
Per Saldo 

We zijn al meer dan 26 jaar dé landelijke vereniging van budgethouders. Naast 

belangenbehartiger zijn we vooral dienstverlener en expert op het gebied van het 

persoonsgebonden budget (pgb). We kunnen ook veel voor jou als (beleids-) 

medewerker bij een gemeente betekenen. We kunnen je helpen met al je vragen over 

het persoonsgebonden budget (pgb) en wat daarmee te maken heeft in jouw rol als 

professional.  

Je vindt al veel informatie over het pgb op onze website. En we zijn dagelijks bereikbaar 

via telefoon of mail voor jouw algemene kennis vragen of actualiteiten over het pgb of 

vragen over ouder- en wooninitiatieven.  

• Je kunt ook een afspraak maken voor advies op maat. We denken altijd graag 

met je mee. Zo lezen we bijvoorbeeld mee op stukken, zoals concept 

verordeningen of beleidsregels, en geven we tips en advies over het pgb-beleid en 

bijhorende processen.  

• We organiseren voorlichtingsbijeenkomsten. Deze voorlichting stemmen we 

helemaal af op wat medewerkers binnen jouw gemeente nodig hebben. Denk 

bijvoorbeeld aan informatie over het 10-puntenkader pgb-vaardigheid en hoe je 

aftast of iemand budgetvaardig is en waar je kunt verwijzen naar extra 

toerusting. En aan praktische informatie over het pgb portaal. Ook geven we 

voorlichting op maat aan de WMO raad, afgestemd op hun kennisbehoefte.  

• En we  kunnen van betekenis zijn in de toegang, door bijvoorbeeld incompany een 

cursus voor Wmo- en Jeugdconsulenten te organiseren onder de titel ‘Pgb via de 

gemeente’. Deze training is geaccrediteerd door het Registerplein en het SKJ en 

levert je PE-punten op. 

• Bovendien kan jouw gemeente ons inhuren om onafhankelijke cliëntondersteuning 

of voorlichting te bieden aan (toekomstige) budgethouders/vertegenwoordigers, 

zodat zij bewust kunnen kiezen voor een pgb. Zo werken we bijvoorbeeld in een 

pilot samen met de gemeente Noordwijk en zijn we één van de deelnemers van 

hun meedenknetwerk. Dit zorgt ervoor dat inwoners van Noordwijk die met een 

pgb te maken krijgen goed op de hoogte zijn. Een goede toerusting aan de 

voorkant kan fouten en misverstanden in de toekomst voorkomen. 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden en bijhorende kosten neem dan gerust 

contact met ons op via voorlichting@pgb.nl. 
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