principe van eigen regie houdbaar.
SVB heeft informatie uit de hele keten en kan dus fraude en oneigenlijk gebruik beter signaleren.
SVB faciliteert dat budgethouders en verstrekkers zoveel mogelijk zelf doen in de uitvoering.

Uitvoering van het pgb-stelsel wordt goedkoper voor de samenleving

Bij SVB gebundelde expertise over stelsel en systeem is goedkoper dan versnipperde expertise.

Het werk bij SVB is interessant en relevant voor medewerkers

SVB kan aan medewerkers perspectief bieden op werk en ontwikkeling op lange termijn.
Het werk van medewerkers wordt aantrekkelijker omdat het veelzijdiger is.

SVB maakt zichzelf onmisbaar in het pgb-stelsel

SVB is zó dominant in de pgb-keten, dat hij moeilijk te vervangen is door een andere partij.
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Argumenten vóór optie D:  
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SVB de argumenten 

tegen optie D?

SVB heeft en krijgt niet de ruimte om deze rol goed te kunnen spelen

Ketenpartners hebben een andere visie dan SVB op de rolverdeling in de pgb-keten.
Ketenpartners willen zelf taken uitvoeren waarvoor zij verantwoordelijk gehouden worden.

SVB heeft extra expertise nodig om deze rol goed uit te kunnen voeren

SVB heeft nu niet de juiste competenties en ervaring om deze rol goed uit te voeren.
SVB blijft afhankelijk van andere partijen en (politieke) keuzes voor een goede uitvoering.
SVB erft in deze rol een deel van het ict-systeem (z-domein) waarover expertise ontbreekt.

Het toewijzen van alle taken uit deze optie aan SVB vereist een aanvullende wettelijke grondslag

Taken moeten wettelijk worden toegewezen om onzekerheid bij aanbesteding ervan te vermijden.

De uitvoering van deze optie is complex door de eisen die verstrekkers aan SVB stellen

SVB heeft diverse opdrachtgevers die allen om maatwerk in de dienstverlening vragen.

Deze rol past niet bij de strategie en kwaliteiten van SVB

SVB moet investeren in producten en werknemers om deze rol op zich te kunnen nemen.
De taken van systeembeheerder, ontwikkelaar en regisseur vallen buiten de kerntaken van SVB.

SVB loopt risico op reputatieschade

SVB krijgt door zijn grote rol de schuld als het ergens mis gaat in de keten.
Partijen kijken kritisch naar SVB, omdat SVB in het verleden (ict-)ambities niet waar kon maken.
Partijen houden SVB voor de hele uitvoering verantwoordelijk, terwijl SVB afhankelijk is van anderen.
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Lijst van deelnemers

Kerngroep
• Christine Nijkamp,   Directeur Dienstverlening PGB
• Joanne Freeve,   Teamleider procesbureau PGB
• Patrick Meijer,   Relatiemanager SVB
• Simon Sibma,   Voorzitter Raad van Bestuur SVB
• Coen van de Louw,   Lid Raad van Bestuur SVB
• Aat Bal,   Directeur Strategie en Externe Betrekkingen
• Tim de Groot,   Manager dienstverlening PGB
• Mirthe Doek,   Adviseur in- en externe betrekkingen SVB
• Aad Wessel,   Programmamanager SVB
• Sandra Pellicaan,   Waardestroomleider PGB
• Gerlinde van Leeuwen,   Jurist SVB

Met medewerking van
• Jeanette van Laar,  Beleidsadviseur SVB
• Jeroen Molenaar,  Product owner
• Tamara Haak,  Product owner
• Serkan Kosen,  Teamleider PGB 2.0
• Richelle Faulborn,  Manager dienstverlening
• Antoine Beljaars,  Waardestroomleider Ouderen
• Sara-Leslie Hoetmer,  Teamleider PGB 1.0
• Arne Geensen,  Transitiemanager
• Abraham Schreuders,  Product owner
• Maarten Wilbrink,  Product owner
• Marlon Patty,  Teamleider PGB 1.0
• Mirjam van Kempen,  Manager HR
• Ronald Pot,  HR adviseur
• Gisber Oskam,  Product owner
• Floor Vreeswijk,  Beleidsmedewerker SZW
En vele anderen

Dank aan
Anouk van der Vijgh en Lotte Herrema (SVB,  Dienstverlening PGB) 
en Rinske Leemeijer en Bahar Salbacak (De Argumentenfabriek) 
voor hun ondersteuning.
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