Stappenplan bij een PGB aanvraag/Vergoeding uit de Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij
het zelfredzaam en actief participeren in de samenleving. De Wmo biedt studenten met een diagnose
(ADD/Autisme/of anderszins) de mogelijkheid om een Persoonsgebonden Budget, het PGB, aan te vragen
waarmee de AKM coaching (deels) vergoed kan worden. Het eigen inkomen of vermogen speelt geen rol bij
het wel of niet toekennen van een PGB aanvraag. Wel betaalt iedereen een inkomens- en
vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor ondersteuning die wordt geregeld vanuit de Wmo.
De gemeente is verantwoordelijk voor het toebedelen van voorzieningen, zoals het PGB, op grond van
de Wmo. Hiervoor hebben gemeentes toelatingscriteria opgesteld. Dit zijn bepaalde voorwaarden waaraan
voldaan moet worden, wil je de gevraagde zorg of voorzieningen ontvangen. Voldoet je aanvraag aan de
voorwaarden, dan krijg je een Wmo-indictaie.
De Wmo-indicatie heb je nodig om in aanmerking te komen voor een PGB.
1.Je vraagt een Wmo-indicatie aan bij het zorgloket van je gemeente, afdeling jeugdhulp of Wmoondersteuning. De aanvraag van een PGB is een aparte (vervolg)stap in het aanvraagproces. Soms kan je
echter ook een PGB tegelijk met de indicatie aanvragen. Kijk/informeer eerst bij je eigen woongemeente.
2. Aanvragen van een Wmo-indicatie kan op allerlei manieren: telefonisch, via een formulier op de
gemeentelijke website, via de e-mail, een brief of door zelf naar het gemeentelijk loket toe te gaan. Het heeft
voordelen om per e-mail of brief de melding te doen, omdat u dan kunt aantonen wanneer u de melding hebt
gedaan. Dit kan van belang zijn voor de afhandeling. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken aan
welk adres u uw melding kunt sturen.
3. Wanneer je Wmo-indicatie is aangevraagd (danwel al is toegekend), en je hebt aangegeven een PGB te
willen aanvragen, zal er een gesprek plaatsvinden. De gemeente heeft informatie van je nodig om je PGBaanvraag te beoordelen. Je gemeente zal je laten weten welke informatie nodig is, en hoe je die informatie
kunt aanleveren. Tijdens dit gesprek op het gemeentehuis of bij je thuis wordt er door een
consulent/deskundige van de gemeente onderzocht waar de problemen in jouw situatie liggen en wat er
nodig is om deze problemen op te lossen. Aan de hand van dit gesprek met jou (de aanvrager), eventueel je
ouders en met de kunstcoach van AKM (de zorgverlener) erbij, wordt beoordeeld of je in aanmerking komt
voor een PGB en of de AKM begeleiding daaruit inderdaad vergoed mag worden. Bij zo’n gesprek is het
raadzaam als de AKM kunstcoach al –in overleg met jou- een client begeleidingsplan heeft opgesteld en
een budgetplan.
4. Wanneer het PGB voor de AKM coaching wordt toegekend, meldt de student de AKM kunstcoach aan
als persoonlijk zorgverlener op de website 'mijn PGB' en stuurt een kopie van het gezamenlijk met de
kunstcoach ingevulde Model Zorgovereenkomst naar de SVB (Sociale Verzekering Bank). De facturen die
je aan het einde van iedere maand van AKM ontvangt kun je via ‘mijn PGB’ indienen bij de SVB zodat de
SVB de declaratie kan uitbetalen aan de AKM coach, de zorgverlener.
5. Na het toekennen van het PGB zal je samen met AKM een zorgovereenkomst afsluiten, waarin alle
afspraken zwart op wit staan. Dit is belangrijk voor de betaling via de SVB (Sociale Verzekering Bank).
De facturen die je van AKM krijgt kun je via ‘mijn PGB’ indienen bij de SVB zodat de SVB de declaratie kan
uitbetalen.
Voor meer informatie kun je deze sites bezoeken:
http://www.pgb.nl/
https://www.svb.nl/int/nl/pgb/

