Week
Sprint
Release
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Trancheplanning (NB geel is voorbereidingstijd, start
groen is start productie)
Voorlopersronde 1
Voorlopersronde 2
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Functionaliteit (NB rood is niet beschikbaar, groen is
beschikbaar)
Koppeling met GGK van Inlichtingenbureau
Terugwerkende Kracht
Autorisatierollen gemeenten & samenwerkingsverbanden
Reiskosten boven 0.19 ct
Proceskeuzen gemeenten
Maximum tarieven
Zorgfuncties
Differentiatie in ‘toets op recht’
Optimalisatie Klantbeeld
Vervanging brievenservice
Meerdere wetten
Ondersteuning Zvw

Softwareleverancier gereed?
Centric
Pink Roccade
Stipter
Lost Lemon
WiGo4IT
Overige softwareleveranciers: Horlings & Eerbeek, ZorgNed,
CompanyX, etc. etc.: planning nog niet bekend

Noodzakelijk voor gemeente
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To do

Keuze: Ja / Nee

Impact
Technisch, Beleid, Proces en / of Organisatorisch

Toelichting inhoudelijk

Inschatting benodigde (doorloop)tijd en (soort) capaciteit
gemeenten tbv invoering
Ca. 2 tot 3 dagen van een soort applicatiebeheerder

Afhankelijkheid andere partijen

Inschatting structurele impact

Softwareleverancier gemeente

Geen

De TKB s en BAB s gaan via het GGK,
softwareleverancier moet zorgen voor
aansluiting op GGK

Ca. 2 tot 3 dagen van een soort applicatiebeheerder

IB en softwareleveranciers

Geen

Technisch, Beleid, Proces en Organisatorisch

Gemeente was al verantwoordelijk voor juiste
registratie vertegenwoordiging. Was niet
effectueerbaar. Nu wel. Opschonen: Huidige
bestanden SVB beoordelen. Eerst pre-selectie,
geen vertegenwoordiging en wettelijk
vertegenwoordiging eruit filteren (deze
kloppen). Resteert volmacht. Keuze maken
opschonen: T.a.v volmacht schonen meerdere
opties: 1) Stuk voor stuk opnieuw beoordelen
middels gesprek -> nieuwe registratie opvoeren
(voor moment conversie); 2) Gefaseerd
herbeoordelen bij herboordelingsgeprek ->
bestaande registratie SVB neem je over: 3)
Optie 2 + interne check bij consulenten.

Afhankelijk van keuze opschonen. Je moet wel je proces anders
inrichten (faciliteren beoordelen vertegenwoordiger). Vraagt
training consulenten: inhoudelijk (beoordelen
vertegenwoordiging) en technisch (uitleg / training vastleggen
vertegenwoordiger in applicatie gemeente)

Nee

Technisch, Beleid, Proces en Organisatorisch

Inregelen autoriscatiemodellen. Nadenken over 2 / 3 dagen: applicatiebeheerder, beleid en proces
hoe je je proces als gemeente indeeld.

5 Datadump

Ja

Technisch, Beleid, Proces

Nadenken over analyses: wat wil je weten

6 Bewerkersovereenkomst

Nee

Beleid (juridisch)

Er is een bewerkersovereenkomst.
ca 1 dag juridische beleidsmedewerker
Medeopgesteld en beoordeeld door de VNG.
Intern bij gemeente ook nog laten beoordelen.

7 Proceskeuzes

Ja

Technisch, Beleid, Proces en Organisatorisch

Met de komst van PGB 2.0 wordt het mogelijk Ligt aan de te maken keuzes.
om enkele expliciete beleidskeuzes per
kalanderjaar voor de gehele populatie van
budgethouders per wet per verstrekker vast te
leggen die vervolgens doorwerken in de
verwerking van declaraties en betalingen. Voor
livegang heeft u de mogelijkheid om deze zgn.
proceskeuzes te bepalen en vast te leggen naar
uw voorkeur. Het gaat om de volgende keuzes:
1) - Reiskosten zorgverlener: Expliciet aan te
geven of de zorgverlener reiskosten kan
declareren ten laste van het toegekende
budget, 2) - Bijkomende zorgkosten: Expliciet
aan te geven of een declaratie van bijkomende
zorgkosten (o.a.: cursuskosten zorgverlener,
entreegeld zorgverlener en wooninitiatieven)
alvorens te verwerken nog beoordeeld moet
worden door verstrekker, 3) Feestdagenuitkering: Expliciet aangeven of een
feestdagenuitkering ten laste van het budget
kan worden uitgekeerd, 4) - Vast bedrag per
periode: Expliciet aan te geven of het is
toegestaan om het budget in de vorm van een
vast bedrag per periode (vast maandloon) toe
te passen, 5 ) Overlijdensuitkering

8 Tijdelijik werken met 2 systemen

Nee

Technisch, Beleid, Proces en Organisatorisch

Gaat erom dat je tijdelijk werkt in twee
systeem: PGB 1.0 voor achterblijvers (combi's,
verhuizingen, integraal PGB) en PGB 2.0

9 Toets op strijd recht

Ja

Technisch, Beleid, Proces en Organisatorisch

Gaat hier om de keuze of de gemeente de toets Keuze maken kost ca 2 dagen. Wanneer een gemeente er voor
op strijd recht wil overnemen (heet in de
kiest om de verantwoordelijkheid over te nemen is de impact
volksmond de arbeidsrechtelijke toets). Als je groot (veel in te regelen)
het overneemt ben je er verantwoordelijk
voor. Je kunt de uitvoering dan nog bij een
derde pij (bijv. de SVB) beleggen.

10 (Wijziging op) zorgovereenkomst toetsen

Nee

Technisch, Beleid, Proces en Organisatorisch

Inrichten van proces zorginhoudelijk inrichten. Ligt aan inrichtingskeuze, opleiding medewerkers
Kan wellicht identiek zijn aan werkwijze PGB
10. Kan eventueel ook anders belegd worden
(bijv. FO). Hoe in te richten is keze van
gemeente.

11 Zorgfuncties en integrale budgetten

Ja

Technisch, Beleid, Proces en Organisatorisch

Keuze gemeente of gemeente wil werken met
arrangement, exclusieve zorgfunctie en / of
integraal budget. Proces nav keuze inrichten:
instructie medewerkers, inrichten
domeinapplicatie en TKB 2.0. NB direct
geeffectueerd bij nieuwe budgethouders. Bij
bestaande budgethouders na wijzigingen op
zok en / of herbeoordeling. NB gemeente kan
ook actief inzetten op schonen.

13 SPOC

Nee

Technisch, Beleid, Proces en Organisatorisch

Gemeente is het eerste aanspreekpunt voor
ca. een week, projectleider gemeente, KCC(achtigen) en
budgethouders (single point of contact). De
consulenten.
gemeente regelt dit in: a) vragen omtrent het
recht op en de zorginhoudelijke vragen worden
door de gemeente beantwoord, b) basale
systeem vragen (waar vind ik info over het
portaal, u moet inloggen met uw DigiD)
worden door de gemeente beantwoord
(verwijziging naar flyer of informatiefilmpje),
voor complexere vragen over het systeem
wordt er naar de uitvoerder systeem verwezen
(helpdesk budgehtouders systeem VWS /
TBO), d) voor vragen over ovk (juridisch) en
arbeidsrecht wordt er naar de SVB verwezen
(tenzij de gemeente de verantwoordelijkheid
toets op strijd recht heeft overgenomen).

14 Jaarovergang

Nee

Vanaf PGB 20 stuur je een TKB voor de hele
beschikkingsperiode.

15 Verantwoording

Nee

Afhankelijk van control framework

16 Bevoorschotting

Nee

17 Communicatie en informatie
budgethouders

Nee

1 TKB 2.0 en BAB. 2.0 (istandaard 501/502 en Nee
507/508)

Technisch

De TKB s en BAB s moeten in de nieuwe
standaard verzonden en ontvangen kunnen
worden

2 Ggk

Nee

Technisch

3 Vertegenwoordiging

Nee

4 Autorisaties

Nader in te vullen
Beleid, Proces en Organisatorisch

De gemeente informeert de budgethouders
over de overgang naar PGB 20. Er zijn
standaardbrieven en informatiemateriaal
beschikbaar. Dit informatiemateriaal is van
PGB 20 en niet aanpasbaar. De brieven kunnen
aangepast worden (voorwaarde is uiteraard
dat ze inhoudelijk blijven kloppen).

2 / 3 dagen: applicatiebeheerder (datawarehouse /database),
beleidsmedewerker wmo / jeugd,
handhavingsbeleidsmedewerker, proces inrichten (wat doe je
met signalen).

Ligt aan keuzes

Vormgeven werkproces rondom
vertegenwoording. Wat kost de
beoordeling van de
vertegenwoordiger aan
capaciteit (kennis en fte's) bij
aanvraag PGB en bij wijziging van
vertegenwoordiger?

Geen
TBO voor bestandsformaat

Analyse en
effectueringscapaciteit

VNG, heeft de standovk samen met de keten opgesteld en
Geen
beoordeeld. Evt gewenste afwijkingen vragen weer afstemming

Geen

Extra capaciteit. Alle wijzigingen
komen nu ook langs. Dat is goed
want biedt meer inzicht.

