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Beleid/stappenplan persoonsgebonden budget WMO 2015 
 
 

Stap 1  Aanvraag  maatschappelijke ondersteuning 
Een inwoner vraagt ondersteuning vanuit de WMO 2015. 

 
 
Stap 2  Is een maatwerkvoorziening noodzakelijk ? 
o.a. onderzoeken: 

• eigen kracht/gebruikelijke hulp; 

• hulp vanuit sociale netwerk/mantelzorger; 

• beschikbaarheid  algemene voorziening 
 

�  Nee, want … (motiveren en afronden) 

�  Ja � (door naar stap 3) 
 
 

Stap 3  Keuze Pgb of ZIN 
Betrokkene wenst 

�  ZIN of  

�  Pgb � (door naar stap 4) 

 
 
Stap 4  Heeft  betrokkene gemotiveerd waarom  hij  een pgb wenst ? 
�  Ja � (door naar stap 5) 

�  Nee, geen motivering gegeven (geen Pgb) 

 
 
Stap 5  Is betrokkene bekwaam taken budgethouder uit te voeren? 
�  Ja � (door naar stap 8) 

�  Nee, betrokkene is niet bekwaam, want … � (door naar stap 6) 
 
 

Stap 6  Kan iemand anders de taken van budgethouder voor betrokkene  
uitvoeren? 

(uit sociale netwerk, curator, bewindvoerder mentor, ge(vol)machtigde, (echtgenoot / partner, ouder, 
broer, zus)?) 
 

�  Nee � (geen Pgb) 

�  Ja � (door naar stap 7) 

 
 
Stap 7  Is deze budgethouder (stap 6) in staat de Pgb taken op verantwoorde 

wijze uit te voeren voor betrokkene? 
�  Ja �  (door naar stap 8) 

�  Nee, want   [ ]  niet bekwaam en/of 
[ ]  belangenverstrengeling, want is tevens zorgverlener die de Pgb ontvangt of 
[ ]   op andere gronden de taken niet op verantwoorde wijze uitvoert. 

 
�  Uitzondering (bijzondere situatie): zorgverlener mag (tijdelijk) ook budgethouder zijn, omdat …
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Stap 8  Zijn de in te kopen diensten, hulpmiddelen,  woningaanpassingen en 

andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening WMO 2015 behoren 
adequaat en van voldoende kwaliteit? 

�  Ja �  (door naar stap 9) 

�  Nee, � zorgverlener kan niet aantonen dat: 
[ ]  de te leveren dienst passend  is voor de noodzakelijke zorg / ondersteuning; 
[ ] hij verklaring omtrent het gedrag (VOG) heeft van niet ouder dan 3 maanden*; 
[ ]  dat hij beschikt over de kwalificaties die i.c. noodzakelijk zijn voor deze zorg / 

ondersteuning. 
� geen Pgb voor deze zorgverlener 

 
� Nee � de  hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen zijn niet adequaat en / of 

van voldoende kwaliteit � geen Pgb  
 
* (voor hulp vanuit het sociale netwerk is VOG niet altijd nodig (zie toelichting) (bv partner van betrokkene.)  

 

Stap 9  Tarief pgb 
Zorgverlener is: 

�  informele hulp, want   
 [ ] persoon huiselijke kring in de eerste of tweede graad of 
 [ ] persoon uit overige sociale netwerk of 

[ ] persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent in het kader van het Pgb 
 

�  geen informele hulp (= formele hulp)   

 
 
Stap 10 Heeft de aanvraag Pgb betrekking op al gemaakte kosten? 
�  Nee 

�  Ja, maar uit het onderzoek is gebleken dat de ondersteuning noodzakelijk was; 

�  Ja en niet meer is na te gaan of de gevraagde ondersteuning noodzakelijk was.   
 

 
Stap 11 Conclusie/Voorstel (op basis van de stappen 1 t/m 8) 
�  Pgb toekennen op basis van informeel tarief 

�  Pgb toekennen op basis van formeel tarief 

�  Geen Pgb toekennen, want … 
 
 

Stap 12   Toetsing voorstel door gemandateerde professional 
�  Beschikking: afwijzen Pgb 

�  Beschikking: toekennen Pgb 

 
 
Stap 13a  Evaluatie/periodiek onderzoek/gesprek met budgethouder  
�  Evaluatie gepland in de maand … 

�  Geen evaluatie gepland, omdat … 

 
 
Stap 13b  Toezicht door gemeentelijke toezichthouders 
  
 
 
 


