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Persoonsgebonden budget (pgb) in de gemeente Voorst
‘In de visie van de gemeente Voorst staan zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid voorop. Het pgb is een prima middel om zorg op maat te
realiseren, waarbij u zelf de regie zoveel mogelijk in handen houdt.
“Wij zijn een gids in onze samenleving waarin we omkijken naar elkaar en waarin
iedereen meedoet”.
Belangrijk is dat mensen hun
mogelijkheden optimaal kunnen
benutten en midden in de maatschappij
kunnen staan. Wij staan voor innovatie in
de zorg. Dit betekent meer kortlopende
hulp, het benutten en versterken van
persoonlijke vaardigheden en zelfhulp.
Vaak zijn cliënten, ouders of
vertegenwoordigers zelf de drijvende
kracht achter vernieuwing. Het pgb kunnen
zij gebruiken om dit te realiseren’.
Een pgb, wat houdt dat in?
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u hulp kunt inkopen die precies aansluit bij uw persoonlijke vraag. Met een pgb koopt u zelf ondersteuning in en met
zorg in natura regelt de gemeente dat voor u. U kunt het pgb en de zorg in natura ook
combineren. Hoe dat werkt in de gemeente Voorst leest u in deze folder.
Waar kan ik het pgb voor gebruiken?
U gebruikt het pgb voor individuele, op maatwerk gerichte voorzieningen die vallen onder
de Wmo of de Jeugdwet. Voorbeelden hiervan zijn hulpmiddelen, vervoer, dagbesteding of
één-op-één begeleiding bij zorgaanbieders die geen afspraken met de gemeente hebben.
Andere mogelijkheid is zorg in natura
De gemeente Voorst heeft met diverse
zorgaanbieders afspraken gemaakt. U krijgt dan
ondersteuning via één van deze aanbieders,
ofwel zorg in natura.
U kiest zelf voor zorg in natura of een pgb.
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Wat valt niet onder het pgb?
In de gemeente Voorst kunt u geen pgb aanvragen voor administratie, coördinatie,
crisishulp/opvang, diagnostiek en pleegzorg. Ook kunt u het pgb niet gebruiken voor
algemene voorzieningen in uw wijk of gemeente. Denkt u hierbij aan een
boodschappendienst of een activiteit die voor iedereen toegankelijk is in een buurthuis.
De wet sluit verder nog uit: bemiddeling; jeugdzorgplus, jeugdbescherming,
jeugdreclassering en collectief vraagafhankelijk onderzoek.
Hoe vraagt u het pgb aan?
Voor een hulpvraag met financiering vanuit het pgb
maakt u een afspraak met het MNVoorst
(Maatschappelijk Netwerk Voorst) voor de Wmo of het
CJG (Centrum Jeugd en Gezin) voor de Jeugdhulp.
Kijk hiervoor bij de contactgegevens.

Gesprek
Vervolgens krijgt u een persoonlijk gesprek over uw hulpvraag met een medewerker
van het MNVoorst of CJG. Hierbij kunnen ook familieleden aanwezig zijn, uw wettelijke
vertegenwoordiger, de mantelzorger, een onafhankelijke cliëntondersteuner of een
vertrouwde hulpverlener.
Tijdens dit gesprek kijken we ook of u zelf al oplossingen heeft gezocht of dat u over een
sociaal netwerk beschikt dat u kan helpen bij hulpvragen over bijvoorbeeld
zelfredzaamheid of opvoeding. Mogelijk zijn er oplossingen te bedenken vanuit algemene
voorzieningen of via de inzet van vrijwilligers. Ook kan uit het gesprek naar voren komen
dat individueel maatwerk nodig is.
Het gaat bij een pgb om een individuele voorziening waar maatwerk bij komt kijken.
Daarom vinden wij het belangrijk om te horen waarom u kiest voor een pgb en
bijvoorbeeld niet voor zorg in natura. Ook informeren wij u welke taken en
verantwoordelijkheden u krijgt met een pgb. Het gaat dan om het beheren van geld en het
maken van schriftelijke afspraken met uw hulpverlener(s).
Gespreksverslag en ondersteunings- of gezinsplan
Van het gesprek maken we een verslag. U krijgt hiervan een kopie zodat u weet wat er is
besproken. Na of tijdens het gesprek stellen we een persoonlijk ondersteuningsplan
(Wmo) vast of een gezinsplan (Jeugd).

-2-

Aanvraag
Vervolgens kunt u met dit verslag of plan een pgb aanvraag indienen en/of een aanvraag
voor een individuele maatwerkvoorziening die u wilt financieren via een pgb.
Voorwaarden pgb
Er zijn binnen de Wmo en Jeugdwet wel voorwaarden verbonden aan het pgb.
Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan kunt u een pgb aanvragen.
 U moet aangeven waarom zorg in natura niet geschikt voor u is;
 U of een vertegenwoordiger moet een pgb kunnen beheren (regievoeren),
ofwel de hulp inkopen en hulpverleners aansturen;
 De hulp die u inkoopt moet bovendien goed en veilig zijn en bijdragen aan
het gewenst resultaat.
In voorkomend geval kan de gemeente beslissen om geen pgb te verstrekken. Ook mag
de gemeente zelf bepalen onder welke voorwaarden u een pgb mag gebruiken om
‘informele hulp’ uit te betalen. Hiervoor wordt een maximum tarief bepaald.
Regie voeren
Wat betekent regievoeren voor u?
Kiest u voor een pgb, dan willen wij van u weten welke hulp u gaat inkopen en met welk
doel. U stelt hiervoor een zorgovereenkomst op. We bekijken ook of u zelf de regie kunt
voeren over het pgb. Kunt u dit niet zelf, dan is het ook mogelijk om iemand te vragen uit
uw netwerk om deze rol op zich te nemen. Of u vraagt het aan uw wettelijke
vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger mag u voor deze taak niet betalen met uw
pgb. Soms komt het voor dat de regievoerder ook de hulp verleent. We staan dit alleen in
bepaalde situaties toe. Bijvoorbeeld als ouders of een partner betaalde hulp verlenen.
Hiermee willen we voorkomen dat rollen door elkaar lopen. Tot slot. Als u een pgb-bureau
inzet voor de regierol, zijn de kosten voor uw eigen rekening.
Kwaliteitseisen
U bent zelf verantwoordelijk voor het inkopen van
kwalitatief goede hulp. U heeft maximale
keuzevrijheid zolang de kwaliteit van de hulp is
gewaarborgd. Als pgb-houder maakt u zelf de
afspraken met een hulpverlener over de prestaties.
Wij vinden het belangrijk dat de professionele
hulpverlener werkt volgens een bepaalde
standaard, uw rechten respecteert en uw veiligheid
in acht neemt. Goede hulp is afgestemd op uw
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behoeften en op eventuele andere hulp die u ontvangt. Het is mogelijk dat het pgb wordt
stopgezet als de kwaliteit van de geboden hulp onvoldoende is. Steekproefsgewijs vinden
controles plaats.
Formele hulp
Onder formele hulp verstaan we een hulpverlener die:
 zich heeft ingeschreven als zorgverlener bij de Kamer van Koophandel;
 als ZZP-er over een VAR-verklaring beschikt en geen familielid is;
 staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd of BIG-register.
Uw keuze voor het pgb moet u goed motiveren als u hulp wilt inkopen bij een aanbieder
die ook zorg in natura levert.
Informele hulp en mantelzorg
Informele hulp is hulp uit het eigen sociale netwerk zoals een
familielid of een bekende. Dit heet mantelzorg. Er zijn regels voor
het inkopen van hulp van iemand uit uw eigen omgeving.
Mantelzorg
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Veel mensen kunnen niet
zelfstandig wonen zonder hulp van een mantelzorger. De laatste
jaren worden mantelzorgers steeds vaker betaald uit een pgb.
Mantelzorgers mogen zeker niet overbelast raken. Wij willen hen
zoveel mogelijk in staat stellen om hun werk te kunnen
combineren met huishouden en (mantel)zorgtaken. We bekijken
daarbij met u wat algemeen gebruikelijk is. Samen bekijken we
of de hulp uit uw directe omgeving in aanmerking komt voor betaling uit uw pgb.
Uw persoonlijke en/of gezinssituatie vormt hierbij het uitgangspunt.
Mantelzorg is geen verplichting
Mensen in uw omgeving zijn overigens niet verplicht om mantelzorg te bieden. Als zij dit
niet willen of kunnen, dan kunt u professionele hulp aanvragen. Van mensen wordt wel
verwacht dat zij gebruikelijke hulp aan elkaar verlenen. Gebruikelijke hulp is de normale
dagelijkse hulp van gezinsleden en huisgenoten aan elkaar.
Bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de kinderen.
Mantelzorg en uitkering
Ontvangt u een uitkering? Vraag dan bij uw uitkerende instantie na wat voor gevolg dit
voor u kan hebben.
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Uitruil
Uitruil mag wanneer hulpen ‘taken’ van elkaar overnemen. Uitruil tussen ‘functies’ is alleen
mogelijk als hierover afspraken zijn gemaakt in het persoonlijk ondersteuningsplan of
gezinsplan. Vooraf maken we met u afspraken over de bestedingsvrijheid van het pgb
en de maximale inzet van het pgb in een bepaalde periode. Uitruil mag niet als vooraf is
besproken en vastgelegd dat dit niet is toegestaan. Zo mogen alleen erkende therapeuten
en professionele zorgverleners bepaalde gespecialiseerde ondersteuning leveren.
Deze zorg mag niet door iemand uit uw directe omgeving (mantelzorger) worden
overgenomen. Ook kunt u een pgb voor een scootmobiel niet inzetten voor dagbesteding.
Oneigenlijk gebruik en misbruik
We willen ervoor zorgen dat het pgb op een juiste manier wordt gebruikt. Dat u weet
waaraan u begint en wat de regels zijn. Daarom zorgen we voor goede informatie over het
pgb, taken en verantwoordelijkheden.
Financiële regels
Tarieven

Het pgb voor formele hulp bedraagt 100% van het tarief voor zorg in
natura. Dit is ook het maximale tarief dat u per uur mag
declareren. Het pgb voor informele hulp is 75% van het tarief voor
zorg in natura met een maximum van € 20,- per uur (individueel) en
maximaal € 30,- per etmaal (kortdurende verblijf).

De zorg in natura tarieven voor jeugd en volwassenen (Wmo) verschillen.
Is de hulp die u wilt inzetten met een pgb duurder dan zorg in natura, dan moet u zelf het
verschil bijleggen.
Salarisadministratie
U kunt uw salarisadministratie kosteloos uitbesteden aan de SVB wanneer u wettelijk
verplicht bent een salarisadministratie te voeren. Dat is het geval wanneer een
zorgverlener vier of meer dagen voor u werkt.
U bent niet wettelijk verplicht een salarisadministratie bij te houden als:
 u een zorgovereenkomst heeft met een zorgverlener die maximaal drie dagen
per week voor u werkt;
 u een zorg overeenkomst heeft met uw partner, een familielid of een freelancer.
Eigen bijdrage
U ontvangt een factuur van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) als u een eigen
bijdrage moet betalen voor de ingekochte hulp. Deze is gerelateerd aan uw inkomen.
Kijk hiervoor op www.hetcak.nl
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Trekkingsrecht
De SVB (Sociale Verzekeringsbank) beheert uw PGB en betaalt op uw verzoek de
hulpverleners. U bepaalt zelf welke hulpverleners dat zijn. U krijgt het geld dus niet langer
op uw eigen rekening gestort. Dit heet trekkingsrecht. Kijk hiervoor op www.svb.nl/Pgb
Nieuwe pgb: geen vrij besteedbaar bedrag
Bij een nieuwe pgb ontvangt u geen vrij besteedbaar bedrag. U kunt alleen de kosten voor
hulp declareren. Met de hulpverleners die deze hulp leveren, sluit u een
zorgovereenkomst. Deze overeenkomst moet zijn goedgekeurd door een medewerker van
het MNVoorst of CJG Voorst én de SVB. Hierbij gaan we uit van de
modelzorgovereenkomst van de SVB.
Reiskostenvergoeding
Uit het pgb mag u een reiskostenvergoeding betalen aan uw hulpverlener voor een
afstand van 6 tot 150 kilometer per keer. De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer.
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Contact
MNVoorst
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello

CJG Voorst
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello

Openingstijden MNVoorst:
werkdagen van 08.30 – 12.30 uur.

Openingstijden CJG:
werkdagen van 08.30 – 12.30 uur.

Inloopsspreekuur werkdagen:
van 08.30 – 12.30 uur.

Inloopsspreekuur werkdagen:
van 08.30 – 12.30 uur.

Telefoon: (0571) 745 111
werkdagen van 08.30 – 12.30 uur.

Telefoon: (0571) 745 150
werkdagen van 08.30 – 12.30 uur.

info@mnvoorst.nl
www.mnvoorst.nl

info@cjgvoorst.nl
www.cjgvoorst.nl

Tip
Omdat informatie snel veroudert, houden wij deze informatie actueel op de sites
www.mnvoorst.nl en www.cjgvoorst.nl.
Colofon
Aan de inhoud van deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.
Gemeente Voorst, januari 2016 www.voorst.nl
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