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Geachte voorzitter, 

In mijn brief van 20 mei jl. heb ik mijn ambitie kenbaar gemaakt om daar waar 
geen sprake is van eigen regie in een pgb-gefinancierd wooninitiatief, ik met 
verstrekkers wil nagaan hoe contractering van kleinschalige en nieuwe aanbieders 
sneller en beter kan. De reacties vanuit pgb-gefinancierde ouder- en wooninitiatie-
ven, evenals vragen van Kamerlid mevrouw Sahla (D66) tijdens het debat op 23 
juni, hebben mij duidelijk gemaakt dat mijn voornemen tot teveel onnodige onrust 
leidt. Ik kom terug op dit besluit en pgb blijft beschikbaar voor kleinschalige 
wooninitiatieven. Veel van deze pgb gefinancierde wooninitiatieven zijn een 
aanvulling op de zorg in natura en versterken juist de bedoeling van pgb: eigen 
regie over hoe de zorgvraag wordt ingevuld. En daarmee regie over het eigen 
leven. 
 
Helaas zijn er ook initiatieven waarbij er geen of zeer onvoldoende sprake is van 
eigen regie. En eigen regie is nu juist de kern van het pgb. Het blijft mijn voor-
nemen om te bezien of deze initiatieven beter passen bij zorg in natura op basis 
van gecontracteerde zorg of deze initiatieven te helpen om de regie van de 
budgethouder in voldoende mate mogelijk te maken. In mijn brief van 20 mei 
noem ik de checklist (gesprekeigenregie.nl), die ik samen met cliënten- en 
belangenorganisaties heb ontwikkeld. Deze website en bijbehorende vragenlijst 
worden later dit jaar gelanceerd. Met behulp van gesprekeigenregie.nl weet een 
cliënt heel precies waar hij/zij op kan letten bij de keuze voor een wooninitiatief 
als het gaat om eigen regie. Dit instrument kan een eerste aanknopingspunt zijn 
om te concretiseren hoe eigen regie minimaal vorm moet krijgen voor 
budgethouders in wooninitiatieven.  
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Hiermee ga ik dan ook aan de slag. Over hoe dat er vervolgens precies uit moet 
zien en of de vorm van een meetlat daarbij het meest passend is, voer ik de 
komende tijd het gesprek met Per Saldo, BVKZ en andere belangen- en 
cliëntenorganisaties. De resultaten van de gesprekken en de criteria eigen regie 
voor wooninitiatieven zal ik met uw Kamer delen om hierover met elkaar het 
gesprek te voeren alvorens wordt overgegaan tot vervolgstappen. 

Hoogachtend, 
 
de minister voor Langdurige Zorg  
en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Conny Helder


