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Het persoonsgebonden budget
U hebt een gesprek gehad met de consulent van de gemeente over de 
zorg of ondersteuning die u of uw gezinslid nodig heeft. Tijdens dat 
gesprek bleek dat u in aanmerking komt voor de aangevraagde zorg, 
ondersteuning of een hulpmiddel. Ook bleek dat een persoonsgebonden 
budget (pgb) waarschijnlijk het beste bij uw situatie past. Met een pgb kunt 
u zelf de zorg, ondersteuning of hulpmiddel inkopen.

Dat laatste klinkt eenvoudiger dan het is. Daarom hebben wij deze folder 
voor u samengesteld. We leggen uit welke stappen u moet nemen om in 
aanmerking te komen voor de toekenning van het pgb. En wat er van u 
verlangd wordt tijdens de duur van het pgb. Mocht u nog vragen hebben, 
dan kunt u altijd opnieuw contact opnemen met de consulent van de 
gemeente Schouwen-Duiveland.
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Indicatie
Tijdens het gesprek met de consulent kwam naar voren dat een pgb voor u 
de beste manier is om de juiste zorg of ondersteuning te verkrijgen. U hebt 
uitgelegd waarom u een pgb aanvraagt en welk concreet doel (dit kunnen 
ook meerdere doelen zijn) u wilt bereiken. 
Van dit gesprek ontvangt u een verslag. In het verslag staat precies welke 
zorg noodzakelijk is.

Pgb-plan
De consulent heeft met het verslag een formulier meegestuurd. Dit 
formulier (een ‘leeg’ pgb-plan) en de gegevens uit het verslag kunt u (of uw 
vertegenwoordiger) gebruiken voor het opstellen van uw pgb-plan.

In dit pgb-plan geeft u de volgende zaken aan:
• Welke concrete doel(en) u wilt behalen en hoe.
• Hoe u het pgb wilt besteden.
• Welke zorg of ondersteuning u nodig hebt.
• Welke organisatie* de zorg of ondersteuning gaat geven aan u of uw 

familielid.
• Hoe vaak u die zorg of ondersteuning gaat krijgen.
• Wie het pgb gaat beheren.

*Bij het formulier treft u ook een bijlage aan. Deze bevat een samenvatting 
van de kwaliteitseisen waar zorgaanbieders aan moeten voldoen als zij zorg 
op grond van de Wmo willen inkopen. Daarmee kunt u geschikte 
organisaties kiezen. De zorgaanbieders kunnen zelf de volledige eisen 
downloaden via onze website www.schouwen-duiveland.nl (zoek op 
trefwoord ‘pgb’). Deze ‘Checklist voorwaarden pgb-zorgaanbieders’ is ook 
op te vragen bij het loket Samenleving en zorg. 

Tip
Wilt u specifieke zorg inkopen – denk aan hulp bij het huishouden, 
dagbesteding, individuele begeleiding of jeugdhulp – dan is het handig 
om het pgb-plan samen met de zorgaanbieder in te vullen.

http://www.schouwen-duiveland.nl




Pgb-beheer
In het pgb-plan geeft u ook aan wie het pgb gaat beheren. U kunt dat zelf 
doen. U kunt er ook voor kiezen om dit aan een ander over te laten. 
Wat uw keuze ook wordt, het is belangrijk dat de pgb-beheerder weet aan 
welke eisen het pgb-beheer moet voldoen. De consulent kan bij een 
nieuwe aanstaande pgb-beheerder een vaardigheidscheck afnemen.

Let op: de zorgaanbieder mag helpen met het invullen van het pgb-plan, 
maar in verband met voorkomen van belangenverstrengeling mag de 
zorgaanbieder geen pgb-beheerder zijn.

De pgb-beheerder moet onder meer:
• Een duidelijk beeld hebben van de zorgvraag.
• Op de hoogte zijn van de regels en verplichtingen die horen bij een 

pgb.
• Zelfstandig zorg in kunnen kopen die aan de geldende kwaliteitseisen 

voldoet.
• De administratie zorgvuldig bijhouden zodat er altijd inzicht is in de 

bestedingen van het pgb.
•  Actief contact onderhouden met de gemeente, zorgverleners en de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) die voor de uitbetaling zorgdraagt.
• Werk- of opdrachtgever zijn en zorgverleners kunnen aanspreken op 

hun functioneren.
•  Verantwoording afleggen over de geleverde zorg.

De bijbehorende salarisadministratie kunt u ook (kosteloos) uitbesteden 
aan de SVB. Dit kan de pgb-beheerder aangeven op de 
zorgovereenkomst.

Beschikking
Het pgb-plan stuurt u naar de gemeente op. Als de gemeente akkoord is 
met het pgb-plan ontvangt u de beschikking van de gemeente. Als het om 
zorg vanuit de Wmo gaat, beslist de gemeente binnen 8 weken. Voor de 
jeugdhulp geldt geen wettelijke termijn.



In de beschikking staat onder meer informatie over:
• De concrete doelen die u wilt bereiken. 
• De hoogte van het pgb.
•  De hoogte van uw eigen bijdrage.
•  De begin- en einddatum van de zorg of ondersteuning.
•  De maand waarin de evaluatie plaatsvindt.

Als de gemeente positief beslist, zorgt zij ervoor dat het juiste budget op 
uw naam staat gereserveerd bij de SVB. De uitbetaling van de ingekochte 
zorg verloopt namelijk via de SVB.

De SVB informeert u over het invullen van de zorgovereenkomst. U vindt 
modellen van de zorgovereenkomst en veel praktische informatie op de 
pgb-website van de SVB, www.svb.nl/pgb.

U of uw pgb-beheerder stuurt de ingevulde zorgovereenkomst naar de 
SVB.

Declareren van zorg
Uw zorgaanbieder stuurt binnen 6 weken de factuur voor de geleverde 
zorg aan de pgb-beheerder.

Die factuur moet aan bepaalde administratieve eisen voldoen. Bovendien 
moeten de tarieven overeenkomen met de afgesproken bedragen in de 
zorgovereenkomst. U vindt de criteria op www.svb.nl/pgb.

De pgb-beheerder heeft vervolgens nog maximaal 4 weken de tijd om 
deze factuur naar de SVB te sturen.

Let op: de pgb-beheerder dient de administratie, facturen en vergoedingen 
5 jaar te bewaren.

http://www.svb.nl/pgb
http://www.svb.nl/pgb




Evalueren
Hoe gaat het met het behalen van de doelen uit het pgb-plan? Levert het 
pgb-beheer vragen of knelpunten op? Het is voor iedereen handig als dit 
gevolgd wordt, zodat het pgb-plan goed kan worden uitgevoerd of 
eventueel bijgesteld. Daarom bevat de beschikking ook een periode 
waarbinnen de consulent met u en de eventuele pgb-beheerder de gang 
van zaken evalueert.

Beëindiging
De gemeente geeft een pgb altijd voor een bepaalde periode af. Als deze 
periode voorbij is en u hebt deze zorg niet langer nodig, dan hoeft u niets 
te doen. Als u langer, meer of aanvullende zorg nodig hebt, kunt u contact 
opnemen met het loket Samenleving en zorg.

Als een pgb tussentijds eindigt, bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden, 
dan dient u dit direct door te geven aan de gemeente en de SVB. Daarmee 
voorkomt u dat u uw maandelijkse eigen bijdrage blijft betalen nadat het 
pgb is beëindigd.

Let op: zowel het pgb vanuit de Wmo als uit de jeugdzorg is een 
gemeentelijke voorziening. Als u naar een andere gemeente verhuist, wordt 
het pgb direct stopgezet en daarmee de zorg of ondersteuning. U zult bij 
uw nieuwe gemeente opnieuw het pgb moeten aanvragen.



Aanvullende informatie

Misschien hebt u na het lezen van deze informatie behoefte aan extra 
uitleg. Het pgb is nu eenmaal geen zak met geld die u vrij kunt 
besteden.

Bij het pgb gaat het om specifieke zorg of ondersteuning waar u op dit 
moment behoefte aan hebt. Die zorg of ondersteuning kunt u inkopen 
met behulp van het pgb. Daar zijn veel voorwaarden aan verbonden op 
het gebied van kwaliteit en beheer en dat maakt het proces soms 
ingewikkeld.

Als u meer algemene informatie wilt, kunt u bijvoorbeeld terecht bij Per 
Saldo, de landelijke vereniging van budgethouders (pgb-beheerders): 
www.pgb.nl.

Zoals gezegd heeft ook de SVB veel informatie op www.svb.nl/pgb 
staan.

Voor vragen over de regels die de gemeente Schouwen-Duiveland 
hanteert, kunt u contact opnemen met het loket Samenleving en zorg, 
telefoonnummer (0111) 452 280.

http://www.pgb.nl
http://www.svb.nl/pgb


Laan van St. Hilaire 2 

4301 SH Zierikzee

Postadres: 

Postbus 5555 

4300 JA Zierikzee

T (0111) 452 000 

gemeente@schouwen-duiveland.nl

www.schouwen-duiveland.nl
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