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Programma

• Wat is een i-pgb en waarom een pilot i-
pgb?

• Inhoud i-pgb:

 onderdelen

 proces

• Stand van zaken en verdere planning

• Uw reactie en vragen

www.integraalpgb.nl

http://www.integraalpgb.nl/


Wat is een i-pgb?

• Eén budget voor alle

ondersteuning

• Eén loket voor 

aanvraag

• U bepaalt zelf waaraan

u het budget besteedt

Integraal pgb

enz.

school thuis

zorg werkVer-
voer



U kunt deelnemen aan de pilot i-pgb

Wanneer

• u inwoner bent van de gemeente Delft;

• u de diagnose autisme hebt  

• u behoefte hebt aan ondersteuning in meer dan één 

leefgebied;   

• u bewust de ondersteuning in wilt kopen met een i-pgb 

of een combinatie i-pgb/zin

Ook andere leden huishouden met zorgvragen (niet: 

autisme) kunnen meedoen; 

integraal pgb = gezins-pgb .

Pilot loopt een jaar (2016)



• begeleiding (individueel)

• begeleiding (groep)

• persoonlijke verzorging en verpleging

• huishoudelijke hulp en coaching

• logeeropvang

• hulpmiddelen / woningaanpassing

• vervoer

• ggz-behandeling (alleen jeugd 18-)

• beschermd wonen

• mantelzorgondersteuning (overbelasting tegengaan) 

Welke zorg valt onder het i-pgb?



• combinaties maken in zorg, zorgverlener of 

meerdere leden in het gezin

• pilot = ruimte voor vernieuwing 

• andere bestedingen mogelijk voor zover 

die bijdragen aan het doel

 perspectief of progressie

 tegengaan overbelasting  

(mantelzorgondersteuning)

 regie in het gezin

Het i-pgb is meer



Uw voordeel (1)

• u bepaalt welke ondersteuning u waar 
en wanneer nodig hebt, ook wanneer 
deze in verschillende regelingen valt

• u kiest uw ondersteuner(s)

• één budget om ondersteuning in te 
kopen;

• 1 huishouden – 1 plan



Uw voordeel (2)

• aanvraag i-pgb indienen bij 1 ‘loket’ 
(gemeente)

• verantwoording bestede pgb middels 1 
systeem 

• geen ingewikkelde (her)indicaties

• u voert zelf volledig de regie over uw 
leven of dat van uw kind(eren).



Van melding tot verantwoording

Integrale toetsing
(één loket)

Ondersteuningsplan

Contracten SVB

Tussentijds contact

Facturen /uitbetalingen

Verantwoording10

8

7

5

3

2

Melding ‘Mijn pgb’ operationeel61

Vaststelling I-pgb
Afrekening eigen
bijdrage94



Stand van zaken / verdere planning

• aanmeldingen: ± 40

• meer deelnemers welkom  

• selectiegesprekken  (heden)

• ondersteuningsgesprek (vanaf sept.)

• i-pgb en de Sociale Verzekeringsbank

• afspraken met meefinancierende 
partners

• pilotgroep en controlegroep



Ondersteuningsgesprek

• medewerker toegang jeugd of wmo

• onafhankelijke cliëntondersteuning

• vanaf september

• gesprek  verslag  beschikking

ruim voor 2016 beschikking

• ondersteuningsplan  (format beschikbaar)

• integrale toetsing

• besteding in antwoord op uw 
ondersteuningsbehoefte



Overig

• administratieve inrichting  (SVB)

• i-pgb = optelsom van tarieven bij alle 
mee-financierende partners

• Afstemming meefinancierende partners

• convenant meefinancierende partners

• pilot: ruimte voor vernieuwing 



Vragen?

Tips of suggesties?


