Het ondersteuningsplan
Alle deelnemers aan de pilot i-pgb maken zelf, al dan niet met begeleiding, een
ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan vormt de basis voor het toe te kennen i-pgb.
Een ondersteuningsplan, wat is dat?
In het ondersteuningsplan beschrijft u welke ondersteuning u nodig hebt, voor welke periode u
de ondersteuning 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. Tot nu toe moest u voor elke ondersteuningsvraag c.q.
voorziening een aparte aanvraag indienen. In de pilot is dit niet meer nodig. Wanneer u
bijvoorbeeld een traplift nodig hebt én ondersteuning vraagt om uit uw schulden te komen, dan
volstaat één ondersteuningsplan.

Wat heb ik nodig om een ondersteuningsplan te maken?
Allereerst is het nodig dat u zicht hebt/krijgt op de ondersteuning die u nodig hebt. Misschien
weet u dat al of misschien vindt u het prettig hier samen met iemand over te praten. Kijk in dat
geval of er mensen in uw omgeving zijn die u hierbij kunnen ondersteunen. Is dit niet het geval?
Dan zorgt de gemeente ervoor dat u in deze ondersteuning ontvangt. Neem hiervoor contact op
met uw gemeente.
Voor het maken van het ondersteuningsplan hebt u het ‘format ondersteuningsplan’ nodig. Dit
kunt u begin 2017 vinden op deze website.

Bij wie moet ik het ondersteuningsplan indienen?
Het ondersteuningsplan dient u in bij uw gemeente. Zij toetsen uw ondersteuningsplan. Waar
nodig in gesprek met u. 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. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

