Verantwoordelijkheid

WEL OF GEEN PERSOONSGEBONDEN
BUDGET (PGB)?

Kiest u voor een PGB, dan sluit u een zorgovereenkomst af.
U wordt daarmee officieel opdrachtgever en mogelijk zelfs
werkgever. Dit brengt rechten, verantwoordelijkheden en
verplichtingen met zich mee. Denk aan: werktijden, loon,
Arbowetgeving, doorbetaling bij ziekte, vakantie, aansprakelijkheid en faillissement. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u
helpen bij de salarisadministratie, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor de verantwoording van uw uitgaven.
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Wat is een zorgovereenkomst?

Wie gebruik maakt van een PGB, sluit een zorgovereenkomst
af met de zorgverlener. Een zorgovereenkomst is een contract
tussen u en uw zorgverlener. Hierin spreekt u onder meer af wat
uw zorgverlener voor u doet, tegen welk loon en op welke tijden. Zonder zorgovereenkomst kan de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) de zorgverlener niet uitbetalen.
Hebt u meerdere zorgverleners dan sluit u met iedere zorgverlener een aparte zorgovereenkomst af. Er zijn verschillende
soorten zorgovereenkomsten. Op de website van het Servicecentrum PGB van de SVB kunt u de modelzorgovereenkomst
downloaden die in uw situatie van toepassing is.
Door gebruik te maken van deze modelzorgovereenkomst weet
u namelijk zeker dat u alle zaken (zoals proeftijden, aanzeg- en
opzegtermijnen, werkzaamheden) goed geregeld heeft. Zo dekt
u zich in tegen risico’s die horen bij uw opdrachtgever/werkgeverschap.

De modelzorgovereenkomst vind
u hier: www.svb.nl/PGB.

HEEFT U NOG VRAGEN?
U kunt altijd terecht bij uw
coach of het Serviceteam:
www.wijkteamsarnhem.nl
Of bel: 088 - 226 00 00

Wie betaalt de ondersteuning?

De kosten van de ondersteuning worden door de gemeente
betaald vanuit de Wmo of de Jeugdwet. De wijkteams voeren
deze wetten in opdracht van de gemeente Arnhem uit.

Eigen bijdrage
Bent u 18 jaar of ouder? Dan geldt een eigen bijdrage voor de
ondersteuning die u via uw wijkteam vanuit de Wmo krijgt, zoals
bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding. Voor ondersteuning aan kinderen en jongeren onder de 18, met uitzondering van woningaanpassingen, betaalt u geen eigen bijdrage.

Op de site www.hetCAK.nl kunt
u berekenen hoe hoog uw eigen
bijdrage is.
De hoogte is afhankelijk van uw
leeftijd, of u een partner heeft,
het inkomen en de soort voorziening die u krijgt.

Wijkteams
Arnhem

Samen op zoek naar
een oplossing

Wettelijke eisen voor de toekenning van een PGB
De administratie rondom een PGB en de regie van de zorg is een
grote verantwoordelijkheid. Daarom zijn er strenge wettelijke
eisen. Deze bespreekt uw coach met u tijdens het PGB-gesprek:

1 U kunt motiveren waarom u een PGB wil en
waarom een naturavoorziening niet passend is

Specialistische zorg

Als aan de hand van het keukentafelgesprek door uw coach
is besloten dat er een specialistische voorziening uit de Wet
maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet ingezet moet
worden, dan zijn er twee mogelijkheden:

1 Uw wijkcoach regelt dat u rechtstreeks ondersteuning
krijgt. De gemeente Arnhem koopt deze ondersteuning in
bij een gecontracteerde aanbieder. We noemen dit Zorg In
Natura (ZIN).

2 Als het aanbod van de gemeente niet past bij wat u nodig
heeft, kunt u kiezen voor een PGB. Dat betekent dat u via
de Sociale Verzekeringsbank budget in kunt zetten om de
zorg die u nodig heeft zelf in te kopen. Als u voor een PGB
in aanmerking wilt komen, bespreekt u dit met uw coach.

Wat betekent een PGB voor u?

Als u kiest voor een PGB, regelt u (of iemand namens u) de
zorg zelf, maakt u afspraken met de zorgverlener en zorgt u
dat de zorg effectief is. Daarnaast onderhoudt u contact met
de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert namelijk
uw PGB en betaalt uw zorgverlener. U krijgt het PGB niet op
uw rekening gestort. De administratie rondom een PGB en het
regelen van de zorg met uw zorgverlener brengt dus verantwoordelijkheden met zich mee.

Bij een aanvraag voor volwassenen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het belangrijk dat u
uw coach laat zien dat u goed weet welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en wat uw keuze daarin is. Bij jeugdhulp moet u daarnaast ook motiveren dat het bestaande
aanbod van de gemeente Arnhem niet passend is.

Als het aanbod van de
gemeente niet past bij
wat u nodig heeft, kunt u
kiezen voor een PGB.

Samen met uw coach
bespreekt u of de ondersteuning die u van plan
bent te gaan inkopen met
uw PGB, passend is voor
uw situatie.

2 U bent budgethouder: u kunt uw PGB zelf beheren
U bent er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor dat uw zorgverlener doet wat hij moet doen en dat hij op tijd zijn geld van
de SVB krijgt. Kunt u dit zelf niet regelen, dan kunt u iemand
uit uw netwerk vragen om u hierbij te helpen. Bijvoorbeeld
een familielid, een goede vriend of uw bewindvoerder. Deze
hulp mag u niet betalen uit het toegekende PGB.

3 De gekozen ondersteuning is veilig, doeltreffend
en gericht op uw vraag
Samen met uw coach bespreekt u of de ondersteuning die u
van plan bent te gaan inkopen met uw PGB, passend is voor
uw situatie.
Aan de hand van de uitkomsten van het gesprek met uw coach
over bovenstaande wettelijke eisen, wordt bepaald of u voor
een PGB in aanmerking komt.

Op hoeveel PGB kunt u rekenen?

Uw coach kan u informeren over de gemeentelijke tarieven voor
het PGB. Deze hangen samen met het soort zorg en ondersteuning. Wilt u kiezen voor een zorgverlener die een hoger tarief
rekent dan de gemeentelijke tarieven? Dat kan, maar dan moet
u het verschil zelf bijleggen. De SVB kan u informeren hoe dit
werkt, bel met 030 - 264 82 00 of kijk op www.svb.nl.

Doe de PGB-test!
Op www.PGB-test.nl of
www.SVBabc.nl kunt u zien wat
er bij de keuze voor een PGB
komt kijken en of dit bij u past.

