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PGB:  
wanneer (g)een goed idee? 



Programma 
 
 PGB de basis (‘waar staat dat’)  

 5x dilemma’s en voorbeelden 

 De samenvatting 

 



PGB: de basis (waar staat dat?) 
 

• WMO Artikel 2.3.6 

•  Artikel 2.3.6, lid 1 

• 1. Indien de cliënt dit wenst, verstrekt het college hem een 

persoonsgebonden budget dat de cliënt in staat stelt de diensten, 

hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de 

maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken. 

 



In WMO - wanneer pgb in beeld? 
 

Dan is dit is de zorg die nog overblijft. 

Wat kan ik oplossen met een algemene voorziening? 

Ik kies voor 

ZIN 

Ik kies voor 

PGB 
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Dan is dit is de zorg die nog overblijft. 

Hiervoor heb ik een maatwerkvoorziening nodig 

Melding: Ik heb deze zorg of ondersteuning nodig. 

Wat los ik zelf op of met hulp uit mijn netwerk?  
 



PGB: de basis (waar staat dat?) 
 • WMO Artikel 2.3.6 , lid 2  

 

• 2. Een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien: 

a.de cliënt, in staat is te achten de aan een persoonsgebonden budget 

verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren (zelf of met hulp uit 

sociale netwerk); 

b.de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt  

c.is gewaarborgd dat de maatwerkvoorziening veilig, doeltreffend en 

cliëntgericht wordt verstrekt (kwaliteit).  

 



PGB: de basis (waar staat dat?) 
  

WMO Artikel 2.3.6 ‘de aan het pgb  verbonden taken’ 

1. Budget beheer 

2. Post lezen, regeling begrijpen 

3. Gebruiken waar het voor bedoeld is  

4. Kwalitatief goede zorg/voorziening inkopen 

5. Zorgverleners kunnen aansturen → ‘Zelf of met hulp uit het sociale 

netwerk’ 

 



Voor wie is een pgb geschikt? 
 
 

 voor mensen die het willen en kunnen beheren,  

 zelf of met hulp uit eigen netwerk  

 (zijnde geen uit pgb betaalde zorgverlener/instelling) 

 

 Hulpmiddelen: www.pgb-test.nl, cursus Per Saldo 

 



Voorbeeld 1 

Meneer met dwarslaesie wil in hoogte verstelbare  

rolstoel voor zijn werk 
 
 
 

Pgb een goed idee? 
Ja       of        Nee 

 

 



Voorbeeld 2 

Gezin spreekt niet goed Nederlands en wil pgb aanvragen voor 
zorg inwonende gehandicapte oma 

 
 
 
 

Pgb een goed idee? 
Ja       of        Nee 

 

 



Voorbeeld 3 

Voorziening voor beschermd wonen voor jongeren met 
psychiatrische problemen en drugsverleden. Kan alleen met pgb 

(want geen ZIN contract met gemeente). ZIN heeft lange 
wachtlijsten. 

 
 

Pgb een goed idee? 
Ja       of        Nee 

 

 



Voorbeeld 4 

Alleenstaande jonge man (25 jaar) wil  

huishoudelijke hulp  inhuren via pgb. 
 

Pgb een goed idee? 
Ja       of        Nee 

 

 



Voorbeeld 4a 

Jonge man wil gespecialiseerde begeleiding in  

omgaan met ASS inhuren via pgb. 
 

Pgb een goed idee? 
Ja       of        Nee 

 

 



Voorbeeld 5 

Mevrouw wil haar baan opzeggen om voor haar  

partner te gaan zorgen. 

 
Pgb een goed idee? 
Ja       of        Nee 

 

 



Samenvattend: 

• Pgb een goed idee? Waar toets je op? 
 
* Taalvaardigheid, budgetvaardigheid: zelf of met hulp? 
 
* Afhankelijkheid van zorgverlener? 
 
* In staat om zorgverlener aan te sturen?  
  → Hangt ook af van voorziening 
 
* Maak onderscheid tussen eerste aanvraag  
  en ‘pgb in de dagelijkse praktijk’ 
 
 



Samenvattend: 

• Pgb NOG geen goed idee?  
 
In geval van twijfel:  

• ondersteun,  denk aan onafhankelijke cliëntondersteuning  

• licht voor (zorg dat je zelf goed op de hoogte bent) 

• bied cursus aan 

• en/of spreek tussenevaluatie af  (nb: hoeft geen kortere indicatie te betekenen!) 

 



Samenvattend: 

• Pgb geen goed idee?  
 
 
In geval van alarmbellen:  
* geen pgb toekennen 
* én voor passende zorg in natura zorgdragen 

 



Wat biedt Per Saldo? 

 Cursussen en voorlichting  

 bv. ‘pgb in de WMO voor professionals, met casuïstiek’ 

 Ook (team)maatwerk en bij u op locatie 

 Abonnement voor organisaties / gemeenten met: 

 toegang tot de beveiligde ledeninfo op www.pgb.nl 

 bellen met de advieslijn 

 korting op cursussen en voorlichting 

 



Uw vragen, reacties, tips… 



 

Hans van der Knijff en Mieke Westmeijer 

Per Saldo 

 

 
Bedankt voor uw aandacht  

 


