
 
 

 
 

 

Wat is een integraal pgb?  

Een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) is 

één budget dat u ter beschikking krijgt om alle 

ondersteuning in te kopen die u nodig hebt. U 

bepaalt zelf welke ondersteuning u waar nodig 

hebt: thuis, op school, op het werk, voor uw 

vervoer, enzovoort. En u bepaalt zelf wanneer en 

door wie u de ondersteuning wilt ontvangen. Ook  

regelingen/voorzieningen waarvoor een pgb nu 

nog niet mogelijk is, worden ondergebracht in het 

i-pgb. 

 

De gemeente Delft is gestart met een 

proefperiode met het i-pgb. Wanneer de 

proefperiode succesvol is en het i-pgb definitief 

wordt ingevoerd zijn (her)indicaties niet meer 

nodig. 

 

 

De voordelen van een i-pgb 

 U bepaalt zelf welke ondersteuning u waar en 

wanneer nodig hebt, ook wanneer deze binnen 

verschillende regelingen valt;  

 U bepaalt zelf door wie u deze ondersteuning 

laat uitvoeren;  

 U krijgt één budget dat gegarandeerd 

voldoende is om de ondersteuning die u nodig 

hebt in te kopen; 

 U kunt bij één ‘loket’ uw aanvraag voor een  

i-pgb indienen;  

 U verantwoordt het door u bestede pgb 

middels één systeem;  

 U hoeft geen ingewikkelde (her)indicatie-

procedures te doorlopen;  

 U voert zelf volledig de regie over uw leven of 

dat van uw kind(eren); 

 
 

Wie* kunnen deelnemen aan de 

proefperiode?  

 Inwoners van de gemeente Delft, 

 die de diagnose autisme hebben, 

 die betaalde ondersteuning (gaan) ontvangen 

van professionele organisaties, huisgenoten, 

familie en/of vrienden, 

 die verschillende vormen van ondersteuning 

(gaan) ontvangen zoals verzorging, verpleging, 

behandeling, vervoer, begeleiding thuis en/of 

op school, kortdurend verblijf, dagbesteding, 

enzovoort. 

     * Iemand kan u vertegenwoordigen tijdens de      

         proefperiode.     

 

Wilt u deelnemen aan de proefperiode of wilt 

u meer informatie?  

Kom dan naar de informatiebijeenkomst over de 

proefperiode met het i-pgb op; 

 maandag 18 mei, 19.30u, of 

 maandag 29 juni, 19.30u,  

in wijkcentrum de Hofstee, Sandinoweg 149 in 

Delft (Tanthof). 

 

Graag aanmelden door een mail te sturen naar: 

s.langen@bagroep.nl. U kunt ook bellen op      

06–21881417.  

 

Geeft u liever de voorkeur aan een persoonlijk 

gesprek over de mogelijkheden van het i-pgb, 

neem dan contact op met de gemeente Delft, dhr. 

S. Vanderstappen, email: 

svanderstappen@delft.nl, tel. 06-52738709. 

 

Meer informatie over de proefperiode i-pgb vindt u 

op www.integraalpgb.nl 

Informatiebrief 

Integraal pgb 

 

April 2015 

 

mailto:s.langen@bagroep.nl
mailto:svanderstappen@delft.nl
http://www.integraalpgb.nl/

