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Bouwwerk Integraal PGB

Voorzieningen t.a.v. werk en onderwijs

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het
bouwwerk voor het integrale PGB. Gedurende de
pilot zijn er verschillende bijeenkomsten met
inwoners georganiseerd waarin het huidige PGB
is geïnventariseerd. Zo hebben inwoners hun
knelpunten met het huidige PGB
kenbaar gemaakt, hebben zij aangegeven
wanneer het volgens hen ideaal zou zijn en wat
dat volgens hen oplevert. Samen met partners
(zoals Per Saldo) is deze input verwerkt in een
document waarin de inhoud van een PGB wordt
beschreven (o.a. waarvoor een IPGB ingezet kan
worden), wat de processtappen zijn en wat de
richtlijnen zijn m.b.t. gebruikelijke hulp en zorg.

Belangrijk onderdeel van het I-PGB is dat in de
pilot een aanvrager op basis van een
ondersteuningsplan kan aangeven wat gewenst
is. Het ondersteuningsplan wordt door een i-pgb
consulent van de gemeente getoetst. In het
ondersteuningsplan kan sprake zijn van een
(integraal) gebruik van meerdere voorzieningen
(regelingen van het UWV), met name t.a.v. werk
en onderwijs. Uit het onderzoek dat hier inmiddels
door het pilotteam naar gedaan is, is gebleken dat
met name de participatiewet –naast het UWVdaarvoor diverse mogelijkheden biedt. Inmiddels
is afgesproken dat binnen de gemeente Woerden
en Delft alle mogelijkheden worden onderzocht en
benut om deze voorzieningen toe te voegen aan
het I-PGB en daar waar nodig met het UWV in
overleg te gaan. Daar is een concrete
inventarisatie voor gemaakt welke tussen nu en
september besproken wordt zodat naar
verwachting de betreffende
voorzieningen toegevoegd kunnen worden aan
het I-PGB.

Onderzoek betrokkenheid MO’s
Tijdens de voorbereidingsfase werd het pilotteam
bijgestaan door Jelmar Buis, student van de
Universiteit van Utrecht. Hij heeft onder andere
onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van
maatschappelijke organisaties bij de invoering van
een ipgb. Hieruit bleek dat organisaties zowel
positieve verwachtingen hebben over de
consequenties die een ipgb heeft voor inwoners,
maar tegelijkertijd verwachten dat het ipgb
negatieve gevolgen kan hebben voor hun
organisatie, door bijvoorbeeld de concurrentie die
dit mogelijk teweeg kan brengen. Het
onderzoeksverslag vindt u op www.integraalpgb.nl
onder ‘documenten’ (pagina Delft en Woerden)

Informatiebijeenkomsten pilot i-pgb
Het pilotteam organiseert in de maand juni
informatiebijeenkomsten over de proefperiode
(pilot) met het integraal persoonsgebonden
budget (i-pgb).
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest bij een
informatiebijeenkomst aanwezig te zijn en bent u
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wel geïnteresseerd in wat een i-pgb voor u of uw
gezin/huishouden kan betekenen?
U bent van harte welkom op een van de
informatiebijeenkomsten op:
Delft
De komende informatiebijeenkomst in Delft vindt
plaats op 29 juni van 19.30-21.30 in de Hofstee,
Sandinoweg 149.
Woerden
De informatiebijeenkomst van Woerden zal
plaatsvinden op 29 juni van 19.30-21.30 in de
trouwzaal van het gemeentehuis te Woerden,
Blekerijlaan 14.
Informatie over deze bijeenkomsten en de manier
waarop u zich hiervoor kunt aanmelden, vindt u
op www.integraalpgb.nl onder
‘Activiteitenkalender’.

Website integraalpgb.nl wordt uitgebreid
In de komende weken wordt de website
www.integraalpgb.nl uitgebreid met een aantal
rubrieken. De rubrieken ‘Ervaringsverhalen’ en
‘Vaak gestelde vragen’ worden aan de website
toegevoegd.

Helpt u mee de pilot i-pgb bekend te
maken bij alle betreffende inwoners
van Delft en Woerden?
Wijs hen op de website van de pilot en de
maandelijkse informatiebijeenkomsten.
Wordt volger van het twitteraccount van de
pilot en stuur berichten door aan uw
netwerk: https://twitter.com/IntegraalPGB
Praat erover op feestjes en bijeenkomsten.
Kortom: Verspreid het nieuws!
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