PGB-BEHEER
Informatie voor cliënten
Als wij jouw pgb beheren, dan helpen wij jou om de financiële kant van jouw pgb
te regelen. Wij nemen jou veel werk en zorgen uit handen. Daarom heet ons
bedrijf Jouw Geld, Onze Zorg! Hoe het allemaal werkt leggen wij in deze folder uit.

Een pgb is een persoonsgeboden
budget. Dit is een geldbedrag
waarvan je zorg in kan kopen.

Zo kunnen wij met jou kijken of de
zorg geleverd is en of de zorg nog
goed past bij jouw situatie.

In Nederland zijn er vier wetten waar
een pgb uit kan komen. Een
combinatie kan ook.

Wij komen regelmatig bij je langs om
te kijken hoe het gaat en of alles
naar wens verloopt.

Als jouw pgb geregeld is, kunnen wij
de administratieve afhandeling
hiervan uit handen nemen.

Daarnaast vinden wij het leuk om bij
je op bezoek te komen als je jarig
bent.

Jouw Geld, Onze Zorg helpt niet om
een pgb aan te vragen. Dit is omdat
wij geld - en niet zorg - beheren.

iedere drie maanden sturen wij jou
een rapport over jouw pgb budget
en hoeveel geld er nog is.

Wij sluiten contracten met de
hulpverleners die jij wil en bewaken
de facturen die zij insturen.

Verder maken wij een nieuwsbrief
met allerlei informatie uit de regio.
Die sturen wij jou iedere maand toe.

Wij controleren of de zorg echt is
geleverd voordat wij de facturen
betalen.

Tot slot vinden wij het belangrijk dat
jouw omgeving weet dat zij ons altijd
mogen bellen als ze vragen hebben.

Om jouw pgb goed te beheren is het
voor ons noodzakelijk dat jij goed
kan communiceren.

Dit zijn wij! Heb je nog vragen? Bel
ons of kijk op onze website. We
helpen je graag!
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Wat doet Jouw Geld, Onze Zorg nog meer?
Bewindvoering

Coaching

PGB-Beheer

Hierbij zorgen wij voor de
financiële en bijbehorende
administratie van mensen die
het niet zelf (of niet goed)
kunnen.

Soms hebben mensen genoeg
aan een coach om alles zelf te
kunnen regelen, met een klein
beetje begeleiding.

Soms hebben cliënten een
pgb-budget om zorg in te
kopen. Wij kunnen zorgen
voor de administratieve
afhandeling hiervan.

Ik heb een klacht

Ik vind lezen lastig

Dat vinden wij heel vervelend! En die gaan wij zo
goed mogelijk met jou oplossen. Wij hebben een
klachten regelement waar in staat hoe wij dit
doen. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd om te
zien of wij goed ons werk doen. Op onze website
kun je het regelement vinden.

Dat snappen wij. Het is ook heel veel informatie.
Om je te helpen hebben wij van deze folder (en
onze andere folders) ook een animatiefilm
gemaakt. Wij hebben nog veel meer filmpjes met
informatie. Kijk snel op onze website om ze
allemaal te bekijken!

Hoe kan ik Jouw Geld, Onze Zorg bereiken?

Per e-mail

info@jouwgeldonzezorg.nl

Per telefoon

06-16 15 40 25

Wij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar van
9.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden reageren wij zo snel
mogelijk. Je mag dus altijd bellen, mailen of appen!

Via de website

www.jouwgeldonzezorg.nl

Volg ons ook op

COACHING

Meer weten?
Griegstraat 25
6661 CB Elst (Gld)
06-16 15 40 25
info@jouwgeldonzezorg.nl

WWW.JOUWGELDONZEZORG.NL

