Mevrouw De Jong heeft hulp
in de huishouding en
geneeskundige zorg nodig.
Wat moet zij doen om die
zorg te krijgen?

ZORG IN DE WLZ

ZORGKANTOOR

ZORG IN DE WMO 2015

Het CIZ:
• stelt vast welke zorg
nodig is
• geeft de keuze van
mevrouw De Jong
voor een pgb door
aan het zorgkantoor

GEMEENTE

De gemeente stelt in een
gesprek vast:
• welke hulp er nodig is
• of er een vangnet is in
de omgeving
• of er zorg in de vorm
van een pgb kan worden
verleend

aanvraag
gemeente

‘keukentafel’
gesprek

CIZ
Mevrouw De Jong
wendt zich met
haar vraag om hulp
in de huishouding
tot de gemeente

Mevrouw De Jong
vraagt een
indicatie aan bij
het CIZ
‘bewuste
keuze’
gesprek

kiest pgb of
hulp in natura

aanvraag
CIZ

Het CAK stelt obv vastgesteld pgb
de eigen bijdrage vast en stuurt
een factuur naar de budgethouder

CAK
Het zorgkantoor:
• vraagt informatie op
bij mevrouw De Jong
• kent een pgb toe
• stuurt de SVB een
toekenningsbericht

De gemeente:
• stelt de hoogte van
het pgb vast
• stuurt de SVB het
toekenningsbericht

betaalt factuur eigen
bijdrage aan het CAK

Mevrouw De Jong
wordt budgethouder

BUDGET
HOUDER

TREKKINGSRECHT

Het zorgkantoor toetst
zorgovereenkomst en
zorgbeschrijving

sluit zorgovereenkomst en
stelt zorgbeschrijving vast
met de zorgverleners

sluit zorgovereenkomst met de hulp

uploadt zorgovereenkomst in ‘MijnPGB’

stuurt zorgovereenkomst
en zorgbeschrijving naar
het zorgkantoor

ZORGKANTOOR

Het zorgkantoor:
• keurt de zorgovereenkomst goed
en geeft dat door aan de SVB
• toetst of de zorg ‘rechtmatig’ is
• keurt de zorgbeschrijving goed

De SVB
stuurt de
zorgovereenkomst ter
goedkeuring
naar de
gemeente

GEMEENTE
De gemeente toetst of de
zorgovereenkomst overeen
komt met de eerder
vastgestelde zorgbehoefte
en of het tarief van de hulp
correct is

De SVB controleert
de zorgovereenkomst

De gemeente keurt de
zorgovereenkomst goed en
geeft dat door aan de SVB

SVB
De SVB betaalt de
zorgverlener uit

De SVB betaalt de
hulp uit
De SVB
controleert
de
declaraties

ZiNL

Gemeenten maken budgetten in ‘bulk’
(per jaar, kwartaal of per maand) over
naar de SVB

Via het ZiNL ontvangt de
SVB voorschotten pgb

uploadt declaraties
in ‘MijnPGB’

In deze infographic is als voorbeeld gekozen voor een pgb op grond van de
Wlz en een pgb op grond van de Wmo. Het is ook mogelijk om een pgb op
grond van de Jeugdwet of Zorgverzekeringswet (Zvw) te ontvangen, met de
kanttekening dat een pgb op grond van de Zvw niet met tussenkomst van de
SVB wordt uitbetaald. Budgethouders met een Zvw-pgb kunnen er evenwel
voor kiezen om hun salarisadministratie aan de SVB uit te besteden. In dit
schema is dit verder buiten beschouwing gelaten.

pgb
Wlz
Wmo
CIZ
SVB
CAK
ZiNL

Persoonsgebonden budget
Wet langdurige zorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Centrum indicatiestelling zorg
Sociale Verzekeringsbank
Centraal Administratiekantoor
Zorginstituut Nederland
Acties mevrouw De Jong
Informatiestroom
Geldstroom
Geldstroom SVB – hulp/zorgverlener

uploadt declaraties
in ‘MijnPGB’

Automatische gegevensuitwisseling over het overgemaakte
bedrag aan de hulpverlener van
de SVB naar de Belastingdienst
accordeert
declaratie

accordeert
declaratie

De hulp/zorgverlener declareert
bij mevrouw De Jong

BELASTINGDIENST

