‘Persoonsgebonden budget’ (PGB); is dat iets voor mij?
Inleiding
Heeft u een beperking waardoor u problemen ervaart in uw dagelijks leven? Heeft u
bijvoorbeeld moeite met het voeren van uw huishouden? Is het lastig voor u zich te
verplaatsen in uw woning of omgeving? Dan kunt u contact opnemen met het Wmo
loket van uw gemeente. Uw gemeente helpt u dan met het zoeken naar een
oplossing waardoor u mee kunt blijven doen in de samenleving.
Samen met u kijkt uw WMO adviseur wat er in uw eigen omgeving mogelijk is vanuit
de gemeente. Misschien bent u al goed geholpen met een ‘algemene’ voorziening:
een vrijwilliger, of kunt u gebruik maken van ons collectief vervoer. Als dat voor u
niet werkt, kunt u in aanmerking komen voor een individuele voorziening.
Bijvoorbeeld een hulp in huis, een rolstoel, een scootmobiel of een
woningaanpassing. Voor deze individuele voorzieningen is een medische indicatie
nodig. Uw huisarts geeft deze indicatie af. Wanneer u voor een individuele
voorziening in aanmerking komt, kunt u deze op twee manieren van uw gemeente
ontvangen:
In natura: wij regelen voor u de hulp bij het
huishouden of een voorziening.
Als Persoonsgebonden budget (PGB): u ontvangt een persoonsgebonden
budget (pgb) – geldbedrag - om zelf hulp bij het huishouden of een
voorziening in te kopen.
Deze handleiding gaat over het pgb. U kunt lezen wat een pgb is en wat de
verschillen zijn tussen natura en een pgb. U leest op welke manier uw gemeente de
pgb-regeling uitvoert en kunt beslissen of het pgb een goede keuze voor u is.
Zelf regelen met hulp van derden
Pgb is een geldbedrag waarmee u zelf (binnen de gestelde voorwaarden) uw
ondersteuning regelt. Werken met een pgb is zelf keuzes maken en beslissen wat u
nodig heeft. Voordelen van het zelf regelen zijn dat u: niet afhankelijk bent van het
bestaande aanbod maar meer keuzemogelijkheden heeft en zelfstandiger bent.
de ondersteuning regelt op een manier die aansluit bij uw situatie en wensen. beslist
welke leverancier of hulpverlener u inschakelt. overlegt over service en kwaliteit.
opdrachtgever en klant bent. Het zelf regelen van uw ondersteuning houdt in dat u
zelf: zoekt naar het juiste hulpmiddel of iemand die u helpt met uw huishouden.
rekening houdt met de door uw gemeente meegegeven vereisten voor het
hulpmiddel of de hulp.

het hulpmiddel aanschaft of werkafspraken maakt met uw hulp.
een contract afsluit met leveranciers of een overeenkomst opstelt met uw hulp.
de kwaliteit bewaakt van de geleverde diensten.
uw administratie voert zoals:
- het uitbetalen van uw hulp of leverancier;
- het verantwoorden van het uitgegeven budget aan uw gemeente .
Is PGB iets voor mij?
Heeft u belangstelling voor het pgb, maar vraagt u zich af of het pgb wel geschikt is
voor u? Door onderstaande vier vragen te beantwoorden, kunt u snel inschatten of
een pgb bij u past. Als u alle vragen met JA kunt beantwoorden, sluit het pgb
waarschijnlijk goed aan bij uw wensen en situatie.
1. Wil ik zelf beslissen welke ondersteuning bij mij past?
2. Vind ik het prettig zelf werkafspraken met mijn hulp te maken (werktijden en soort
activiteiten) of specifieke wensen van een voorziening te kunnen vaststellen?
3. Ben ik in staat zelf hulp te vinden of zelf een voorziening te regelen, of ken ik
iemand die mij daarbij kan helpen?
4. Ben ik in staat mijn pgb te beheren, te verantwoorden en afspraken te maken met
mijn hulp of leverancier?

