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?

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.
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d) Welk resultaat wilt u met de ondersteuning behalen?

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 / jaren 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

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:
Nieuwe melding
 Bij een nieuwe melding voor PGB meldt u zich bij het Startpunt.
 Een Startpuntmedewerker maakt een afspraak met u voor een gesprek. Hiervan
wordt een (ondersteunings)plan opgesteld.
 Het ondersteuningsplan en dit ingevulde persoonlijk budgetplan worden door de
Startpunt medewerker als nieuwe melding ingeleverd bij een WMO/jeugd Consulent.
Verlenging
 U stuurt het aanmeldformulier, het persoonlijk plan en het ondersteuningsplan
WMO/Jeugd op.
 Na ontvangst van deze formulieren neemt de WMO/Jeugd consulent contact met u
op. Eventueel wordt er nog een huisbezoek gepland of worden telefonisch een aantal
aanvullende zaken doorgenomen.
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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