Veranderingen pgb voor cliënten
Huishoudelijke ondersteuning vanaf
1 januari 2015
Deze informatie is bestemd voor cliënten die in 2014 persoonsgebonden budget (pgb) huishoudelijke
ondersteuning ontvangen.
Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel
voor het persoonsgebonden budget
(pgb). Dit komt doordat delen van de
Algemene wet bijzondere ziektekosten
(AWBZ) overgaan naar de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Daarnaast zijn er veranderingen in de
huishoudelijke ondersteuning en krijgt u
te maken met het zogeheten
‘trekkingsrecht’. Hieronder leest u meer
over de veranderingen in het pgb.

Wat verandert er in 2015 voor de
huishoudelijke ondersteuning?
De belangrijkste verandering is dat vanaf
2015 het resultaat voorop staat. Dat is een
schoon of gestructureerd huishouden.
De gemeente bepaalt niet meer het aantal
uren ondersteuning en de activiteiten waar
u “recht” op heeft. De gemeente besluit
alleen nog dat u ondersteuning nodig
heeft. Daarbij moet het resultaat zijn een
schoon of gestructureerd huishouden.
Deze verandering geldt zowel voor pgbhouders als voor mensen die de zorg niet
zelf inkopen.
Hoe werkt het pgb in de Wmo 2015?
U koopt de ondersteuning zelf in met een
pgb. Met een pgb regelt u zelf uw zorg en
kiest u zelf uw zorgverlener(s).
Samen met uw zorgverlener maakt u
afspraken over wat in uw situatie nodig is

om het resultaat te halen: een schoon of
gestructureerd huishouden.
U maakt met de zorgverlener een afspraak
over de prijs van de ondersteuning. Ook
spreekt u af wanneer en hoe vaak de
ondersteuning geleverd wordt.
Dit legt u vast in een zorgovereenkomst.
Dat doet u nu ook.
In de Wmo bestaat ook de mogelijkheid
om de ondersteuning te ontvangen van
een zorgaanbieder via de gemeente. Dit
heet zorg in natura.
Wat betekent de verandering in de
huishoudelijke ondersteuning voor mijn
pgb?
De gemeente heeft de huishoudelijke
ondersteuning voor 2015 anders ingekocht
dan in 2014.
Het resultaat staat voorop en niet het
aantal uren.
Daarom betalen wij de aanbieders niet per
uur maar per periode van 4 weken.
Mensen die een pgb hebben voor
huishoudelijke ondersteuning krijgen
daarom ook één bedrag per periode
ongeacht het aantal uren.
De hoogte van het pgb budget verschilt.
Dit heeft te maken met de soort
ondersteuning: door een professional of
iemand uit uw sociale netwerk.

Ondersteuning door een
professional
Tot 1 juli
Vanaf 1 juli
2015
2015
Huishoudelijke
Ondersteuning 1 – schoon en
leefbaar huis
Huishoudelijke
Ondersteuning 2 –
gestructureerd huishouden

Ondersteuning door iemand
uit het sociale netwerk
Tot 1 juli
Vanaf 1 juli
2015
2015

€ 180

€ 160

€ 135

€ 120

€ 270

€ 230

€ 202,50

€ 172,50

Het pgb bedrag is lager dan dat ik
eerder vanuit de Wmo kreeg
Een deel van de huidige cliënten die in
2014 een pgb ontving voor de
huishoudelijke ondersteuning, krijgt in
2015 een lager bedrag. Dit komt doordat
de gemeente de zorg op een andere
manier heeft ingekocht.
Voor deze cliënten geldt een
overgangsbepaling. Hierdoor krijgen de
cliënten voldoende tijd om de ondersteuning anders te regelen en de
zorgovereenkomst aan te passen.
Alle cliënten die op 31 december 2014 een
pgb voor huishoudelijke ondersteuning
hebben, houden deze indicatie en het
bedrag tot 30 juni 2015.
Deze cliënten krijgen een nieuwe indicatie
die ingaat op 1 juli 2015. Daarbij gelden de
nieuwe bedragen vanaf 1 juli 2015. In de
tabel staat een overzicht van de oude en
nieuwe bedragen.
Wat is het trekkingsrecht?
- U krijgt het pgb via de Wmo vanaf 1
januari 2015 niet meer op uw eigen
bankrekening. De gemeente maakt dit
bedrag over naar de Sociale
Verzekeringsbank (SVB).
- U moet met iedere zorgverlener die
aan u betaalde diensten verleent, een
zorgovereenkomst opstellen. Deze
zorgovereenkomst stuurt u naar de
SVB.
- De facturen die u van de zorgverlener
krijgt stuurt u naar de SVB (per post of
digitaal).
- De SVB betaalt de facturen en
declaraties rechtstreeks uit aan de
zorgverlener(s).
- De SVB stuurt na afloop van elk
kalenderjaar of bij beëindiging van het
pgb een totaaloverzicht van alle
betalingen die namens u zijn gedaan.

-

Meer informatie hierover vindt u op
www.svb.nl/pgb

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie
Als uw persoonlijke situatie verandert of u
wilt een andere vorm van ondersteuning
ontvangen, neem dan contact op met het
Sociaal Loket.
Als u verhuist naar een andere gemeente,
dan vervalt uw recht op zorg binnen de
gemeente Houten. U moet een nieuwe
zorgaanvraag indienen bij uw nieuwe
gemeente. Doe dit zodra u weet waar u
naartoe gaat verhuizen. Hiermee voorkomt
u dat u tijdelijk geen ondersteuning heeft.
Ik wil niet meer zelf mijn zorg inkopen
via een pgb. Kan ik ook ondersteuning
krijgen van een zorgverlener via de
gemeente?
Ja, dat kan. U krijgt dan zorg in natura en
ondersteuning van een zorgverlener die
de gemeente heeft gecontracteerd.
Samen met deze aanbieder maakt u
afspraken over welke activiteiten en
ondersteuning in uw situatie nodig is met
als resultaat een schoon of een
gestructureerd huishouden. U kunt
hiervoor contact opnemen met het Sociaal
Loket.
Sociaal Loket
Het Sociaal Loket Houten is te vinden aan
Het Onderdoor 25 (ingang gemeentehuis).
Tussen 9.00-12.00 uur kunt u op
werkdagen zonder afspraak binnenlopen
of bellen (030) 63 92 611. E-mail
info@sociaallokethouten.nl.
Meer weten?
Kijk op www.houtenmetelkaar.nl of op
www.hoeverandertmijnzorg.nl
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