Persoonsgebonden

Budget
Zelf aan de slag met het persoonsgebonden budget
In januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) gemoderniseerd. Een nieuw instrument in
de Wsw is het persoonsgebonden budget (PGB).
Met het PGB zoekt de Wsw-er zelf een werkgever,
eventueel geholpen door een (zelfgekozen)
begeleidingsorganisatie. In deze folder leest u
meer over het PGB en hoe het voor u kan werken.

PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Wat is een PGB?
Het PGB is een vorm van begeleid werken, niet
Detacheren en Begeleid Werken (D&BW) maar uzelf
zoekt een werkgever waarbij u kunt werken, eventueel
geholpen door een begeleidingsorganisatie.
De begeleidingsorganisatie wordt betaald uit uw
persoonsgebonden budget. U krijgt zelf geen geld
van D&BW. Wanneer u een werkgever hebt gevonden,
is het verder voor u heel eenvoudig. U komt in dienst
van de werkgever. De begeleidingsorganisatie helpt u
bij het aanvragen van een PGB en het invullen van de
formulieren.
Wilt u meer weten over begeleid werken, lees dan de
folder Begeleid Werken elders in deze informatiemap.
Voor wie is het PGB interessant?
Voor alle Wsw-ers, werkend (via detachering of bij
Roteb) of op de wachtlijst is het PGB interessant.
Een indicatie begeleid werken is niet nodig. Voor
Wsw-geindiceerden op de wachtlijst kan het PGB
een manier zijn om sneller aan het werk te komen.

Mag iedere begeleidingsorganisatie helpen?
De gemeenteraad van Rotterdam heeft een
verordening vastgesteld waarin een aantal
voorwaarden staan over de begeleidingsorganisatie.
Iedere organisatie die aan deze eisen voldoet,
komt in principe in aanmerking. D&BW maakt
vervolgens afspraken met de door u gekozen
begeleidingsorganisatie. De gemeente betaalt de
begeleidingsorganisatie uit uw persoonsgebonden
budget.
Minimale eisen aan werkgever
Naast eisen aan de begeleidingsorganisatie, heeft de
gemeenteraad ook eisen gesteld aan de werkgever.
De arbeidsplaats moet passend zijn, er moet sprake
zijn van een arbeidsovereenkomst van minimaal 6
maanden en het salaris moet conform de CAO van de
werkgever zijn. Ook moet de werkgever ingeschreven
staan bij de Kamer van Koophandel. D&BW of
de begeleidingsorganisatie kan u helpen om te
beoordelen of aan de eisen is voldaan.

Wat is het voordeel van het PGB?
Het grote voordeel van het PGB is dat u zelf een
begeleidingsorganisatie kiest. Samen met de
begeleidingsorganisatie gaat u op zoek naar een
werkgever bij wie u gaat werken. De begeleiding op
de werkplek gebeurt door de begeleidingsorganisatie.

Hoe kunt u het PGB aanvragen?
Wilt u een PGB aanvragen dan heeft u daarvoor
formulieren nodig. Deze formulieren kunt u opvragen
bij D&BW. Wilt u meer weten over het PGB of wilt u
met het PGB aan de slag? Neem dan contact op met
D&BW via telefoonnummer (010) 498 65 33 of stuur
een e-mail naar info@dbw.rotterdam.nl.

Wilt u een afspraak of meer informatie?

Detacheren en Begeleid Werken

Neem dan contact op met één van de medewerkers

Telefoon (010) 498 65 24

van Detacheren en Begeleid Werken.

Telefax (010) 498 65 91
E-Mail info@dbw.rotterdam.nl
Bezoekadres: Dynamostraat 18, 3083 AK Rotterdam (4e etage)
Postadres: Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam

