Budgetplan Begeleiding
Omschrijving
Als u zich bij de gemeente Etten-Leur meldt met een hulpvraag en uit ons onderzoek blijkt
dat een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) nodig
wordt geacht, dan wilt u deze voorziening misschien wel in de vorm van een
persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb koopt u zelf uw zorg in.

Voor wie is het bedoeld
Begeleiding is alleen mogelijk voor mensen met matige of ernstige beperkingen op een van
de volgende gebieden:
- Financiën
- Dagbesteding
- Huisvesting
- Huiselijke relaties
- Geestelijke gezondheid
- Lichamelijke gezondheid
- Verslaving
- Activiteiten dagelijks leven
- Sociaal netwerk
- Maatschappelijke participatie
- Justitie
- Tijdsbesteding
- Ouderschap
Het budgetplan begeleiding is dan ook bedoeld voor iedereen waarvan uit ons onderzoek is
gebleken dat ze recht hebben op een indicatie begeleiding op grond van de Wmo.

Voorwaarden
U komt alleen in aanmerking voor een pgb als u aan een aantal voorwaarden voldoet,
namelijk;
- U kunt het budget zelf beheren. Dat betekent dat u zelf begeleiding kunt inkopen
en uw begeleiders kunt aansturen of een overeenkomst met een leverancier kunt
afsluiten. Dit kan ook iemand uit uw sociale netwerk of een vertegenwoordiger
voor u doen. U machtigt dan iemand om dit voor u te doen;
- U heeft een goede motivatie waarom u een pgb wilt ontvangen in plaats van
begeleiding in natura;
- U koopt begeleiding in die doeltreffend, cliëntgericht en veilig is. De begeleiding
draagt bij aan uw zelfstandigheid en uw participatie in de samenleving.

Hoe vraag ik een budget voor Begeleiding aan
Als vast is komen te staan dat een voorziening op grond van de Wmo voor u nodig is zal de
Wmo-consulent u vragen om een budgetplan in te dienen. Met dit plan laat u aan de
gemeente zien dat u heeft nagedacht over de manier waarop u het budget gaat besteden.
Daarmee is het ook een hulpmiddel voor uzelf.
U kunt dit budgetplan alleen of samen met uw zorgverlener invullen.
Dien het budgetplan pas in als de Wmo-consulent u hierom vraagt. Eerst moet namelijk
onderzocht worden of en wat voor Wmo-voorziening voor u nodig is. Misschien kunt u toch
zelf of samen met iemand uit uw omgeving uw hulpvraag oplossen of misschien zijn er wel
andere oplossingen mogelijk. Pas na dit onderzoek weet u of en waarvoor u een budgetplan
op moet stellen.
Als u vooraf al bepaalde wensen heeft, bijvoorbeeld over het persoonsgebonden budget, dan
kunt u deze aangeven in een persoonlijk plan. Dit persoonlijk plan kunt u bij de aanmelding
van uw hulpvraag indienen.
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Hoogte persoonsgebonden budget
De hoogte van het pgb hangt af van door wie u de begeleiding laat uitvoeren. De gemeente
rekent voor begeleiding die verleent wordt door een niet daarvoor opgeleide persoon of door
iemand uit uw sociale netwerk een ander tarief dan wanneer een opgeleide beroepskracht
de begeleiding verleent. Maar uitgangspunt is dat het bedrag niet hoger is dan wat
begeleiding in natura kost. We gaan hierbij uit van de goedkoopste adequate voorziening die
in uw situatie passend is.

3 verschillende budgetplannen
Hieronder staat het budgetplan voor begeleiding. Er is ook een budgetplan voor
huishoudelijke ondersteuning en een budgetplan voor hulpmiddelen.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen

20-05-2020

Pgb-plan Begeleiding
Persoonsgebonden budget Wmo
U vraagt bij het Wmo-loket elz een Persoonsgebonden budget (pgb) aan waarmee u zelf uw
zorg kunt inkopen. Om uw aanvraag voor een pgb compleet te maken, is dit pgb-plan nodig.
Met dit pgb-plan laat u zien waarom u kiest voor een pgb, hoe u het budget wilt gaan
beheren en besteden. Let op, vul ook bijlage 1 en 2 in!
Heeft u tijdens het invullen van dit plan nog vragen? Neem dan gerust contact op met het
Wmo-loket elz. Op maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen
naar 076-502 4025.
1

Uw gegevens

Uw naam
Uw klant nummer
Voorgenomen indicatie: **WEGHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS** Waakvlam,
Begeleiding Thuis Regulier, Begeleiding Thuis Plus, Begeleiding Groep, Begeleiding Groep
Plus, Vervoer bij begeleiding, logeeropvang.

2

Beheer van het pgb

Gaat u als budgethouder het pgb zelf beheren?
☐Ja , ga door naar vraag 4
☐Nee, ga door naar vraag 3
3

Wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde

Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die door de kantonrechter benoemd is tot uw
vertegenwoordiger. U kunt bijvoorbeeld denken aan een mentor, curator of bewindvoerder.
Een gemachtigde is iemand die namens u het Pgb beheert. Vul onderstaande gegevens in
als u een wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde heeft.
☐Ik heb een wettelijk vertegenwoordiger. Ik voeg een kopie bij van de machtiging.
☐Ik heb een gemachtigde persoon.
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Gegevens wettelijk vertegenwoordiger/ gemachtigde
Achternaam en
voorletters
Adres
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer
E-mailadres
Soort relatie

4 Waarom kiest u voor een pgb en niet voor Zorg in Natura?
Geef aan om welke reden u kiest voor een Pgb.
Bijvoorbeeld omdat u zelf wilt bepalen wanneer uw hulp komt, of omdat de hulp geen
contract heeft met de gemeente.

5 Hoe wilt u de begeleiding gaan regelen?
Vul bijlage 1 in. Benoem hier de activiteiten die u gaat ondernemen om het vastgestelde
resultaat te behalen en geef de frequentie aan.
6 Bij wie gaat u zorg inkopen?
Bij welke hulpverlener(s) wilt u zorg gaan inkopen?
Denk hierbij ook aan hulpverleners die u inzet als uw ‘vaste hulpverlener' ziek of met
vakantie is.
Naam

Relatie tot zorgverlener

Plaats

BSN of
KvKnummer

1
2
3
7 Welk bedrag vraagt u aan als pgb?
Wilt u meerdere hulpverleners inzetten? Geeft u dan duidelijk aan welk bedrag u voor welke
hulpverlener wilt aanvragen.
Houdt u hierbij wel rekening dat u als opdrachtgever wel verplicht bent minimaal het wettelijk
minimumloon uit te betalen aan uw zorgverlener. Via deze link kunt u het wettelijk
minimumloon berekenen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/rekenhulpminimumloon-berekenen

Naam

Aangevraagd bedrag per periode van 4
weken

1
2
3
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8

Kunt u een zorgovereenkomst afsluiten?
☐Ja

9

☐Nee

Kunt u uw begeleider aansturen en aanspreken op de zorg die hij/ zij geleverd
heeft?
☐Ja
☐Nee

10 Kunt u verantwoording afleggen over de besteding van uw Pgb?
☐Ja

☐Nee

11 Ondertekening
Let op, vul ook bijlage 1 en bijlage 2 in en stuur deze mee, deze zijn onderdeel van het
pgb-plan voor begeleiding!
Door ondertekening verklaar ik :
• Dat ik alle vragen in dit Pgb-plan naar waarheid heb ingevuld.
•

•

Dat ik weet dat áls ik een pgb toegekend krijg, ik:
-

verantwoordelijk ben voor het goede beheer van mijn Pgb;

-

voldoe aan de bij het Pgb behorende taken en verplichtingen;

-

verantwoordelijk ben voor de hulp die wordt ingekocht met het Pgb. Daarvoor
treed ik op als opdrachtgever naar mijn hulp(en) en bewaak ik de kwaliteit van
de huishoudelijke ondersteuning;

-

verantwoordelijk ben voor te behalen resultaten zoals genoemd in dit
budgetplan.

-

Dat ik alleen zorgovereenkomsten afsluit die passen binnen de afspraken van
dit Pgb-plan.

Dat mijn hulpverlener voldoet aan de kwaliteitseisen, benoemd in bijlage 2 van het
Pgb-plan

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

12 Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde? Dan moet deze persoon
dit plan ook ondertekenen.
Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen

20-05-2020

Bijlage 1 Hoe wilt u de begeleiding gaan regelen?
In het keukentafelgesprek is met u besproken welke resultaten u wilt behalen. Deze
resultaten zijn in het gespreksverslag uitgewerkt en overgenomen in onderstaande schema.
Geef per resultaat aan welke acties nodig zijn om het resultaat te behalen en hoe vaak
deze worden uitgevoerd.
De gemeente toetst of met de activiteiten die worden uitgevoerd en frequentie van de
uitvoering de maximaal haalbare resultaten kunnen worden behaald.
Domein

Gewenst resultaat

Activiteit

Frequentie

Vertel concreet en in stappen wat u
gaat doen om het doel te behalen

Hoe vaak gaat u aan
dit doel werken

Voorbeeld

Voorbeeld

Voorbeeld

Voorbeeld

Sociaal
netwerk

Op 1 augustus 2019 weet ik op
wie van mijn sociaal netwerk ik
een beroep kan doen in
verschillende situaties.

Stap 1.Ik ga samen met mijn begeleider een
overzicht maken mijn sociale netwerk.

Ik maak binnen 2
maanden het overzicht en
bespreek dit binnen 2
maanden met mijn
netwerk.

Stap 2. Ik ga samen met mijn begeleider per
persoon uit mijn sociale netwerk in beeld brengen
voor welke vraag ik bij hem/ haar terecht kan.
Stap 3.Ik ga dit bespreken met de personen in
mijn sociaal netwerk, zodat zij hiervan op de
hoogte zijn en ik zeker weet dat mijn
verwachtingen kloppen.
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Bijlage 2 Kwaliteitseisen
De kwaliteitseisen zijn vastgesteld voor hulpverleners die begeleiding leveren op basis van
een pgb. Er wordt onderscheid gemaakt in een professionele hulpverlener en een
hulpverlener uit het sociaal netwerk.
Geef aan wat voor u van toepassing is:
☐Ik heb professionele hulpverlening (zorgaanbieder/zzp-er)
☐Ik heb hulpverlening uit het sociaal netwerk
Leest u de eisen die gelden voor uw begeleider goed door. Uw begeleider moet aan alle
gestelde kwaliteitseisen voldoen. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren of dat zo is.
. De gemeente controleert steekproefsgewijs of uw begeleider daadwerkelijk aan deze eisen
voldoet.

De begeleider uit het sociaal netwerk voldoet aan onderstaande eisen:
•

De begeleiding wordt veilig verstrekt, zorgt ervoor dat u uw doelen bereikt en is op u
gericht,

•

De begeleiding wordt afgestemd op uw haalbare behoefte en op andere vormen van
zorg of hulp die u ontvangt,

•

De begeleiding die u krijgt, geeft uw hulpverlener u die met de verantwoordelijkheid
die past bij zijn professionele standaard,

•

Uw begeleider heeft respect en zorg voor uw rechten tijdens de begeleiding. ;.

•

Met het pgb worden de resultaten bereikt die u in bijlage 1 terug kunt lezen. U laat
zien dat er aan deze resultaten gewerkt wordt tijdens de periode dat u pgb ontvangt;

•

De begeleider kan een VOG-verklaring overleggen. Dit geldt niet voor personen uit
uw gezin en eerste en tweedegraads familieleden;

•

Wanneer uw begeleider er niet is door vakantie, ziekte of andere redenen, zorgt u er
zelf voor dat er een andere hulpverlener is die u begeleidt.;

•

De begeleider mag niet overbelast zijn;

•

De begeleider heeft een stabiele persoonlijke situatie (een indicatie kan bijvoorbeeld
zijn dat deze zelf in ieder geval geen begeleiding heeft).

OF

De professionele begeleider voldoet aan onderstaande eisen:
•

staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
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•

De organisatie waarvoor de begeleider werkt heeft:
➢ een voor haar branche geldend kwaliteitsborgingscertificaat, dat in ieder
geval betrekking heeft op zorg, maatschappelijke en/of aanpalende
dienstverlening, en/ of
➢ een geldig ISO 9001:2008-certificaat met daarbij een bewijs van
implementatie van additionele normen die gelden voor haar branche,
dat in ieder geval betrekking heeft op zorg, maatschappelijke en/of
aanpalende dienstverlening, en/ of
➢ een geldig ISO 9001:2015-certificaat met daarbij een bewijs van
implementatie van additionele normen die gelden voor haar branche
dat in ieder geval betrekking heeft op zorg, maatschappelijke en/of
aanpalende dienstverlening, en/ of
➢ een kwaliteitsborgingssysteem waarvan na toetsing gesteld kan worden
dat het aan het hier bovenstaande gelijk te stellen is

•

De organisatie waarvoor de begeleider werkt gebruikt de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling

•

De organisatie waarvoor de begeleider werkt heeft een bedrijfs- en
beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot een bedrag van 1.000.000,-

•

De organisatie waarvoor de begeleider werkt gebruikt de meldplicht calamiteiten
zoals beschreven in de Wmo (art 3.4) bij de toezichthouder van de gemeente.

•

De organisatie waarvoor de begeleider werkt zorgt ervoor dat de kwaliteit van de
begeleiding overeenkomstig de gangbare kwaliteitsmaatstaven in de zorg- en
welzijnssector is en steeds in overeenstemming is met de Wmo 2015 en de
daarop gebaseerde regelingen.

•

De organisatie waarvoor de begeleider werkt houdt zich aan de privacy wet en
regelgeving

•

Alle medewerkers zijn in bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

•

De begeleiding wordt ingezet om
➢ de zelfredzaamheid en de participatie van de cliënt te verbeteren, of
➢ de zelfredzaamheids- of participatieproblematiek van de cliënt te
verminderen, of
➢ waar nodig de achteruitgang in zelfredzaamheid of de vermindering van
de participatie te vertragen

•

Bij de uitvoering van de overeenkomst wordt gewerkt met aantoonbaar bekwame
en geschoolde Beroepskrachten , in overeenstemming met de wet- en
regelgeving alsmede geldende cao’s
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U verklaart door ondertekening van het pgb-plan ook dat
• de begeleider of de organisatie waarvoor deze werkt niet onder toezicht is van de
Inspectie van de gezondheidszorg en
•

er geen sprake is van een lopend onderzoek door de Inspectie van de
gezondheidszorg, en/of

•

er geen sprake is van een justitiële maatregel.
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Toelichting budgetplan
Algemene toelichting
U wilt bij het Wmo-loket Elz een budget
aanvragen waarmee u zelf uw
maatwerkvoorziening kunt inkopen. De
Wmo-consulent van Startpunt Elz heeft u
gevraagd een volledig ingevuld
budgetplan op te sturen.
Met het budgetplan laat u het Wmo-Loket
Elz zien dat u al hebt nagedacht over de
manier waarop u het budget wilt gaan
besteden.
Maar belangrijker nog: daardoor dwingt u
ook uzelf om na te denken over de
besteding van het budget dat u aanvraagt.
Het budgetplan is dus ook een hulpmiddel
voor uzelf.
U stuurt het budgetplan op naar het WmoLoket Elz. Wanneer de Wmo-consulent
vragen heeft over uw budgetplan dan
neemt de Wmo-consulent contact met u
op.
Toelichting budgetplan
1. Mijn persoonsgegevens
U stuurt het budgetplan naar het WmoLoket Elz. Door het invullen van de
persoonlijke gegevens is altijd duidelijk bij
welk aanvraagformulier het budgetplan
hoort. Als u te weinig ruimte hebt voor uw
antwoorden dan kunt u een bijlage
meesturen. Om zoekraken te voorkomen
moet u op die bijlage wel dezelfde
persoonlijke gegevens vermelden.
2. Mijn indicatie
In deze rubriek vermeldt u de
maatwerkvoorziening(-en) waarvoor u bent
geïndiceerd.
3. Gezinssituatie
Als in uw gezin ook iemand anders zorg
op grond van de Wmo nodig heeft,
beoordeelt het Wmo-Loket Elz het
budgetplan tegen de achtergrond van uw
gezinssituatie.
4. Dit is de zorg die ik wil gaan inkopen
Hier beschrijft u zo concreet mogelijk
welke zorg u wilt gaan inkopen.
Als de zorgverlener een plan met u
opstelt, dan kunt u dit plan ook meesturen.
5. Aanvraag (bruto) budget
In deze rubriek berekent u het door u
aangevraagde budget per jaar.
6. Inkoop zorg
In deze rubriek geeft u de namen op van
de personen en organisaties die u denkt te
gaan contracteren.
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7. Bedrag per zorgverlener
In deze rubriek geeft u per zorgverlener
aan hoeveel geld u aan die zorgverlener
denkt te gaan besteden. U mag zelf weten
of u de bedragen per uur of maand invult
of bedragen per jaar.
Let op: bij het uurtarief vult u het
basistarief in dat u wilt gaan betalen,
zonder rekening te houden met avond-,
nacht- of weekendtoeslagen.
8. Het aanbod van de aanbieder is van
goede kwaliteit, want
Hier geeft u aan of het aanbod van de
aanbieder doeltreffend, veilig en
cliëntgericht is en waaruit dat blijkt.
9. Ik hou de kwaliteit op de volgende
manier in de gaten
Hier beschrijft u op welke manier u de
kwaliteit in de gaten houdt en welke acties
u onderneemt indien de kwaliteit naar uw
mening onvoldoende is.
10. Onderzoek gecontracteerde
zorgaanbieders
Gaat u eerst na of de zorg die u nodig
hebt ook geleverd kan worden door een
door de gemeente Etten-Leur/Zundert
gecontracteerde zorgaanbieder (‘zorg in
natura’). In deze rubriek vermeldt u met
welke organisaties u contact hebt
opgenomen.
11. Gecontracteerde aanbieders
Hier beschrijft u waarom de zorg van een
gecontracteerde aanbieder in uw situatie
niet passend is en een pgb wel.
12./13./14.
Bij de punten 12, 13 en 14 geeft u aan of u
in staat bent om op eigen kracht, of met
hulp uit uw sociale netwerk of van uw
vertegen-woordiger, de aan de
persoonsgebonden budget verbonden
taken op verantwoorde wijze uit te voeren.
Meer informatie
U vindt meer informatie op de website van
het Wmo-Loket Elz. U kunt ook contact
opnemen met het Wmo-Loket Elz. Andere
hulpmiddelen vindt u op de website van
Per Saldo (www.pgb.nl). U kunt ook van
maandag tot en met donderdag, tussen 10
en 17 uur, terecht bij de Per Saldo
advieslijn, 0900 – 7424857 (20 cent per
minuut). Leden kunnen bellen via de
speciale Per Saldo-ledenlijn, die geen
extra kosten met zich meebrengt.
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Machtiging
Hierbij verklaar ik (naam)……………………………………………………………….
geboren ..….-..…..-………
thans wonende te Etten-Leur dat ik
(naam)…………………………………………………………………………………….
geboren …..-…..-..…
thans wonende te………………………………………………………………………..
machtig om namens mij alle zaken te regelen die zich voordoen rondom het door mij te
ontvangen persoonsgebonden budget (PGB) voor
huishoudelijke ondersteuning/ begeleiding (doorhalen wat niet van toepassing is).

Handtekening:

Naam:
Plaats:
Datum:
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