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Informatiebijeenkomsten pilot i-pgb goed
bezocht
In de afgelopen weken heeft het pilotteam zeven
informatiebijeenkomsten over de pilot i-pgb
georganiseerd: Drie voor inwoners uit Woerden,
twee voor inwoners uit Delft en voor de
maatschappelijke organisaties uit Delft en
Woerden ieder één.
Met name de bijeenkomsten voor inwoners zijn
goed bezocht. In Delft kwamen 55 inwoners naar
de bijeenkomsten, in Woerden 125.
De bijeenkomsten voor maatschappelijke
organisaties werden bezocht door 12 (Delft) en 15
(Woerden) organisaties.

Informatiebijeenkomst over de pilot i-pgb voor
inwoners uit Woerden.

Veel vragen
Inwoners en organisaties waren zeer geïnteresseerd in de pilot i-pgb en hadden, na

uitleg over de pilot, veel vragen. Deze vragen
spitsten zich toe op een aantal onderwerpen,
zoals
Het ondersteuningsplan
 hoe lang is het geldig?
 is het persoonsgebonden?
 wat als meer personen in een gezin
ondersteuning nodig hebben?
Toetsing van het ondersteuningsplan
 wie toetst het ondersteuningsplan?
 zijn deze mensen deskundig? Ook wat
autisme betreft?
 als de gemeente toetst keurt de slager dan niet
zijn eigen vlees?
 kan ik bezwaar maken tegen de
toetsingsbeslissing?
Wat gebeurt er na afloop van de pilot
 kan ik dan terug naar de oude situatie?
 ook als ik nu ZIN heb?
 blijven mijn beschikkingen/indicaties geldig?
Financiën
 is er een plafond aan het totaal te besteden
pilotgeld (pgb’s)?
 hoe werken de bezuinigingen waarmee de
gemeenten te maken hebben door in de pilot?
 komt er in de pilot ook een eigen bijdrage?
 hoe komen de tarieven tot stand?
Ook waren er vragen over de aansluiting van het
onderwijs bij de pilot.
Een groot aantal vragen kon beantwoord worden.
Andere vragen moeten juist in de pilot, samen met
de inwoners en maatschappelijke organisaties,
van een antwoord worden voorzien.
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Opgaven pilot i-pgb

1ste bijeenkomsten voorbereidingsfase

Tijdens de informatiebijeenkomsten konden
inwoners zich opgeven voor de
voorbereidingsfase -waarin we samen met
inwoners en maatschappelijke organisaties in
co-creatie het i-pgb gaan ‘bouwen’ c.q.
ontwikkelen (loopt tot 1 juli a.s.); de pilotfase waarin inwoners een i-pgb kunnen aanvragen
(vanaf 1 juli a.s.); en om als ervaringsdeskundige
te participeren in de pilot.
De opgaven tot nu toe zijn:
 Voorbereidingsfase
Delft: 21
Woerden: 22
 Pilotfase
Delft: 19
Woerden: 22
 Ervaringsdeskundigen
Delft: 9
Woerden:14
In de pilot kunnen 6 ervaringsdeskundigen
participeren; 2 woonachtig in Delft en 4 (vanwege
de bredere doelgroep) woonachtig in Woerden.
Het pilotteam maakt dus een keuze uit de
ervaringsdeskundigen die zich aangemeld
hebben, waarbij zij zich zal richten op het
samenstellen van een team ervaringsdeskundigen
met een zo breed mogelijke expertise.

Op 2 (Delft) en 9 (Woerden) februari a.s. vinden
de eerste bijeenkomsten plaats in het kader van
de voorbereidingsfase pilot i-pgb. Tijdens deze
bijeenkomsten inventariseren we samen met
inwoners en/of hun vertegenwoordigers wat zij
goed vinden aan hun huidige pgb(s) en wat zeker
behouden moet blijven in het i-pgb. Ook
inventariseren we de knelpunten waar zij in het
dagelijks leven tegen aan lopen met betrekking tot
hun huidige pgb's en/of de ondersteuning die zij
ontvangen. Tot slot bespreken we wanneer het
i-pgb voor hen ideaal zou zijn. Wat moet er dan
veranderen ten opzichte van de huidige situatie?
Tijden en locaties van de bijeenkomsten vindt u
op www.integraalpgb.nl onder ‘Activiteitenkalender’.

Alhoewel het aantal aanmeldingen voor dit
moment een mooi resultaat is, hebben we met
elkaar nog enig werk te verzetten om de beoogde
pilotgroep van in totaal 200 inwoners c.q.
huishoudens te realiseren.
Daartoe zal het pilotteam meerdere acties gaan
ondernemen en organiseert zij maandelijks (tot en
met mei) een informatiebijeenkomst over de pilot
i-pgb. Data, tijden en locaties worden per
gemeente vermeld op de website
www.integraalpgb.nl onder ‘Activiteitenkalender’.

Mocht u willen deelnemen aan de bijeenkomsten
dan graag vooraf aanmelden bij Marlieke van
Woerkom, m.vanwoerkom@stade.nl onder
vermelding van de datum van de bijeenkomst.
Naast deelname aan de bijeenkomsten hebben
23 inwoners aangegeven bovenstaande kenbaar
te zullen maken via de mail en/of in een
persoonlijk gesprek met het pilotteam.

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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