AAN DE SLAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET
(PGB)
U hebt, samen met uw contactpersoon van de Toegang, besloten dat u een persoonsgebonden budget wilt om zelf de zorg
voor uzelf of uw kind in te kopen. In deze korte handleiding geven we u wat tips om het proces van de aanvraag voor het
pgb zo soepel mogelijk te laten verlopen.

PLAN VAN AANPAK
Samen met uw contactpersoon van de Toegang hebt u een Plan van Aanpak opgesteld. In dit plan staat uw
situatie omschreven en welke zorg/ondersteuning er nodig is. Ook staat het gewenste resultaat omschreven.
Nu moet u zelf aan de slag!

BUDGETPLAN
Het plan van aanpak is de basis voor het budgetplan dat u zelf op moet stellen. Maak dit plan samen met
uw zorgverlener! In het budgetplan staat omschreven hoe u de zorg regelt, bij welke zorgverlener u de zorg
in gaat kopen, wat u zelf gaat doen, wat het resultaat moet zijn, hoeveel uur per week u zorg/ondersteuning
krijgt en tegen welk tarief. U vult het budgetplan in op een speciaal hiervoor ontwikkeld formulier dat u
bijgaand ontvangt. Lees voor het invullen de invultips!
Het volledig ingevulde formulier stuurt u terug naar uw contactpersoon van de Toegang.

ZORGOVEREENKOMST
Op basis van het plan van aanpak kunt u, samen met uw (beoogde) zorgverlener, een zorgovereenkomst opstellen. Een zorgovereenkomst is een contract tussen u en de zorgverlener. Hierin staan de afspraken over de
te leveren zorg, de tijden en de vergoeding of loon. Op de website van de SVB (www.svb.nl) staan een aantal
modelovereenkomsten die u kunt gebruiken.
De zorgovereenkomst stuurt u naar de SVB. Dit kan per post of per mail:
- per post: SVB Servicecentrum PGB, Postbus 8038, 3503 RA Utrecht
- per mail: pgb@svb.nl
De SVB beoordeelt de overeenkomst en draagt zorg voor verdere verwerking zodat het budget beschikbaar
komt. Het is belangrijk dat u de zorgovereenkomst goed invult en ondertekend: onvolledige zorgovereenkomsten worden niet geaccepteerd door de SVB, dat levert vertraging op!
Kijk voor meer informatie en tips op de website van de SVB. Neem voor vragen contact op met het Servicecentrum PGB: telefoon 030 - 264 82 00.

BESCHIKKING
Als alle formulieren juist zijn ingevuld en uw contactpersoon van de Toegang is akkoord dan wordt er
een beschikking voor u aangevraagd bij de gemeente Tilburg. U ontvangt binnen twee weken schriftelijk
bericht. De SVB krijgt van de gemeente bericht dat zij uw budget vrij kunnen geven op basis van de
zorgovereenkomst die zij van u hebben ontvangen.

BEHEER BUDGET
U kunt u pgb beheren via ‘Mijn PGB’ op de site van de SVB. U kunt hier als budgethouder inloggen met uw
DigiD.

