
 

Comité “Wij zijn de Thuiszorg, Wijk bij Duurstede”.  
Ondersteunt door de Abvakabo en de SP, afdeling Wijk bij Duurstede. 
 

Geachte heer / mevrouw, 

U bent door het WMO-loket uitgenodigd voor een informatieavond over thuiszorg via een PGB. 
Het WMO-loket heeft u niet geschreven dat de zorg die u nu krijgt ook snel en eenvoudig is. Dit 
noemt men ‘zorg in natura’. Deze zorg is veel makkelijker en beter zelfs! Waarom: 

1. U houdt uw thuiszorgmedewerker die u nu heeft. En de organisatie die u nu zorg biedt. 

Mogelijk heeft u een goede band opgebouwd en krijgt u nu goede hulp. 

2. U heeft veel minder administratieve zaken te doen. Als cliënt met een PGB bent u 

werkgever. Dat verplicht u tot veel wettelijke en administratieve rompslomp. 

3. Als een PGB-thuiszorgmedewerker ziek is, moet u op zoek naar iemand anders. Als u bij 

een thuiszorgorganisatie blijft, regelen zij dit. 

4. Voor de thuiszorgmedewerkers is het ook niet fijn om over te stappen naar PGB. 

5. De medewerkers werken dan zelfstandig. Daarbij zijn de arbeidsrechten veel slechter. 

Zoals: 

o Geen pensioen opbouw; Geen geld bij ziekte; 

o Zij zijn niet beschermd tegen schade die ze eventueel veroorzaken; 

o Hebben geen organisatie achter zich als er problemen zijn; 

o Medewerkers zijn ook veel tijd kwijt aan administratie en willen liever mensen 

helpen; 

o De belastingdienst vindt ook dat thuiszorgmedewerkers niet via een 

bemiddelingsbureau moeten werken. 

6. Een PGB is niet voor iedereen geschikt omdat er veel regelwerk bij komt kijken bij het 

beheren van dit budget. Mensen mogen nooit onder druk worden gezet of verleid om 

voor een PGB te kiezen. 
 

U bent vrij om te kiezen tussen een PGB of zorg in natura, zoals u die op dit moment krijgt. Wij 

hopen dat de informatie in deze brief u helpt bij uw keuze. Als u het eens bent met onze 

argumenten, dan hopen wij natuurlijk dat u ervoor kiest om bij een organisatie te blijven met 

thuiszorgmedewerkers in loondienst in plaats van met het PGB in zee te gaan. 
 

Met vriendelijke groet, Actiecomité ‘Wij zijn de thuiszorg Wijk bij Duurstede”. 

Contactpersoon: Jet Bolhuis. Telefoonnummer: 06 293 157 47 

           


