
PGB
Als u door een ziekte, beperking of ouderdom hulp 
nodig heeft, kunt u ondersteuning krijgen van de 
gemeente. Dat kan via zorg in natura, een persoons
gebonden budget (PGB) of een combinatie hiervan. 
Met een PGB koopt u zelf passende ondersteuning in 
en met zorg in natura regelt de gemeente dat voor u. 
Deze folder geeft uitleg over het PGB.

Persoons
gebonden 
budget



Een persoonsgebonden budget (PGB) geeft u 
veel vrijheid en ruimte, maar tegelijkertijd 
vraagt het beheren van een PGB ook wat van 
u. Daarom is een PGB lang niet voor iedereen 
geschikt. In deze folder vindt u meer 
informatie over het PGB en leest u  
hoe u een aanvraag indient.

Waarvoor een PGB?
Voor welke ondersteuning kan ik een 
PGB aanvragen?
 Ondersteuning thuis
 Begeleiding op gebied van structuur, 

ritme en praktische hulp
 Dagbesteding
 Ontmoeting en dagstructuur
 Huishoudelijke ondersteuning
 Kortdurend verblijf
 (logeer)activiteiten om de  

mantelzorger te ontzien
 Hulpmiddelen
 Zoals een rolstoel, traplift of  

woningaanpassing

PGBplan
Als u in aanmerking wilt komen voor 
een PGB moet u een PGB-plan 
opstellen. Wanneer een PGB-aanvraag 
over jeugdhulp gaat, kan het PGB-plan 

worden opgesteld door de jeugdige 
zelf, door de ouders van de jeugdige of 
door ouders en jeugdige samen. Het 
PGB-plan moet aan de volgende drie 
voorwaarden voldoen:

1. Zelf beheren van uw PGB
Met een PGB krijgt u de regie over de 
ondersteuning. Dat betekent ook dat u 
verschillende PGB-taken krijgt, zoals 
het aansturen van de zorgverlener. 
Daarom is het noodzakelijk dat u zelf 
in staat bent om uw PGB op verant-
woorde wijze uit te voeren. In het 
PGB-plan moet u duidelijk beschrijven 
hoe u zelf uw PGB gaat beheren.
- U kunt het beheer van uw PGB 

uitbesteden aan een persoon of 
organisatie. Deze mag niet uit het 
PGB worden betaald. U mag het 
beheer van het PGB niet door uw 
zorgverlener laten doen.

Hoe werkt het?

  STAP 1
U heeft een gesprek met een Kern-
puntmedewerker. Samen stelt u een 
ondersteuningsplan op. Hierin staat 
beschreven of er ondersteuning nodig 
is en welke ondersteuning dat dan is. 
U geeft uw voorkeur aan voor een 
PGB, zorg in natura of voor een 
combinatie.

  STAP 2
Als u voor een PGB kiest, stelt u eerst 
zelf een PGB-plan op. Hierin staat 
waarom u voor een PGB kiest, welke 
ondersteuning u ermee wilt inkopen 
en wat u ermee wilt bereiken.

  STAP 3
U maakt een afspraak met een 
Kernpuntmedewerker om het PGB-
plan te bespreken.

  STAP 4
Binnen 2 weken beoordeelt de 
gemeente of u in aanmerking komt 
voor een PGB.

  STAP 5
Als dat zo is, kiest u een zorgverlener 
en stelt een zorgovereenkomst op. 
Deze legt u voor inhoudelijke goedkeu-
ring voor aan de gemeente. 

  STAP 6
Na inhoudelijke goedkeuring van de 
gemeente sluit u de zorgovereenkomst 
met de zorgverlener af. [Wacht met 
het afsluiten van een zorgovereen-
komst tot u goedkeuring heeft van de 
gemeente.]

  STAP 7
Deze zorgovereenkomst stuurt u naar 
de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De 
SVB beoordeelt de zorgovereenkomst 
op correcte arbeidsvoorwaarden.

  STAP 8
Na akkoord van de SVB gaat de 
zorgovereenkomst in.
De gemeente betaalt het PGB aan de 
SVB, zodat zij de zorgverlener kunnen 
betalen.

  STAP 9
U ontvangt de zorg van de zorgverlener 
met wie u de overeenkomst heeft 
afgesloten.

  STAP 10
U dient de declaraties of facturen van 
de zorgverlener in bij de SVB. Daarna 
betaalt de SVB de zorgverlener.

TIP 
Doe eerst de PGB-test 

via www.PGB-test.nl. Zo krijgt u 
een idee van wat er komt kijken bij 

het beheer van een PGB en of dit bij 
u past. Uiteindelijk bepaalt de 

gemeente of u een  
PGB krijgt.

Een voorbeeld/
invulformulier voor 

een PGBplan vindt u 
op de website van:  

www.nederbetuwe.nl/ 
nederbetuwekanmeer.  
U kunt deze ook opvra-

gen bij het Kern-
punt.



2. Motivatie voor PGB
De gemeente let op de redenen 
waarom u voor een PGB kiest. Het is 
belangrijk dat de gemeente ziet dat u 
zich goed heeft georiënteerd op de 
gewenste ondersteuning. Bij een 
PGB-aanvraag voor jeugdhulp moet u 
aangeven waarom ondersteuning via 
een PGB beter aansluit of een betere 
kwaliteit geeft dan zorg in natura.

3. Kwaliteit van het PGB
Bij een PGB bent u zelf verantwoorde-
lijk voor de kwaliteit van de ondersteu-
ning. De gemeente kijkt of de onder-
steuning passend is bij uw situatie en 
of het gewenste resultaat wordt 
bereikt. Daarbij zal de gemeente 
bijvoorbeeld kijken naar de regelmaat 
en de omvang (aantal uren) van de 
ondersteuning. Het is daarom belang-
rijk dat u aangeeft hoe u de steun via 
een PGB organiseert.
- U kunt de organisatie die u wilt 

inhuren vragen om een toelichting te 
geven op de kwaliteit en invulling van 
de ondersteuning. Deze toelichting 
kunt u toevoegen aan uw PGB-plan. 
Heeft de organisatie een kwaliteits-
keurmerk, geef dat dan hierbij aan.

PGB en uw sociaal netwerk
Als u met uw PGB iemand uit uw 
sociale netwerk wilt inhuren, kijkt de 
gemeente onder meer naar het  
volgende:
- Uw PGB mag niet besteed worden 

aan gebruikelijke zorg. Gebruikelijk 
zorg is: zorg die ouders, familieleden 

en huisgenoten in bepaalde mate op 
zich nemen en die redelijkerwijze van 
hen verwacht mag worden.

- Uw zorgverlener kan u voor langere 
tijd ondersteuning geven. Daarbij zal 
de gemeente kijken of de zorgverle-
ner uit uw sociale netwerk niet 
overbelast zal raken, en hoe de 
ondersteuning geregeld wordt bij 
vakantie en ziekte.

- Uw zorgverlener mag niet óók uw 
PGB beheren. Bij aanvraag is het 
belangrijk om een burgerservicenum-
mer (BSN) van de zorgverlener uit uw 
sociale netwerk te vermelden.

- De zorgverlener uit uw sociale 
omgeving heeft geen druk op u 
uitgeoefend bij uw beslissing over 
zijn/haar ondersteuning.

Zorgovereenkomst
Als uw PGB-aanvraag is goedgekeurd, 
is het belangrijk dat u een zorgover-
eenkomst afsluit met uw zorgverlener. 
In deze zorgovereenkomst legt u vast 
welke zorg u heeft afgesproken en 
hoeveel u hiervoor uit uw PGB gaat 
betalen. Deze zorgovereenkomst legt u 
ter goedkeuring voor aan de gemeen-
te. Na goedkeuring van de gemeente 
ondertekent u samen met uw zorgver-
lener de zorgovereenkomst. Per soort 
ondersteuning moet u een aparte 
zorgovereenkomst afsluiten (bijvoor-
beeld één voor woonbegeleiding en 
één voor dagbesteding), ook als dit 
met dezelfde zorgverlener is. Ook als u 
gebruik maakt van iemand uit uw 
sociale netwerk moet u een zorgover



eenkomst afsluiten. Voorbeelden van 
verschillende soorten zorgovereen-
komsten zijn te vinden op  
www.svb.nl/PGB/formulieren.
De SVB controleert de zorgovereen-
komst arbeidsrechtelijk (wordt 
bijvoorbeeld wel minimumloon 
betaald). De getekende zorgovereen-
komst(en) mailt u naar pgb@svb.nl of 
stuurt u per post naar:
SVB servicecentrum PGB,  
Postbus 8038, 3503 RA  Utrecht.

Eigen bijdrage en ouderbijdrage
Bij een PGB voor Wmo-ondersteuning 
is een eigen bijdrage van toepassing. 
Bij een PGB voor jeugdondersteuning 
geldt een ouderbijdrage voor verblijf 
buitenshuis. De eigen bijdrage voor de 
Wmo en de ouderbijdrage voor de 
Jeugdwet worden vastgesteld door het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK). 
In de periode dat u een PGB ontvangt, 
zal de eigen bijdrage of de ouderbij-
drage bij u in rekening worden 
gebracht door het CAK. Deze bijdragen 
kunt u niet betalen uit uw PGB en 
dient u dus zelf te betalen.

Betaling door SVB
Uw PGB wordt niet naar u overge-
maakt. U dient de rekeningen of 
declaraties voor de geleverde onder-
steuning in bij de SVB. De SVB betaalt 
uit uw budget de rekeningen. Dit wordt 
‘trekkingsrecht’ genoemd. Als u uw 

PGB niet binnen zes maanden 
gebruikt, dan trekt de gemeente uw 
PGB weer in. U mag uw budget niet 
voor andere dingen gebruiken dan de 
ondersteuning volgens uw PGB-plan.

Tarieven en overzicht
De Kernpuntmedewerkers kunnen u 
vertellen wat de tarieven voor de 
zorgverleners zijn. Er zijn verschillende 
tarieven voor zorgverleners uit een 
sociaal netwerk en zorgverleners 
vanuit een zorginstelling/zorgaanbie-
der.
Het is belangrijk dat u de betalingen 
uit uw PGB goed in de gaten houdt. 
Daarmee voorkomt u dat uw PGB te 
snel op is en u uw zorgverleners met 
eigen geld moet bijbetalen. U ontvangt 
iedere maand als PGB-houder een 
budgetoverzicht van de SVB. Hierop 
kunt u zien wat er is betaald en 
hoeveel van uw budget nog over is.  
U kunt uw budget inzien op  
www.svb.nl/pgb onder Mijn PGB.

Uw indicatie voor PGB loopt  
in 2015 af?
Heeft u op dit moment een indicatie 
voor ondersteuning Wmo of jeugdhulp 
en loopt deze indicatie in 2015 af? 
Neemt u dan uiterlijk 8 weken voor de 
einddatum van de indicatie contact op 
met het Kernpunt.



Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het Kernpunt. U kunt bellen naar 
0488-449992, mailen of naar het inloopspreekuur van het Kernpunt bij u in de buurt 
gaan. Op de website en in Het Gemeentenieuws staan de spreekuurtijden.  
De mailadressen zijn als volgt:
- dodewaard@kernpunten.nl
- kesteren@kernpunten.nl 
- ochten@kernpunten.nl (ook voor Echteld en IJzendoorn) 
- opheusden@kernpunten.nl

Alle informatie over de Kernpunten staat op www.kernpuntennederbetuwe.nl.  
Op de website www.nederbetuwekanmeer.nl vindt u meer informatie over welzijn, 
wonen, (vrijwilligers)werk en zorg. 

Met specifieke vragen over het PGB kunt u ook contact opnemen met Per Saldo,  
de belangenvereniging van budgethouders PGB: www.persaldo.nl.
Wilt u meer informatie over de betaling van het PGB of een voorbeeld van een 
zorgovereenkomst, ga dan naar de website van de SVB: www.svb/pgb.nl.

Gemeente NederBetuwe
Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden
Postbus 20, 4043 ZG  Opheusden
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www.nederbetuwe.nl 
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