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Zorg in Natura of persoonsgebonden 
budget bij hulp vanuit de Wmo

Laten regelen of zelf regelen?

www.sittard-geleen.nl

Verschil in hoogte PGB voor inzet professionele aanbieders 
of informele zorg
Professionele Wmo-aanbieders krijgen betaald op basis van wettelijke 
loonafspraken. Voor zorg door een bekende of vrijwilliger ligt dat uurtarief 
lager. Daarom kan het zijn dat u een hoger PGB krijgt voor de inzet van 
professionele  hulp dan voor hulp vanuit uw eigen familie, kennissenkring 
of vrijwilligersorganisatie. In uw beschikking leest u welk bedrag u aan 
PGB krijgt. 

Eigen bijdrage
Zowel bij Zorg in Natura als een PGB betaalt u mee aan de Wmo- hulp.  
Dat is uw eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage
is maximaal €19.00 per maand. Deze bijdrage betaalt u aan het CAK. 
We sturen uw gegevens door. Daarna ontvangt u elke maand een rekening 
van het CAK. Meer weten? Kijk dan op www.cak.nl. 

PGB weigeren of stopzetten
De gemeente onderzoekt op basis van uw aanvraag en het gesprek 
of u een PGB krijgt. Er kunnen redenen zijn om een PGB te weigeren 
of stop te zetten. Dat kan het geval zijn als:
 ∙ Uit het gesprek of onderzoek blijkt dat u niet in staat bent om het 

beheer van het PGB  zelf (of via iemand ) te regelen;  
 ∙ U ondersteuning krijgt vanwege schulden of een 

verslavingsprobleem; 
 ∙ U onjuiste of onvolledige gegevens heeft doorgegeven;
 ∙ U het PGB niet of voor een ander doel gebruikt.

Altijd welkom in het Wmo-adviescentrum

Wilt u meer weten over hulp door de gemeente bij wonen, dagbesteding, 
begeleiding, vervoer, huishouden, (vrijwilligers)werk, geld of meedoen? Dan 
kunt u altijd binnenlopen of contact opnemen met het Wmo-adviescentrum. 
Jong en oud is welkom met grote en kleine vragen.

Contactinformatie Wmo-adviescentrum

Openingstijden: maandag t/m vrijdag
 van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

Bezoekadres:  Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen 
 (begane grond Oost)

Telefoon:   046-4778841 
E-mail: wmo@sittard-geleen.nl
Website:  www.sittard-geleen.nl V_18_0135
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Zorg in Natura (ZiN)
Bij zorg in natura regelt de gemeente een aantal zaken voor u. U kiest zelf 
een aanbieder uit de lijst van Wmo-aanbieders waar de gemeente afspraken 
mee heeft. Uw Wmo-aanbieder neemt contact met u op voor een plan. U 
maakt samen afspraken over uw hulp en wat u daarvoor zelf moet regelen. 
Dat legt u vast in een contract. U vindt het overzicht van de aanbieders op: 
www.sittard-geleen.nl/wmo-aanbieders.
De gemeente meldt u dan aan bij de aanbieder van uw keuze. Ook regelen 
wij de administratie en financiële afwikkeling rondom uw hulp.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Wilt u liever zelf uw eigen hulp inkopen? Dan krijgt u een bepaald bedrag 
om dat te doen. Dat noemen wij een persoonsgebonden budget (PGB). 
Om een PGB te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Daarbij is er een verschil tussen PGB voor producten (hulpmiddelen of 
woningaanpassingen) en een PGB voor diensten (huishoudelijke hulp of 
begeleiding).

PGB voor hulpmiddelen 
 ∙ Als het nodig is, sluit u een verzekering en/of een contract af voor onder-

houd van het hulpmiddel. Deze kosten worden meegenomen in het PGB;
 ∙ U betaalt de leverancier vanuit het PGB dat u via de gemeente krijgt
 ∙ Als de gemeente het vraagt, moet u bewijs leveren van de besteding van 

het PGB.

PGB voor diensten 
Wilt u een PGB voor hulp, persoonlijke begeleiding, het huishouden of 
dagbesteding? Dan moet u (of iemand die dit voor u mag doen) in staat zijn 
om uw PGB te beheren. Let op, uw zorgverlener mag dit niet voor u doen!  
We verwachten van u (of van de persoon die dit voor u doet) dat u het hele 
proces zelf kunt regelen. Dan gaat het om de volgende stappen:
 ∙ U legt een plan voor aan de gemeente. Daarin staat waarom u kiest voor 

een PGB en hoe u dit wilt inzetten.
 ∙ U kiest een aanbieder en maakt afspraken over de inzet en kosten
 ∙ U legt deze afspraken vast in een zorgovereenkomst met uw zorgverlener 

(kijk voor een voorbeeld op www.svb.nl)
 ∙ U stuurt de ingevulde zorgovereenkomst voor akkoord naar de gemeente 

en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
 - Wordt uw zorgovereenkomst nog niet goedgekeurd, neemt de SVB con-
tact met u op om dit te bespreken.

 - Wordt uw zorgovereenkomst goedgekeurd, krijgt u een brief van de 
SVB dat de ondersteuning kan starten en hoe u dit samen met de SVB 
uitvoert.

 ∙ De gemeente maakt uw PGB over naar de SVB. U krijgt dit bedrag dus 
niet op uw eigen rekening. 

 ∙ U houdt de administratie bij en controleert of facturen en declaraties 
juist zijn.

 ∙ U dient de goedgekeurde declaraties in bij de SVB, die vervolgens uw 
aanbieder uitbetaalt. De SVB zal nooit een uitbetaling doen, voordat u 
deze goedgekeurd heeft. 

 ∙ U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie, het beheer van uw PGB,  
uw  zorgovereenkomst of verandering van zorgverlener altijd meteen 
door aan de SVB. Ook als deze tijdelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij ziekte 
van uw zorgverlener.

Zorg in Natura of persoonsgebonden 
budget

Laten regelen of zelf regelen?

Tip! Doe de PGB-test
Een PGB betekent best wat werk. Daarom is het belangrijk dat 
u vooraf goed weet wat voor u de beste keuze is. En of een PGB 
voor uw situatie wel kan. De consulent van de gemeente zal hier 
ook met u over praten. Twijfelt u of een PGB iets voor u is? Doe 
dan eens de test op www.pgb-test.nl. 

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo)? Dan 
kunt u kiezen uit Zorg in Natura (ZiN) of een persoonsgebonden budget  
(PGB). In deze folder vertellen we u hier meer over. 


