Veelgestelde vragen
1. Wat is de pilot i-pgb?
In de ondersteuning van inwoners kennen we in de dagelijkse praktijk aparte loketten en
verschillende geldstromen. Zo kan het gebeuren dat een inwoner door verschillende instanties
wordt geïndiceerd en/of bij verschillende loketten moet aanvragen. Om de toegang tot de zorg
te vereenvoudigen, zijn de gemeenten Delft en Woerden gestart met een experiment met een
integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). De proef met de i-pgb is voor de gemeenten en het
ministerie van VWS een mogelijkheid om vernieuwingen in de zorg te onderzoeken.
2. Wat is een i-pgb?
Een i-pgb is één budget dat u ter beschikking krijgt om alle ondersteuning in te kopen die u
nodig hebt. U bepaalt zo veel mogelijk zelf welke ondersteuning u waar nodig hebt: thuis, op
school, op het werk, voor uw vervoer, enzovoort. En u bepaalt zelf wanneer en door wie u de
ondersteuning wilt ontvangen. Ook regelingen/voorzieningen (voorzieningen voor werk en
onderwijs uit de participatiewet en onderdelen van het passend onderwijs) waarvoor een pgb nu
nog niet mogelijk is worden ondergebracht in het i-pgb.
3. Wat zijn de voordelen van een i-pgb?
- U bepaalt zo veel mogelijk zelf welke ondersteuning u waar en wanneer nodig hebt, ook
wanneer deze binnen verschillende regelingen valt;
- U bepaalt zo veel mogelijk zelf door wie u deze ondersteuning laat uitvoeren;
- U krijgt één budget om deze ondersteuning in te kopen;
- U kunt bij één ‘loket’ uw aanvraag voor een i-pgb indienen;
- U verantwoordt het door u bestede pgb middels één systeem;
- U hoeft geen ingewikkelde (her)indicatie-procedures te doorlopen;
- U voert zelf volledig de regie over uw leven of dat van uw kind(eren).
4. Wanneer is de pilot geslaagd?
Het i-pgb is geslaagd wanneer de eigen regie en keuzevrijheid van de gebruiker zijn
toegenomen, er meer continuïteit en integratie van de ondersteuning is en er bovendien minder
administratieve lasten zijn. In de monitor wordt ook gekeken of naasten profijt hebben van het
i-pgb en welke de gevolgen zijn voor de loketten.
5. Kan ik deelnemen aan de pilot i-pgb? Wat zijn de criteria?
U kunt deelnemen aan de pilot als u:
een ondersteuningsvraag heeft voor zorg uit minimaal 2 wetten (met een pgb-optie) of
regelingen, t.w.:
−
−
−
−
−
−

wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)
jeugdwet
participatiewet
wet langdurige zorg (wlz)
zorgverzekeringswet (zvw)
passend onderwijs / leerlingenvervoer

•
•

− uwv
Delft beperkt het i-pgb tot inwoners met de diagnose autisme, Woerden stelt geen limiet.
Ook als u momenteel zorg in natura (ZIN) ontvangt, kunt u omschakelen naar het i-pgb
als u aan de genoemde criteria voldoet.

6. Wat is een ondersteuningsplan?
In het ondersteuningsplan beschrijft u welke ondersteuning u waar en wanneer nodig hebt, wat
de ondersteuning u op moet leveren en door wie u de ondersteuning uit wilt laten voeren. Dit
kan iemand uit uw omgeving, een vrijwilliger of een professional zijn. Het ondersteuningsplan is
integraal; dat wil zeggen dat het, indien nodig, meerdere leefgebieden bestrijkt. Normaal moet
u voor elke ondersteuningsvraag een aparte aanvraag indienen. In de pilot is dit niet meer
nodig. Wanneer u bijvoorbeeld een traplift nodig hebt én een voorziening om uw werk uit te
kunnen voeren dan volstaat één ondersteuningsplan.
7. Kan ik een ondersteuningsplan voor het hele gezin maken?
Ja, dat kan. Wanneer in uw gezin/huishouden meerdere mensen ondersteuning nodig hebben,
dan volstaat één plan.
8. Kan ik hulp krijgen bij het schrijven van het ondersteuningsplan?
Voor het maken van een ondersteuningsplan is het nodig dat u zicht hebt/krijgt op de
ondersteuning die u en/of u huisgenoten c.q. kinderen nodig hebt/hebben. Tijdens de pilot kunt
u - indien u dat wenst - begeleiding krijgen bij het verkennen van uw zorgvraag. U kunt gebruik
maken van de aanwezige cliëntondersteuning in de gemeente.
9. Kan ik hulp krijgen bij het zoeken en contracteren van aanbieders?
Tijdens de pilot kunt u hiervoor ondersteuning krijgen.
10. Bij wie moet ik het ondersteuningsplan indienen?
Het ondersteuningsplan dient u in bij uw gemeente. Een medewerker van de gemeente nodigt u
uit voor een gesprek en toetst uw ondersteuningsplan. Wanneer het ondersteuningsplan
akkoord is, wordt aan u een integraal pgb toegekend. Hiermee kunt u alle ondersteuning, zoals
beschreven in het ondersteuningsplan, inkopen. Ook bij het zoeken en contracteren van deze
ondersteuners kunt u desgewenst begeleiding ontvangen.
11. Is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de toetsingsbeslissing?
Tegen elk besluit is bezwaar mogelijk.……..
12. Hoe lang is het ondersteuningsplan geldig?
Het ondersteuningsplan is door de looptijd van de pilot een jaar geldig. De wens is om na afloop
van de pilot door te gaan met de implementatie van het i-pgb zodat het mogelijk wordt om het
ondersteuningsplan voor een langere periode geldig te maken. Uiteraard blijft het dan wel
mogelijk om indien gewenst het ondersteuningsplan tussendoor aan te passen.
13. Kan ik na afloop van de pilot gemakkelijk weer terug naar de oude situatie?
Als u ervaart dat het i-pgb niet goed aansluit op uw situatie, kunt u altijd terug naar uw oude
situatie.

