Uitslag
Hartelijk dank voor het invullen van de test. Hieronder ziet u de resultaten. Als u wilt kunt u het
advies bespreken met een consulent van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een
pgb. Op basis van uw antwoorden komen wij tot het volgende:

Kennisvragen
U heeft 10 van de 10 kennisvragen goed
Uitstekend! U heeft alle vragen goed beantwoord. Uw basiskennis over wat een pgb inhoudt is goed
genoeg. Als uit de vaardighedentest blijkt dat een pgb wat voor u is, heeft u alles in huis om een pgb
goed te kunnen beheren. Voor specifieke kennis over de regels die in uw situatie gelden kunt u
terecht bij de instantie waar u een pgb aanvraagt. U kunt ook een cursus volgen bij Per Saldo (online
of klassikaal) of contact opnemen met de Advieslijn van Per Saldo (niet-leden via 0900 742 48 57 a
0,20 euro per minuut).

Vaardigheden
Administratie: Midden
Kennis & Inzicht: Midden
Proactiviteit: Midden
Assertiviteit: Midden

Conclusie
Uit de resultaten van de test blijkt dat u grotendeels over de benodigde vaardigheden beschikt voor
het succesvol beheren van een pgb. Alleen assertiviteit zit niet van nature in uw bloed. Dit kan voor
problemen zorgen bij het regelen van de benodigde zorg. Wij adviseren u om dit mee te nemen in uw
beslissing voor het pgb. Via de website www.persaldohulpgids.nl vindt u een overzicht van
hulpverleners die u met een pgb kunt inhuren.
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Specifieke toelichting op competenties
Administratie Midden
Het voeren van een overzichtelijke administratie is een belangrijke taak binnen het beheer van een
pgb. Uit de test blijkt dat het houden van overzicht en het secuur omgaan met cijfers en gegevens
voor u soms lastig is. Hier kunt u dus tegenaan lopen bij het beheer van uw pgb en dit kan u met
name problemen opleveren bij het afleggen van de vereiste verantwoording.

Kennis & Inzicht Midden
Het kunnen begrijpen van verschillende soorten formulieren, gestructureerd te werk kunnen gaan en
objectief naar jezelf en je situatie kunnen kijken, zijn belangrijke kenmerken voor een toekomstige
budgethouder. Op basis van de test constateren wij dat u dit soms lastig vindt. Hier kunt u tegenaan
lopen bij het moeten opstellen van uw budgetplan en/of het het regelen van de zorg of ondersteuning
die u nodig heeft.

Proactiviteit Midden
Als toekomstige budgethouder moet u veel speurwerk verrichten. U krijgt te maken met een veelheid
aan informatie waaruit u moet halen wat voor u van belang is. Daarnaast is het belangrijk dat u zich
kunt voorstellen hoe anderen in het proces staan om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Dit
vereist onder andere dat u de juiste vragen kunt en durft te stellen aan bijvoorbeeld
zorgprofessionals en het nodige speur- en zoekwerk kunt verrichten. Uit uw score blijkt dat u hier
wat moeite mee heeft. Dit betekent dat u mogelijk onvoldoende uit uw pgb kunt halen.

Assertiviteit Midden
Als budgethouder moet u initiatief durven nemen. Dat wil zeggen dat u moet opkomen voor uw eigen
keuzes en daar verantwoordelijkheid voor moet nemen. Het positieve hieraan is dat u de zorg zo
veel mogelijk kunt regelen zoals u dat wilt, het mogelijke nadeel is dat u het risico loopt dat keuzes
verkeerd uitpakken. Daarnaast moet u in staat zijn een goed werkgever of opdrachtgever te zijn voor
de mensen die u betaalt vanuit uw pgb. Uit uw score blijkt dat u weinig assertief bent. Dit betekent
dat u bij de uitvoering van uw pgb moeite kunt hebben met het inkopen van zorg, het omgaan met
zorgverleners en de eventuele onzekerheden die het zelf regelen van de zorg met zich meenemen.
Het is belangrijk om hier rekening mee te houden in uw keuzeproces en misschien toch voor zorg in
natura te kiezen.
Aan de resultaten van deze test kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie
https://www.pgb.nl/pgb/
https://www.pgb.nl/pgb/pgb-aanvragen/
https://www.pgb.nl/slimme-lijstjes/slim-lijstje-goed-werkgeverschap-en-pgb/
https://www.pgb.nl/slimme-lijstjes/slim-lijstje-vertegenwoordiging-en-pgb/
https://www.pgb.nl/cursussen/
https://www.persaldo-onlinecursus.nl gratis cursus â€˜pgb in 4 wettenâ€™

Contact Per Saldo
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Advieslijn: 0900 742 48 57, kosten: â‚¬ 0,20 per minuut. Van maandag t/m vrijdag van 10:00-17:00
uur.
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