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Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag van de overheid waarmee u zelf uw
zorg of hulp betaalt.
Er zijn 4 soorten pgb:
Voor jeugdhulp
Vanuit de Wmo, bijvoorbeeld voor hulp in het huishouden
Vanuit de Wlz, als u langdurig ziek bent
Vanuit de Zvw, als u wijkverpleging thuis nodig heeft of intensieve kindzorg
Alleen als u een indicatie voor zorg heeft, kunt u een pgb aanvragen. Alle voorwaarden vindt
u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als uw aanvraag wordt
goedgekeurd, ontvangt u een brief waarin staat hoeveel geld u krijgt om zorg in te kopen. U
kiest dan zelf welke hulp u wilt en van wie.
Lees meer over het pgb op de website van de SVB. Of kijk op de website van
belangenvereniging Per Saldo.
CAK
0800 19 25
www.hetcak.nl
Per Saldo
Churchilllaan 11
Postbus 19161
3501 DD Utrecht
0900 742 48 57 (€ 0,20 per minuut)
www.pgb.nl
Sociale Verzekeringsbank - folder pgb
www.svb.nl/informatiefolder-pgb
Sociale Verzekeringsbank - pgb
www.svb.nl/pgb
Sociale Verzekeringsbank - uitleg over pgb
www.svbabc.nl/pgb
Hoe vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan?
Dat hangt af van het soort persoonsgebonden budget (pgb). In het overzicht van Zorg

Verandert ziet u waar u de aanvraag moet doen.
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u hoe u de aanvraag doet. Ook
vindt u hier informatie over hoe u uw zorg inkoopt en hoe u het budget van uw pgb bijhoudt.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Of lees de folder van de SVB.
Rijksoverheid - pgb aanvragen
www.rijksoverheid.nl/pgb-aanvragen
Sociale Verzekeringsbank - folder pgb
www.svb.nl/informatiefolder-pgb
Sociale Verzekeringsbank - pgb aanvragen
www.svb.nl/pgb_aanvragen
Zorg Verandert - Waar vind ik mijn zorg
www.zorgverandert.nl/Waar_vind_ik_mijn_zorg.pdf
Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Pekela en Veendam in samenwerking
met vele organisaties en instellingen.
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