
PERSOONSGEBONDEN 
BUDGET (PGB)
Wmo
Voor:
- Ondersteuning thuis
- Dagbesteding
- Huishoudelijke ondersteuning
- Kortdurend verblijf



PGB

U bepaalt zelf wie bij u de ondersteuning 
levert. 

U kunt iemand die u kent inhuren.

U maakt zelf de afspraken over de inzet.

U moet een zorgovereenkomst opstellen.

U regelt zelf een vervanger indien nodig.

U houdt de uren bij om deze digitaal in te 
dienen.

U bent zelf opdrachtgever of werkgever, 
in dat geval krijgt u te maken met het 
arbeidsrecht en werkgeversaansprake-
lijkheid.



Als u door ziekte, handicap of ouderdom hulp nodig heeft, kunt u ondersteuning krij-
gen van de gemeente Lelystad. U kunt dan in aanmerking komen voor een persoons-
gebonden budget (PGB),  zorg in natura of een combinatie hiervan.  Met het PGB 
koopt u zelf passende ondersteuning in en met zorg in natura regelt de gemeente dat 
voor u. Hoe dat werkt, leest u in deze folder. 

Een PGB, wat houdt dat in?
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u ondersteuning voor 
uzelf kunt inkopen. 

Zorg in natura
U kunt ook voor zorg in natura kiezen. De gemeente Lelystad heeft met diverse aanbie-
ders afspraken gemaakt. U krijgt dan de ondersteuning die u nodig heeft via een van 
deze hoofdaanbieders. U hoeft dan zelf minder administratieve zaken te regelen, dat 
doet de gemeente voor u. U kunt dus zelf kiezen of u zorg in natura wilt of een PGB. 

Een combinatie van PGB en zorg in natura
Het is ook mogelijk een deel van de ondersteuning met een PGB in te kopen en een 
ander deel als zorg in natura te ontvangen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over het PGB en of u daarvoor in aanmerking komt? Neemt u dan 
contact op met uw vaste contactpersoon bij het Sociaal wijkteam.
Ook kunt u kijken op www.lelystad.nl en www.svb.nl. Op de website www.persaldo.nl 
vindt u veel handige informatie over het PGB.
 

ZorG in nAtUrA

Bij zorg in natura ontvangt u ondersteuning via een van de 
hoofdaanbieders van de gemeente. 

De hoofdaanbieder maakt samen met u afspraken over de 
invulling hiervan.

U heeft er geen administratief werk aan.

De hoofdaanbieder zorgt voor vervanging indien nodig. 



StAP 1
U heeft een gesprek met het Sociaal wijkteam. Het Sociaal wijkteam stelt 
samen met u een ondersteuningsplan op. Hierin staat beschreven of u on-
dersteuning vanuit de Wmo nodig heeft en welke ondersteuning dat dan is. U 
geeft uw voorkeur aan voor zorg in natura of PGB.

StAP 2
Als u kiest voor een PGB,  stelt u eerst een PGB-plan op waarin u uw keuze 

motiveert. Het format hiervoor vindt u op www.lelystad.nl/pgbplan. Eventueel 
is deze te verkrijgen op papier via het Sociaal wijkteam. 

StAP 3
Uw PGB-plan bespreekt u met één van de hoofdaanbieders in Lelystad. Zij 

geven een advies over hoeveel ondersteuning u nodig heeft, dus concreet in
dagdelen of uren. Contactgegevens vindt u achterin deze brochure.

StAP 4
U neemt contact op met uw aanspreekpunt bij het Sociaal wijkteam voor het 
maken van een afspraak voor ondertekening van het ondersteuningsplan en 

inleveren van het PGB-plan. 

StAP 6
U kiest een zorgverlener en sluit daarmee een zorgovereenkomst af.

StAP 8
De gemeente betaalt de SVB, zodat zij de zorgverlener kunnen betalen.

StAP 5
Binnen 2 weken beoordeelt de gemeente of u in aanmerking komt voor een 

PGB.

StAP 7
Deze zorgovereenkomst stuurt u naar de SVB.

StAP 9
U dient declaraties of facturen in bij de SVB voor betaling.

Hoe werkt het?

* Let op: bij huishoudelijke ondersteuning kunt u stap 2, 3 en 4 overslaan. 

Wilt u minder administratieve lasten? Kiest u dan voor zorg in natura. 



Waarvoor kunt u een PGB inzetten?

U kunt een PGB aanvragen voor o.a.:
•	 ondersteuning thuis
 O.a. begeleiding op het gebied van structuur, ritme en praktische hulp
•	 Dagbesteding
•	 Huishoudelijke ondersteuning
 Een schoon en leefbaar huis
•	 Kortdurend verblijf 
 (Logeer) activiteiten om de mantelzorger te ontzien
•	 Hulpmiddelen (zoals rolstoel, scootmobiel) 
 Daarvoor geldt echter de procedure zoals beschreven in deze folder niet. 
 Neemt u hiervoor contact op met het Sociaal wijkteam bij u in de buurt.

Wat is een...

ondersteuningsplan
Tijdens een gesprek met het Sociaal wijkteam bespreekt u welke ondersteuning voor u 
noodzakelijk is. Er wordt samen met u een ondersteuningsplan opgesteld waarin wordt 
vastgelegd wat u nodig heeft. 

PGB-plan
Een PGB-plan is het plan dat u zelf opstelt, hierin beschrijft u welke ondersteuning 
nodig is en wie dat aan u levert. Een voorbeeld vindt u op www.lelystad.nl/pgbplan.

trekkingsrecht
De Sociale Verzekeringsbank krijgt geld van de gemeente om uw zorgverlener te be-
talen. Dat heet trekkingsrecht. U krijgt het PGB dus niet op uw eigen rekening gestort. 
Dat scheelt u een stuk administratie en fraude wordt tegengegaan. De SVB controleert 
elke betaling.
 
zorgovereenkomst
Om PGB via trekkingsrecht te kunnen uitvoeren, moet u met iedere zorgverlener een 
zorgovereenkomst hebben. Deze zorgovereenkomst dient u in bij de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB). Bij elke betaalopdracht controleert de SVB of de betaling klopt met 
deze overeenkomst.  Als de SVB geen zorgovereenkomst heeft, kan uw zorgverlener 
niet betaald worden.





Betalingen 
Het is belangrijk dat u de betalingen uit uw PGB goed in de gaten houdt. Daarmee voor-
komt u dat uw PGB te snel op is en u uw zorgverleners met eigen geld moet betalen. 
Via Mijn PGB op de website van de SVB heeft u op elk moment inzicht in de betalingen 
en uw resterende PGB.

Voorwaarden
Er zijn door het Rijk wel voorwaarden aan het PGB verbonden. Voldoet u aan deze voor-
waarden, dan kunt u een PGB aanvragen. 
- U moet het PGB kunnen beheren, eventueel met hulp van uw omgeving; 
- U moet motiveren waarom u een PGB nodig heeft;
- De ondersteuning die wordt ingekocht, moet van goede kwaliteit zijn. 

Het PGB mag niet worden ingezet voor een bemiddelende organisatie. 

Eigen bijdrage
Voor Wmo-voorzieningen betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage. Het Centraal 
Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte vast en u betaalt de eigen bijdrage aan het 
CAK. U kunt uw maximale bijdrage zelf berekenen via de website www.hetcak.nl.

tarieven
De tarieven vindt u op www.lelystad.nl/pgb. De tarieven voor PGB bedragen 75% van de 
tarieven voor zorg in natura. 
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Door de gemeente Lelystad gecontracteerde hoofdaanbieders:

Voor dagbesteding:
•	 Woonzorg	Flevoland:	voor	ouderen	(T	0320	229	229)
•	 Interakt		Contour:	voor	inwoners	met	een	lichamelijke	beperking	en	hersenletsel
	 (T	0341	255	777)
•	 Triade:	voor	inwoners	met	een	(licht)	verstandelijke	beperking	(T	088	32	32	132)
•	 Kwintes:	voor	inwoners	met	een	psychiatrische	aandoening	(T	0800	594	68	37)

Voor	ondersteuning	thuis:
•	 TSN	Thuiszorg	:	voor	inwoners	van	stadsdeel	Zuidwest	(T	0320	-	26	90	70)
•	 Kwintes:		voor	inwoners	in	stadsdeel	Zuidoost	(T	0800	594	68	37)
•	 Woonzorg	Flevoland:		voor	inwoners	van	stadsdeel	Noordwest	en	
	 Noordoost	(T	0320	229	229)
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noordoost

Tel. 0320 
745720

zuidwest

Tel. 0320 
745760

zuidoost

Tel. 0320 
745740

Boswijk

Stads-
hart

Bezoekadres
MFA De Hanzeborg
Koningsbergenstraat 201

Bezoekadres
MFA De Windhoek
Ringdijk 187A

Bezoekadres
MFA Atolplaza
Schor 1

Bezoekadres
MFA de Waterbever 
Voorstraat 309-313

Contact met het Sociaal wijkteam in uw buurt

Contactgegevens	SVB
SVB	servicecentrum	PGB
Postbus	8038
3503	RA	Utrecht
tel.		(030)	264	82	00


