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Geachte heer Van Zutphen,
Hartelijk dank dat u de SVB in de gelegenheid stelt om te reageren op uw rapport inzake de invoering van
de pgb-trekkingsrechten. De SVB is in 2015 gestart met de uitvoering van de pgb-trekkingsrechten. De SVB
wil een betrouwbare dienstverlener zijn voor burgers, ketenpartners en haar opdrachtgever en eigenaar.
Voorop staat dat de invoering voor budgethouders, hun zorgverleners en hun mantelzorgers niet goed is
verlopen. Dat trekken wij ons zeer aan en wij betreuren ons aandeel daarin. We zetten ons dagelijks in om
betalingen op tijd te doen en toe te werken naar een stelsel van pgb-trekkingsrechten waar de
budgethouder, hun zorgverleners en mantelzorgers gemak van ondervinden. Onze inzet is onverminderd
groot: daar kunnen de budgethouders op blijven rekenen.
Hard werken alleen is echter niet genoeg. De SVB heeft geleerd van de invoeringsperiode 2014-2015.
Natuurlijk kijken wij allereerst kritisch naar onze eigen rol in de invoering van de pgb-trekkingsrechten. Kort
en krachtig bezien komt het erop neer dat wij als uitvoerder en laatste schakel in de pgb-keten, heel helder
moeten zijn over wat we wel, maar ook wat we niet kunnen uitvoeren. De keten is groot en de uitvoering
complex
Voordat de hele keten kan functioneren, is tijdige politieke besluitvorming essentieel. Net als voldoende
tijd en gelegenheid vragen om uitvoeringstoetsen te doen, randvoorwaarden helder te krijgen en die te
toetsen met elkaar.
We hechten er aan om reflecties op het huidige ketenproces met u te delen. Zoals u ook opmerkt in uw
rapport, hoe dragen we er met de hele keten zorg voor dat we verbeteren in de uitvoering van de pgb
trekkingsrechten per 2016? Dat kan mogelijk van pas komen bij de invoering van andere wettelijke
regelingen die een centrale uitvoerder kennen binnen decentrale wetgeving.
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Hieronder treft u onze voornaamste reflecties aan.
Zet informatievoorziening aan de budgethouder én zijn zorgverleners centraal.
Budgethouders, hun zorgverleners en hun omgeving kregen niet alleen te maken met de invoering van pgb
trekkingsrechten, maar ook hun “verstrekkend loket” voor hun aanspraak veranderde door de
decentralisaties. Onze aanbeveling is, wanneer zowel uitvoeringspartij als het wettelijk kader verandert,
zeer goed te investeren in informatievoorziening naar de klant en zijn omgeving.
Beleg die verantwoordelijkheid rechtstreeks bij de nieuwe verstrekkers. Dat garandeert informatieuitwisseling dicht bij budgethouders zelf (bijvoorbeeld “aan de keukentafel”)

Beleg verantwoordelijkheden in de keten duidelijk, monitor en biedt voldoende ondersteuning aan in de
uitvoering.
Het ketenproces in voorbereiding op de pgb-trekkingsrechten heeft niet goed gefunctioneerd. Voor de
uitvoering blijft het noodzakelijk dat er blijvende aandacht uitgaat naar het functioneren van die keten.
Beleg verantwoordelijkheden helder en biedt ondersteuning aan bij de uitvoering. Monitor de uitvoering
ook. U adviseert dat de keten “goed” moet samenwerken. Daar zijn we het hartgrondig mee eens. Het
instellen van een ketenbureau kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat bureau kan monitoren,
rapporteren en ondersteunen over de uitvoering in de hele keten.
Voor de jaarovergang 2016 zijn heldere afspraken over deadlines met verstrekkers echt noodzakelijk en
urgent. Zowel om de aangeleverde informatie tijdig te verwerken binnen de SVB, maar ook om ook
budgethouders voldoende tijd te geven voor eventuele herziening van afspraken met zorgverleners.
Wanneer de gegevens gestandaardiseerd binnen de deadlines aangeleverd worden bij de SVB, is een
belangrijke stap gemaakt naar het tijdig en ook rechtmatig uitvoeren van betalingen in 2016. Dan doen we
het als keten beter dan in 2015, dat mogen budgethouders van ons allen verwachten.

De SVB zal verbeteringen aanbrengen in de gebruiksvriendelijkheid van het systeem
We zijn ons bewust dat het systeem gebruiksvriendelijker kan en moet. De invoering van de terug- en
noodscenario’s’ hebben hun weerslag gehad op de toegankelijkheid. Tevens is er capaciteit nodig voor
herstelwerk en verbeteringen in de gegevensuitwisseling met de keten. Wanneer budgethouders en
zorgverleners meer gefaciliteerd kunnen worden bij het digitaal aanleveren van gegevens, zou dit een
enorme verbeterslag betekenen. Daar zetten wij ons voor in.
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De SVB is tegen grenzen aangelopen

De invoering van de terugvalscenario’s en de noodscenario’s in combinatie met de onzekere situatie voor
budgethouders en hun zorgverleners, hebben de capaciteiten van de SVB begin 2015 maximaal op de proef
gesteld. De terugvalscenario’s houden in dat als er geen toekenningsbericht of goedgekeurde
zorgovereenkomst vanuit verstrekkende partij ligt, deze ambtshalve verstrekt worden door de SVB. In het
noodscenario werd het mogelijk voor de SVB zonder deze gegevens een declaratie te betalen.
De mate waarin de terugvalscenario’s moesten worden ingezet en het feit dat de noodscenario’s zijn
doorgezet, waren belangrijk in het bieden van zorg continuïteit. Dat was absolute prioriteit. VWS heeft in
dat kader ook in beginsel aangegeven de rechtmatigheid over 2015 te borgen, de uitwerking daarvan vergt
echter nog overleg.
De invoeringsperiode heeft het meest gevergd van budgethouders en hun zorgverleners. De grootschalige
uitvoering van de maatregelen vergde tegelijkertijd ook veel van de IT systemen en de werknemers van de
SVB. Alternatieven waren niet voor handen, de enige oplossing lag bij de SVB en haar medewerkers, die
zich tot het uiterste hebben ingespannen.
Passages over “niet goed te woord staan of niet opnemen” door medewerkers van de SVB moeten in die
context worden bezien. Medewerkers van de SVB hebben hun uiterste best gedaan om de juiste
informatie te geven aan budgethouders. Gelukkig is er meer ruimte voor verbetering van de
dienstverlening ontstaan. Voor de budgethouders en voor onze medewerkers.
Onze inzet is er in deze periode op gericht om herhaalde inzet van terugval- en noodscenario’s in 2016 te
voorkomen. Omdat dit voor budgethouders en zorgverleners wederom tot onzekerheid en onduidelijkheid
zal leiden. Maar ook voor onze medewerkers in de uitvoering. En uiteindelijk voor onze opdrachtgever en
eigenaar: we willen weer “gewoon” rechtmatig werken. We willen een betrouwbare dienstverlener zijn en
waken er bovendien voor dat de betrouwbaarheid op de taken in de sociale zekerheid niet in het gedrang
komen.
Afsluitend willen we nogmaals benadrukken dat we veel geleerd hebben van de invoeringsperiode van pgb
trekkingsrechten. Uw rapport draagt daar aan bij. Onze klanten, opdrachtgever, onze eigenaar, onze
partners kunnen rekenen op een SVB die in dienst staat en blijft staan van de samenleving We zullen dan
ook volop onze medewerking verlenen aan verbeteringen van het stelsel en hier een actieve bijdrage aan
leveren.
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Hoogachtend,

mw. drs. N.A. Vermeulen MBA
voorzitter Raad van Bestuur
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