
Het Persoonsgebonden 
budget (PGB) voor 
Beschermd wonen

Met het  persoonsgebonden 
budget (PGB) voor Beschermd 
wonen kun je zorg of 
ondersteuning zelf inkopen.



Over Beschermd wonen
Als je  Beschermd woont,  woon je bij een zorgaanbieder of daar dicht bij in 

de buurt. Als het nodig is kun je 24 uur per dag zorg krijgen. Je hebt meerdere 

contactmomenten per dag met je zorgaanbieder. Als je recht hebt op Beschermd 

wonen kun je kiezen uit:

• Zorg in Natura (ZIN): ondersteuning die voor je wordt geregeld en ingekocht.  

• Persoons Gebonden Budget (PGB): ondersteuning die je zelf inkoopt.

Zorg in Natura (ZIN)
Wanneer je kiest voor ondersteuning bij een gecontracteerde zorgaanbieder, hoef je 

zelf verder niets te regelen. 

Persoonsgebonden budget (PGB)
Het is mogelijk om zelf ondersteuning in te kopen. Dit kan in de volgende situaties:

• je wilt ondersteuning inkopen bij een onbekende, nieuwe, niet gecontracteerde 

zorgaanbieder die ook geen onderaannemer is of wil zijn, 

• je kunt aantonen dat de ondersteuning van jouw aanbieder voor jou het meest 

geschikt is.  Bovendien kun je aantonen dat de zorg in natura van gecontracteerde 

zorgaanbieders niet passend is. 

Wanneer kom je voor een PGB in aanmerking?
Bij een PGB ben je zelf verantwoordelijk voor de inkoop van ondersteuning en regel 

je een aantal zaken zelf. Om in aanmerking te kunnen komen voor een PGB  moet je 

aan een aantal voorwaarden voldoen. Je kunt aantonen dat:

• je je eigen PGB kunt beheren

• je voor je eigen belangen kunt opkomen

• je de ondersteuning kunt beoordelen op kwaliteit



• je in staat bent een budgetplan op te stellen als bijlage bij je PGB aanvraag

• je in staat bent een zorgovereenkomst af te sluiten en de facturatie af te handelen

Eventueel kun je hulp vragen van iemand uit je netwerk bij het aanvragen en 

beheren van je PGB. Hiermee bedoelen we niet de zorgaanbieder.

Welke ondersteuning kan worden betaald met een 
PGB Beschermd wonen?
Met een PGB kun je professionele ondersteuning inkopen om weer zo zelfstandig 

mogelijk te  kunnen gaan leven. Daarnaast kun je het lidmaatschap voor Per Saldo 

uit het PGB-budget betalen. Met het PGB-budget kun je geen huur, energielasten, 

administratiekosten en bemiddelingskosten betalen. Ook kosten die je maakt voor 

een PGB-beheerder mag je niet uit het PGB-budget betalen.

Met wie krijg je te maken bij een PGB?
Met een PGB krijg je met meerdere organisaties te maken. Dit zijn:

1. Gemeente Leeuwarden

 Je aanvraag wordt door de gemeente Leeuwarden getoetst. Als je aanvraag 

akkoord is, berekenen zij de hoogte van je PGB. Dit stuurt de gemeente 

Leeuwarden door naar de SVB. 

2. Sociale Verzekerings Bank (SVB)

 Het geld van jouw PGB wordt gestort op een bankrekening van de SVB. De SVB 

betaalt de facturen van je zorgaanbieder(s). 

3. CAK

 Voor de zorg die je ontvangt betaal je een eigen bijdrage. Het CAK berekent deze 

eigen bijdrage en stuurt je daarvoor iedere maand een factuur.



Een PGB Beschermd wonen aanvragen in 8 stappen

Stap 1: Een gesprek met het wijk- of gebiedsteam

Je hebt een psychiatrische aandoening en hebt een diagnose gekregen van een 

psychiater of een andere gekwalificeerde professional. Je maakt een afspraak met 

het wijk- of gebiedsteam in jouw buurt. In het gesprek geef je aan wat je hulpvraag 

is. Als je Beschermd wonen nodig hebt, vul je met het wijk- of gebiedsteam het 

zwaarwegend adviesformulier in. 

Stap 2: Aanvragen van een PGB 

Als je kiest voor een PGB kan dit worden aangegeven in het zwaarwegend 

adviesformulier. 

Stap 3: Opstellen van een budgetplan

Als je een PGB aanvraagt, moet je ook een budgetplan opstellen. Hiervoor vul je 

het formulier in dat je vindt op www.sdfryslan.nl. Het wijk- of gebiedsteam kan je 

hiermee helpen. In het budgetplan geef je aan hoe je je budget gaat besteden. Ook 

geef je aan waarom je kiest voor een PGB en hoe de ondersteuning bijdraagt aan je 

doel(en). Je stuurt het budgetplan naar het wijk- of gebiedsteam.  

Stap 4: Opstellen van een zorgovereenkomst

Het wijk- of gebiedsteam vraagt je een zorgovereenkomst af te sluiten met de 

zorgaanbieder. De SVB heeft hier voorbeelden van op haar website: www.svb.nl. 

In de zorgovereenkomst geef je onder andere aan hoeveel uren ondersteuning 

je inkoopt en de kosten per maand. Je vult de zorgovereenkomst samen met je 

zorgaanbieder in. Beiden ondertekenen de zorgovereenkomst. Daarna stuur je de 

zorgovereenkomst naar het wijk- of gebiedsteam. Zij sturen je aanvraag met het 

budgetplan en de zorgovereenkomst op naar de Gemeente Leeuwarden. 

Stap 5: De PGB-toets 

De Gemeente Leeuwarden toetst je budgetplan en controleert de 

zorgovereenkomst. De gemeente waar je woont informeert het CAK over de zorg die 

je gaat inkopen met een PGB.

Stap 6: Besluit 

Binnen een aantal weken ontvang je een brief met daarin het besluit over je 

aanvraag voor Beschermd wonen en het PGB. Als je aanvraag is goedgekeurd, staat 

in de brief waar je het budget voor krijgt, met welk tarief per etmaal, de hoogte van 

het budget en voor hoe lang je het PGB krijgt. 



Wat gebeurt er als mijn PGB- aanvraag wordt afgewezen?

Als je aanvraag wordt afgewezen, maar je wel Beschermd wonen kunt krijgen, kun 

je deze als Zorg in Natura krijgen.  Samen met het wijk- of gebiedsteam kijk je welke 

zorgaanbieder het beste bij je past.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afwijzing?

Als je het niet eens bent met de afwijzing, dan kun je het volgende doen:

• je kunt een extra gemotiveerd besluit opvragen

• je kunt een bezwaarschrift indienen. Dit  is een brief waarin je schrijft waarom 

je het niet eens bent met het besluit. Het is belangrijk dat de gemeente het 

bezwaarschrift ontvangt binnen 6 weken na de datum die op het besluit staat. Als 

dat niet gebeurt, kunnen wij het bezwaar niet meer behandelen. In je brief moet in 

ieder geval staan:

• je naam, adres, telefoonnummer en burgerservicenummer

• je handtekening en de datum waarop je het bezwaarschrift verstuurt

• een kopie van het besluit dat je hebt ontvangen, waartegen je bezwaar maakt

• de datum van het besluit

• waarom je het niet eens bent met het besluit

Je schrijft het bezwaarschrift in het Nederlands en stuurt het naar de gemeente 

Leeuwarden. Achterin deze brochure staan de contactgegevens. 

Stap 7: De zorgovereenkomst opsturen naar de SVB

Je ontvangt een brief van de SVB met het verzoek een zorgovereenkomst in te vullen 

en op te sturen. In de brief geeft de SVB uitleg over de overeenkomst en wat je moet 

doen voor de betalingen. Je moet ervoor zorgen dat:

• de SVB beschikt over een zorgovereenkomst die je hebt afgesloten met de 

zorgaanbieder

• je de SVB laat weten wanneer je verandert van zorgaanbieder 

• je de SVB meldt als je zorgaanbieder ziek is  

• je aan de SVB doorgeeft als iemand anders je PGB gaat beheren 

• je de rekeningen van je zorgaanbieder opstuurt naar de SVB

Stap 8: De brief van de SVB

Je zorgovereenkomst wordt door de SVB en de gemeente waarin je woont 

gecontroleerd. Als de overeenkomst is goedgekeurd, ontvang je van de SVB een 

brief waarin staat dat je kunt starten met de ondersteuning vanuit het PGB. Als de 

zorgovereenkomst nog niet goed is, dan wordt er vanzelf contact met je opgenomen.





Over Sociaal Domein Fryslân 

Sociaal Domein Fryslân werkt namens alle Friese gemeenten en is verantwoordelijk 

voor de regionale taken op het gebied van Jeugdhulp, Participatiewet en Wmo. 

Beschermd wonen valt onder de Wmo.  

Meer informatie:

Sociale Verzekeringsbank (SVB) / Servicecentrum PGB (www.svb.nl)

Telefoon: 030 264 82 00 (werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur) 

Per Saldo, belangenvereniging voor PGB-houders (www.pgb.nl)

Telefoon 0900 742 4857 (maandag tot en met donderdag 10.00 tot 17.00 uur)

Sociaal Domein Fryslân (SDF) (www.sdfryslan.nl)

Telefoon 058 233 8388 (maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur)

Gemeente Leeuwarden

Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058 (werkdagen 8.30 tot 17.00 uur)



Deze brochure is een uitgave van Sociaal Domein Fryslân, augustus 2017. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.


