Wat u moet weten over PGB Begeleiding
U wilt graag een persoonsgebonden budget (PGB) om de begeleiding zelf te kunnen
regelen. Er gelden een aantal regels bij het PGB en de begeleiding. Die leest u in deze
folder.
Wat moet u op papier regelen voor het PGB en de begeleiding?
U maakt een ondersteuningsplan
Een format voor het ondersteuningsplan vindt u in deze folder. U levert het
ondersteuningsplan bij ons in. Wat moet er in het ondersteuningsplan staan?
 U legt uit hoe u aan de afgesproken resultaten gaat werken tijdens de begeleiding.
Deze resultaten heeft u samen met onze consulent afgesproken.
 U schrijft op welke zorgaanbieder de begeleiding levert.
 U laat zien of deze zorgaanbieder genoeg kwaliteit en kwalificaties heeft.
 Wij beoordelen of de begeleiding voldoende kwaliteit heeft. Daarbij kijken we onder
andere of de geboden begeleiding past bij de resultaten die u heeft afgesproken.
U maakt een budgetplan
Een format voor het budgetplan vindt u in deze folder. U levert het budgetplan bij ons in. Wat
moet er in het budgetplan staan?
 U laat zien welke begeleiding u in wilt kopen.
 U laat zien waar of bij wie u de begeleiding inkoopt.
 U laat zien wat u moet betalen voor de begeleiding.
U sluit een zorgovereenkomst met uw zorgaanbieder
U wordt met uw PGB namelijk werkgever. Een zorgovereenkomst is een contract tussen u
en uw zorgaanbieder. Daarin staan de afspraken over de zorg, de werktijden en de
vergoeding of loon. Wat moet u doen?
 U maakt een zorgovereenkomst. Op
www.svb.nl/int/nl/pgb/formulieren/formulieren_pgb/ vindt u zorgovereenkomsten en
wijzigingsformulieren.
 U en uw zorgaanbieder zetten een handtekening op de zorgovereenkomst.
 U stuurt de zorgovereenkomst met handtekeningen op naar de Sociale
Verzekeringsbank (SVB).
Waar mag u het PGB voor gebruiken?
U mag het PGB alleen gebruiken voor de resultaten in het ondersteuningsplan
 U koopt alleen begeleiding in die in het besluit staat. U werkt samen met uw
zorgaanbieder aan de afgesproken resultaten.
 U mag geen andere dingen uit uw PGB betalen. Bijvoorbeeld: bemiddelingskosten,
kantoorartikelen of de eigen bijdrage aan het CAK. Er is geen vrij besteedbaar
bedrag.
 U kunt alle kosten van het PGB uitleggen en bewijzen. Wij controleren af en toe of u
het PGB gebruikt volgens de afspraken.
 Wij betalen uw PGB aan de SVB. Uw zorgaanbieder stuurt een declaratie naar de
SVB om betaald te krijgen.

Kan het PGB veranderen?
Ja, dat kan
In het ondersteuningsplan spreekt u samen met ons een evaluatie af. Bij de evaluatie
hebben we het over de afgesproken resultaten en de voorwaarden bij het PGB. We kijken
ook of uw begeleiding voldoet aan de eisen voor kwaliteit. We kunnen na de evaluatie
andere afspraken maken in het ondersteuningsplan.
Wanneer stopt het PGB?
Als u langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis
Het PGB stopt ook als u in een Wlz-instelling gaat wonen.
Wanneer betaalt u het PGB aan ons terug?
Als u geen recht meer heeft op het PGB en u teveel heeft gekregen
Bijvoorbeeld als u ons met opzet verkeerde of niet alle informatie heeft gegeven. Hadden wij
een ander besluit genomen over uw PGB bij de juiste of alle informatie? Dan betaalt u (een
deel van) het PGB terug.
Stel u krijgt een uitkering. Heeft het PGB invloed op uw uitkering?
Nee, wij zien uw PGB niet als inkomen
Het PGB heeft dan ook geen invloed op uw uitkering. Voor de zorgaanbieder is uw PGB wel
inkomen. Die moet het PGB dus wel opgeven aan de Belastingdienst en/of
uitkeringsinstantie.

Ondersteuningsplan
Dit plan vult u samen met uw begeleider. Beschrijf hoe u met uw begeleider werkt aan
de afgesproken resultaten. Het opstellen van dit plan is een voorwaarde voor het krijgen
van een PGB.
Persoonsgegevens inwoner:
Naam
Geboortedatum
Burger Service Nummer
Deze zorgaanbieder heeft geholpen om dit ondersteuningsplan te maken:
Naam zorgaanbieder
Plaats
Nummer KvK
Aan welke resultaten gaat u werken? Dit kunt u lezen in het onderzoeksverslag.
sociaal en persoonlijk functioneren
huishoudboekje op orde
zelfzorg en gezondheid
regie bij het voeren van een huishouden
hebben van een zinvolle daginvulling
Welke doelen wilt u bereiken? Wat wilt u leren? Wat zijn uw wensen?

Hoe gaat u deze doelen bereiken? Welke activiteiten gaat u ondernemen? Wat
houden deze activiteiten in? Hoe vaak gaat dit plaatsvinden?

Hoe gaat uw begeleider u hierbij helpen? Wat moet uw begeleider voor u doen?

Mijn begeleider kan mij goed helpen de gestelde doelen te bereiken. Dit blijkt
uit:

Op deze datum ga ik de doelen evalueren:

Aanvullingen & opmerkingen:

Ondertekening:
Plaats:
Datum:

Handtekening inwoner:

Handtekening zorgaanbieder:

Budgetplan
Dit plan vult u zelf of samen met de persoon die het PGB voor u regelt. Beschrijf bij
welke zorgaanbieder(s) u begeleiding in gaat kopen en wat de kosten zijn. Het opstellen
van dit plan is een voorwaarde voor het krijgen van een PGB.
Persoonsgegevens inwoner
Naam
Geboortedatum
Burger Service Nummer
Ik ben bij het maken van dit budgetplan geholpen door:
Naam
Plaats
Nummer KvK

Dit is de begeleiding die ik wil inkopen:

Bij welke zorgaanbieder(s) of bij wie koopt u de begeleiding in?
Naam
1
2
3
4
5

Plaats

Nummer KvK

Bedrag per zorgaanbieder(s):
Naam

Uurtarief

Kosten per 4

Kosten per

weken

jaar

1

€

€

€

2

€

€

€

3

€

€

€

4

€

€

€

5

€

€

€

€

€

Totaal (+)
Ondertekening:

Plaats:
Datum:

Handtekening inwoner:

Handtekening gemachtigde:
Stuur ook een schriftelijke machtiging mee.

