Persoonlijk budgetplan PGB Wmo en jeugd
Korte toelichting:
U heeft een aanvraag gedaan bij het Startpunt of de WMO/jeugd van de Gemeente Wageningen
voor een maatwerkvoorziening. U wilt deze in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB)
krijgen. Om uw PGB aanvraag compleet te maken, is dit persoonlijk budgetplan nodig. Dit Persoonlijk
budgetplan is een aanvulling op het ondersteuningsplan.
Voor meer informatie over het voeren van een PGB verwijzen wij u naar de website van het startpunt.
www.startpuntwageningen.nl en de SVB www.svb.nl

1. Persoonlijk informatie
Naam cliënt:
BSN Nummer:
Adres:

Telefoonnummer/mobiel:
E-mailadres:
Mede invuller1:

Postcode + plaats:

Relatie tot aanvrager

2. Gegevens van de budgethouder en de vertegenwoordiger
Naam en voorletters budget houder:
Burgerservicenummer budgethouder:
Gaat u als budgethouder zelf het PGB beheren?

o
o

Ja, ga verder naar 3
Nee, vul onderstaande tabel in

Indien van toepassing: vul hieronder de gegevens van uw vertegenwoordiger of gemachtigde in
Is er sprake van een door de kantonrechter
benoemde wettelijk vertegenwoordiger?
o Ja, vul hiernaast de gegevens in
o Nee,

Om wat voor wettelijk vertegenwoordiger gaat
het
o Ouder/verzorger
o Mentor
o Bewindvoerder
o Curator
Naam wettelijk vertegenwoordiger:

Gaat u als aanvrager iemand machtigen als
budgetbeheerder?

Naam gemachtigde:

o Ja, vul hiernaast de gegevens in
o Nee
Let op een bewindvoerder alleen is niet voldoende, zij beheren het budget maar controleren niet de kwaliteit van zorg die
verleend word.

1

Geef aan wie de mede invuller is: vertegenwoordiger, iemand uit het netwerk, een ondersteuner, etc.
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3. Situatie en motivatie
a) Wat is uw situatie? Welke problemen zijn er op het gebied van zelfredzaamheid?

b) Heeft dit te maken met een beperking? Geef dan aan om welke ziekte of beperking het
gaat:
Indien u daartoe bereid bent, kunt u hierbij medische informatie uit uw eigen dossier
toelichten. U bent dit niet verplicht, maar het kan het u wel makkelijker maken om uit te
leggen waarom u bepaalde ondersteuning nodig hebt en de gemeente u daarin dient te
voorzien.

c) Welke ondersteuning denkt u als individuele (maatwerk)oplossing nodig te hebben?
Beschrijf de vorm van ondersteuning en geef aan hoeveel ondersteuning u gemiddeld per
week nodig heeft. Beschrijf concreet en SMART hoe de inzet van begeleiding is en welke
interventies ingezet worden om uw resultaten te behalen:
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d) Welk resultaat wilt u met de ondersteuning behalen? (beschrijf concreet)

e) U wilt bovengenoemde ondersteuning zelf inkopen via een persoonsgebonden budget.
Wat is de reden dat u kiest voor een PGB en waarom is de ingekochte zorg in natura van de
gemeente niet passend om uw doel te bereiken?

f)

Welke hulp en ondersteuning krijgt u nu uit uw eigen netwerk (van buren, vrienden,
familie, partner, vrijwilligers) en wat zou u nog meer aan hulp kunnen krijgen?

g) Bent u of uw gemachtigde in staat om zelf het PGB te beheren?
Bij het beheren het PGB horen taken die u op verantwoorde wijze moet uitvoeren. U moet
zelf een zorgverlener uitkiezen, het aangaan van een contract en het bijhouden van een juiste
administratie. Bij jeugdigen onder de 16 jaar zijn het de ouders die het budget beheren.
Daarnaast is het wettelijk bepaald dat een PGB-houder die voor 4 of meer dagen per week
ondersteuning of jeugdhulp inkoopt een werkgever is, met de werkgeversplichten die hierbij
horen. Denk hierbij onder meer aan het overeenkomen van een redelijk uurloon, het
doorbetalen van loon bij ziekte en het hanteren van een
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h) De hulp en ondersteuning die u zelf inkoopt moet van goede kwaliteit zijn. Voldoet
deze hulp en kwaliteit aan de gemeentelijke kwaliteitseisen (zie bijlage)?

4) Budgetplan per voorziening die u wilt gaan inkopen met het PGB
Beschrijf hoe u van plan bent het PGB te besteden
Gewenste duur (mits van toepassing)
Ik verwacht de zorg voor . . . . . . . . . . . . maanden nodig te hebben
Ter informatie: In het gesprek met de consulent wordt de maximale financiële tegemoetkoming met
u besproken. Voor voorzieningen bestaan maximale tarieven. Deze worden door de consulent met u
besproken. De hoogte is maximaal 75% van het bedrag waarvoor ingekochte zorg in natura wordt
ingezet.
Ik wil bij de volgende aanbieder(s) de voorziening(en) inkopen:

Naam aanbieder

(vestigings)Plaats

KvK- nummer

Soort hulp of
ondersteuning

Dit zijn de bedragen die ik wil afspreken met mijn aanbieders:
Naam aanbieder
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Uurtarief/dagdeel

Uren/dagdelen Kosten per 4 weken
per week
(uurtarief*uren per
week*4 weken)
€
€
€
€
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Dit is het totaalbedrag per jaar dat ik per voorziening wil gaan besteden:
Soort hulp of ondersteuning

Totaal PGB

Totaal jaarbudget
€
€
€
€
€

Dit is het totaalbedrag per jaar dat ik per voorziening wil gaan besteden:
Soort voorziening

Totaal PGB

Totaal jaarbudget
€
€
€
€
€

6. Ondertekening
Naam cliënt/gemachtigde :
Datum en plaats:
Handtekening:
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Vervolgstappen:
Na de toekenning van de zorg
De WMO/jeugd consulent bepaalt uiteindelijk of uw PGB wordt toegekend en informeert u
hierover. Zodra de Gemeente Wageningen akkoord is, kunt u al aan de slag. U kunt
zorgovereenkomsten afsluiten met uw zorgverleners. www.svb.nl/pgb
De gemeente geeft de benodigde gegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Hiervan ontvangt u een bevestiging van de SVB met uw klantnummer. Zodra u de
bevestiging van de SVB heeft ontvangen, stuurt u de zorgovereenkomsten voorzien van uw
SVB klantnummer op naar de SVB. De zorgovereenkomsten worden arbeidsrechtelijk
gecontroleerd. Is de zorgovereenkomst akkoord? Dan ontvangt u voor elke
zorgovereenkomst een bevestiging van de SVB. Vanaf dat moment weet u zeker dat uw
zorgverlener uitbetaald wordt.
Voor meer informatie over pgb verwijzen wij naar www.svb.nl/pgb
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Procedure PGB:
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of
ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen van een professionele zorgverlener of een
zzp'er. Het PGB-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen. Het
PGB-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar.
Verschil zorg in natura (ZiN) en PGB
Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een
contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener hoe u zorg krijgt. Kiest u voor
een PGB, dan regelt u alles zelf en hebt u dus de vrijheid om de zorg in te kopen bij
zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. .
Voorwaarden voeren PGB:
Het besluit om zelf zorg in te kopen, neemt u altijd samen met een jeugd/WMO consulent
van de Gemeente Wageningen. De voorwaarden voor een PGB- Jeugdwet en PGB- WMO zijn
hetzelfde.
•
•

•
•
•

U heeft een maatwerkvoorziening op basis van de Jeugdwet of Wmo
U bent in staat om het budget te beheren. U kunt dus zelf zorg inkopen en zorgverleners
aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde
persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen. Wanneer het onzeker is of u
het budget zelf kunt beheren, dan kan een aanvraag voor een PGB afgewezen worden
De zorg die u inkoopt sluit aan bij het ondersteuningsplan en persoonlijk budgetplan dat is
gemaakt door uzelf.
De zorg die u inkoopt moet voldoen aan de gemeentelijke kwaliteitseisen (zie pagina 3)
Mocht een PGB niet conform de afspraken zijn besteed, dan word de PGB-houder hier op
aangesproken en zijn eventuele terugvorderingen mogelijk.
Bovenstaande voorwaarden kunnen door bijvoorbeeld een curator, mentor of wettelijk
vertegenwoordiger worden uitgevoerd die gemachtigd is als budgethouder. De eventuele
kosten hiervan kunnen niet uit het PGB vergoed worden. De gene die de zorg levert kan niet
tegelijkertijd budgethouder zijn.
Contra- maatwerkvoorziening:
- Er is sprake van schuldsanering of schulden
- Eerdere fraudering
- Gok- of drugsverslaving
- Sterke vergeetachtigheid t.g.v. diagnose of vermoeden van een ziektebeeld
- Andere situaties waarin is vastgesteld dat de aanvrager niet in staat is om de regie
over het eigen leven te voeren.

Gebruikelijke zorg en een PGB voor informele zorg:
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Uitgangspunten bij de nieuwe WMO en de Jeugdwet zijn om maatwerk te bieden en meer te
kijken naar de eigen kracht en het sociale vangnet. Wat kunt u zelf aan ondersteuning
regelen binnen uw netwerk. Hierbij valt te denken aan uw familieleden, kennissen, buren
etc. Het is dan niet logisch om de informele ondersteuning vervolgens helemaal te gaan
betalen via een PGB, dat gebeurt bij ZiN ook niet. Daarom worden de eerste 7 uur (gem. 1
uur per dag) die langer dan 3 maanden achter elkaar geboden worden, aan informele zorg
per huishouden niet via een PGB toegekend. De context van de casus bepaalt of in alle
redelijkheid van het netwerk verlangd kan worden dat zij bepaalde zorgtaken in het kader
van gebruikelijke hulp of eventueel in het verlengde daarvan via mantelzorg ter hand
nemen.
Voorliggende voorzieningen en Vrij toegankelijke hulp (artikel 2.2)
Voorliggend aan een maatwerkvoorziening vanuit de WMO of de Jeugdwet zal er gekeken
moeten worden of een vrijwillige organisatie of vrij toegankelijke hulp een voorliggend
traject kan zijn voor u. Wanneer er een geschikte aanbieder is, vanuit de vrijwillige
hulpverlening of vrij toegankelijk hulp, zal dit eerst ingezet moeten worden. Als na dat
traject blijkt dat dit niet de juiste expertise is of dat u meer of langere ondersteuning nodig
heeft, kan er gekeken worden naar een maatwerkvoorziening vanuit de WMO in de vorm
van een PGB.
Behandeling (jeugdwet)
Het is belangrijk dat behandeling door professionals wordt verricht. Het is daarom niet
mogelijk om behandeling in te kopen via het informele netwerk. Aanbieders van
behandeling moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria als de Zorg in Natura
gecontracteerde aanbieders.
Dagbesteding
Voor dagbesteding geld hetzelfde als voor behandeling. Ook dit wordt verricht door
professionals en samen met andere cliënten. Om die reden kunt u niet in aanmerking komen
voor een PGB’s om dagbesteding in te kopen via het informele netwerk.
Reistijd
Reistijd kan niet apart vergoed worden vanuit het PGB. Een ZiN aanbieder krijgt ook geen
reistijd vergoed vanuit de Gemeente.
Beschermd wonen
De Gemeente Wageningen beoordeeld en beschikt sinds 1 januari 2017 ook de beschermd
wonen maatwerkvoorziening. De Gemeente heeft een aantal gecontracteerde
zorgaanbieders voor beschermd wonen. Wanneer u een aanbieder wil waarbij geen contract
aanwezig is, controleert de Gemeente vooraf of deze woonvorm voldoet aan de
kwaliteitscriteria (gelijk aan ZIN)
Nu de Gemeente Wageningen de beschermd wonen maatwerkvoorziening weer zelf
beoordeeld en toekent, zullen ook PGB aanvragen voor beschermd wonen ingediend
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worden. De Gemeente heeft een aantal gecontracteerde zorgaanbieders voor beschermd
wonen. Wanneer er geen contract is controleert de Gemeente vooraf of deze woonvorm
voldoet aan de kwaliteitscriteria (gelijk aan ZiN). Deze kwaliteitscriteria zijn op te vragen bij
WMO@wageningen.nl.
Als u voor een maatwerkvoorziening middels PGB voor beschermd wonen in aanmerking
wilt komen wordt er gekeken of er sprake is van adequaat beheer van het budget zoals
eerder genoemd in de voorwaarden. Verwacht kan worden dat de noodzaak van een
maatwerkvoorziening voor beschermd wonen een contra indicatie kan zijn voor het voeren
van een PGB. Wanneer er sprake is van een mentor of wettelijk vertegenwoordiger als
budgethouder kan dit niet de zorgaanbieder zijn.
Kwaliteitseisen hulpverlener niet gecontracteerd aanbieders (gelijk aan ZiN):
De ondersteuning die middels een PGB wenst ingezet te worden moet van goede kwaliteit
zijn om het beoogde resultaat te behalen:
o Minimale eisen opleiding? Bv zorg en welzijn richting minimaal niveau 3
(afhankelijk van de geboden ondersteuning evt. niveau 4 of 5?)
o Familie kan niet ingezet worden als professional
o Eisen inschrijven kvk?
o Intervisie, supervisie
o Mogelijkheden tot intercollegiaal overleg
o Regelmatige relevante bijscholing, cursussen.
o In het bezit van een geldige VOG niet ouder dan 1 jaar.
Indien het aanbod of het tarief van de zorgaanbieder aanleiding geeft tot toetsing, wordt dit
getoetst door de betrokken WMO of jeugdconsulent.
Aanvullende eisen:
-

-

-

De aanbieder is bekend met de werkwijze van integrale dienstverlening van de
gemeente Wageningen en gaat hiermee akkoord.
De aanbieder draagt zorg voor monitoring van de processen op diverse aspecten
zoals doorlooptijd van het hulptraject, de betrokkenheid van de cliënt en zijn sociale
omgeving, de kosten, het afgesproken resultaat en de tevredenheid van de cliënt. De
afhandeling van eventuele klachten is onderdeel van de monitoring van
klanttevredenheid.
De aanbieder zet de cliënt centraal in de hulpverlening en laat de regie over de
hulpverlening zoveel mogelijk bij de cliënt. Daarnaast bevordert de aanbieder de
inzet van eigen netwerkoplossingen. De zorg is gericht op blijvende sociale
participatie en stimulering van de eigen redzaamheid (regie), passend bij de
mogelijkheden en beperkingen en de levensfase van de cliënt.
De aanbieder werkt systeemgericht / integraal en heeft daarbij aandacht, tijd, ruimte
en vertrouwen voor cliënt, zijn huishouden en de sociale omgeving bij het aanpakken
en oplossen van het probleem.
De aanbieder sluit aan bij het uitgangspunt ‘één huishouden, één plan, één
regisseur’, draagt bij aan de ontwikkeling van een plan van aanpak zoals opgesteld
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-

-

-

-

door het kernteam en de cliënt en sluit met zijn (behandel)plan aan op dit integrale
plan.
Indien nodig dient de aanbieder te participeren in een ambulant team voor de
uitvoering van een plan van aanpak.
De aanbieder heeft voldoende kennis van de lokale sociale kaart en is continue op de
hoogte van de beschikbare informele zorg, algemene voorzieningen en basiszorg die
voor de uitvoering van zijn dienstverlening van belang is.
De aanbieder spant zicht in om de samenwerking en afstemming tussen
professionele en niet professionele (basis)zorg rondom het huishouden optimaal te
laten functioneren.
De aanbieder innoveert in afschalen van hulp en ondersteuning, dit wil zeggen
verkorten van zorgduur of zorgzwaarte door zwaardere zorg geleidelijk te vervangen
door lichtere zorg of informele zorg.
De aanbieder zorgt voor een goede doorstroom, zonder dat dit ten koste gaat van de
kwaliteit van de behandeling, om daarmee zo veel mogelijk hulp en ondersteuning te
kunnen bieden.
De aanbieder levert maatwerk gebaseerd op de hulp en ondersteuning die nodig is
en biedt zo nodig een alternatief gedurende een overbruggingsperiode.
De aanbieder is verplicht zijn informatievoorziening aan cliënten up to date te
houden en daar waar van toepassing via lokale digitale toepassing
(webportal/digitale sociale kaart) beschikbaar te stellen. Na afronding van een traject
draagt de aanbieder, indien van toepassing, zorg voor overdracht en structureel
ingebedde nazorg. Dit geldt ook als de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt.
De aanbieder biedt vervoer als de cliënt is aangewezen op begeleiding in
groepsverband gedurende een dagdeel in een instelling, wanneer dit noodzakelijk is.
Uitgangspunt bij het beoordelen van de ‘noodzakelijkheid’, is het gebrek aan
zelfredzaamheid van de cliënt en/of zijn omgeving. De kosten voor het vervoer
dienen in de verantwoording inzichtelijk te worden gemaakt.
De aanbieder biedt persoonlijke verzorging als de cliënt is aangewezen op
begeleiding in groepsverband gedurende een dagdeel in een instelling, wanneer dit
noodzakelijk is. Uitgangspunt bij het beoordelen van de ‘noodzakelijkheid’, is het
gebrek aan zelfredzaamheid van de cliënt en/of zijn omgeving. De kosten voor de
persoonlijke verzorging dienen in de verantwoording en in de aanbieding inzichtelijk
te worden gemaakt.
De aanbieder waarborgt de professionaliteit van medewerkers die de ondersteuning
bieden (scholing, intervisie, etc.) en zorgt voor passende arbeidsvoorwaarden bij de
voor de dienstverlening vereiste deskundigheid, vaardigheden en activiteiten.
De aanbieder beschikt over voldoende vaardigheden en kennis met betrekking tot de
aanpak van huiselijke geweld en kindermishandeling.
De uitvoering van de kwaliteitseisen is afgestemd op de omvang van de organisatie
en de intensiteit van de hulp en ondersteuning, ten einde de administratieve lasten
van het kwaliteitsregime te beperken.
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Melding
U doet een melding voor de WMO of jeugdwet, dit kan doormiddel van een
aanmeldformulier. Deze zijn op te halen bij het startpunt of via de website
www.startpuntwageningen.nl te downloaden. U kunt dit ingevulde formulier mailen naar
WMO@wageningen.nl.
Er zal contact met u opgenomen worden door een startpuntmedewerker voor het maken
van een afspraak. Samen met u vult een startpuntmedewerker het ondersteuningsplan in. U
dient zelf het persoonlijk budgetplan volledig in te vullen. Deze is te vinden via de website.
Voor een volledige aanvraag van een maatwerkvoorziening in de vorm van een PGB is het
meldingsformulier, het ondersteuningsplan (ingevuld samen met de startpuntmedewerker)
en het door u ingevulde persoonlijk budgetplan noodzakelijk. De startpuntmedewerker zal
dit aanleveren bij de WMO consulent of Jeugdconsulent.
Hoe verloopt uw aanvraag
Binnen zes weken na het indienen van uw aanvraag wordt er contact met u opgenomen
door een WMO- of jeugdconsulent. De consulent beoordeeld op basis van de aangeleverde
informatie of er een besluit genomen kan worden of dat er verder onderzoek noodzakelijk is.
Voor een aanvraag van beschermd wonen zal er door een consulent altijd onafhankelijk
medisch advies opgevraagd worden.
Na het onderzoek ontvangt u een besluit op uw aanvraag. Wanneer u een PGB krijgt, dan
staat in de beschikking onder andere de hoogte van het budget, voor hoe lang u het budget
krijgt en het resultaat wat u wilt bereiken met de hulp een ondersteuning. De hoogte van
het PGB wordt bepaald aan de hand van de tarieven van de zorg in natura en de inhoud van
de ondersteuningsvraag. Als u duurdere zorg wilt, moet u dit bijbetalen.
Eigen bijdrage
Als u een maatwerkvoorziening krijgt toegewezen in de vorm van een PGB, moet u hierover
ook een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer
informatie hierover verwijzen wij u naar www.cak.nl
Beëindiging PGB
In sommige gevallen kan een PGB beëindigd worden:
-

Wanneer u overgaat naar WLZ
Wanneer u langer dan twee maanden is opgenomen in een ziekenhuis of een WLZ
instelling
Als u zelf verzoekt om beëindiging van het PGB
Als u de zorg voortaan in natura wil krijgen
Als u failliet bent verklaard of als er sprake is van schuldsanering op grond van de
WSNP
Als u niet langer over een vast woonadres beschikt
Als u zich niet houdt aan de verplichtingen
Als u komt te overlijden.
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