
Financiering deelname Zorggemeenschap 

Naburen voor mensen met dementie via de 

gemeente (WMO) en het Persoonsgebonden 

Budget (PGB). 
 

Zorggemeenschap Naburen biedt plek aan mensen met dementie om samen met anderen de dag 

door te brengen. We zijn een gastvrije gemeenschap en nodigen met onze activiteiten anderen uit 

om betrokken te raken.  Zo runnen we een theetuin, bemannen we de boerderijwinkel en 

ondersteunen we bij het ontvangen van schoolklassen.  

Er is een duidelijke structuur gedurende de dag met ruimte voor het nemen van rust. Eigen initiatief 

wordt zo veel mogelijk ondersteund.  

Deelname aan de zorggemeenschap is laagdrempelig en gericht op het opdoen van betekenisvolle 

ervaringen, het opdoen en onderhouden van sociale contacten, in beweging blijven en het 

behouden van structuur gedurende de dag.  

Thuiswonende mensen met een (beginnende) dementie kunnen deelnemen aan zorggemeenschap 

Naburen. Deelname aan de gemeenschap wordt bekostigd door de gemeente waar de persoon 

woont, vanuit de WMO. De gemeente heeft afspraken gemaakt over het tarief dat zij rekenen voor 

de begeleiding in groepsverband en bepaalt in samenspraak met u hoeveel dagdelen u kan 

deelnemen aan de zorggemeenschap.  

Omdat wij geen contract met uw gemeente hebben of omdat u de zorg liever zelf inkoopt, betaald u 

de geboden zorg vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Wij rekenen per dagdeel 90% van het 

door de gemeente gehanteerde tarief voor een dagdeel begeleiding in groepsverband, plus 

eventueel beschikbare vervoerskosten. Deze kosten kunt u volledig betalen vanuit het WMO budget.  

U betaald hiervoor een maximale eigen bijdrage van €19,- per maand.  

Hieronder wordt uitgelegd hoe de financiering van de dagbesteding bij de gemeente kan worden 

aangevraagd. Procedure voor de aanvraag van WMO financiering;  

1. Neem contact op met de gemeente waarin u(w naaste) woont en vraag een gesprek aan met 

een WMO consulent. In veel gevallen zal een casemanager deze aanvraag samen met u 

willen doen. 

2. Tijdens het gesprek wordt door de WMO consulent onderzocht of uw naaste voor 

dagbesteding in aanmerking komt. 

3. Als dit zo is, kan gekozen worden tussen financiering via zorg in natura of via een PGB. In uw 

geval verloopt de financiering via het Persoonsgebonden Budget (PGB).  

4. Nadat gekozen is voor PGB, ontvangt u (uw naaste) een beschikking, waarin vermeld is voor 

hoeveel dagdelen er recht op dagbesteding bij Naburen is en welk PGB bedrag daar bij 

hoort. 

5. Vervolgens moet er ook een contract (zorgovereenkomst) met Zorggemeenschap Naburen 

worden opgesteld voor de sociale verzekeringsbank. Dit hebben wij – deels voor u al 
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ingevuld – voor u klaarliggen. De ingevulde zorgovereenkomst verstuurt u naar: SVB 

Servicecentrum PGB, Postbus 8038, 3503 RA Utrecht. 

6. De SVB scant de zorgovereenkomst en stuurt dit naar de gemeente. 

7. De gemeente keurt de zorgovereenkomst goed (mits volledig en goed ingevuld). 

8. De gemeente maakt het PGB bedrag over aan de SVB. 

9. U dient de nota van Zorggemeenschap Naburen periodiek in bij het SVB. 

10. De SVB betaalt rechtstreeks aan Naburen. Via het webportal voor budgethouders van de 

 SVB kunt u uw digitale dossier, waarin o.a. alle betalingen staan vermeld, inzien (via Mijn 

PGB, dit wijzigt in 20/21). 

11. U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg van maximaal €19,- euro per maand. 

Betalingen 

Let op! Nadat stap 1 tot en met 4 zijn doorlopen, kan het naar schatting zo’n 6 weken duren voordat 

een PGB wordt toegekend. U kunt twee dingen doen: 

-U kunt wachten met deelname aan de dagbesteding tot het PGB is toegezegd en u 100 % zeker bent 

van de vergoeding.  

-Vaak is de noodzaak om snel te starten hoog. Uw naaste zou al meteen kunnen starten in de 

dagbesteding, dit wordt meestal met terugwerkende kracht vergoed vanuit het PGB. 

Voor de tussentijd het dat PGB nog niet officieel is toegekend, sturen we maandelijks facturen voor 

de keren dat uw naaste daadwerkelijk is geweest. Wij vragen u om dit aanvankelijk zelf aan ons over 

te maken. Als het PGB is toegekend, kunt u de door ons gestuurde facturen doorsturen aan de SVB. 

Wanneer de SVB ons het volledige geldbedrag heeft overgemaakt voor de facturen, betalen wij het 

door u voorgeschoten bedrag terug. We kunnen niet garanderen dat de SVB het PGB met 

terugwerkende kracht uitbetaald. Dus starten voordat het PGB is toegekend betekent wel een 

financieel risico. 

 

Heeft u vragen over de financiering van deelname aan zorggemeenschap Naburen of de te 

ondernemen stappen?  

Neem gerust contact met ons op! 

 

e-mail: info@naburen.com  

telefoon: 06-46867645. 
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