
VACATURE
Vertegenwoordiger/begeleider PGB

• U overziet de situatie van de zorgvrager en u heeft een duidelijk beeld van de zorgvraag.
• U bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb
• U bent in staat om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden, 
• U bent voldoende vaardig om te communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor, 

de SVB en zorgverleners. 
• U bent in staat om zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen.
• U bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen en te verantwoorden aan de PGB 

verstrekkers.
• U kunt beoordelen en beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is. 
• U kunt de inzet van zorgverleners coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en 

ziekte.
• U bent in staat om als werk of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun 

functioneren. 
• U heeft voldoende juridische kennis over het werk- of opdrachtgeverschap, of weet deze kennis te 

vinden.
• U bent de gehele looptijd van 7 jaar beschikbaar. 
• U weet hoe Google werkt en u kunt omgaan met office-programma’s.

Functieomschrijving: beheer van het PGB en de juiste zorg in kopen voor uw cliënt.

Eisen waaraan u dient te voldoen voor deze functie:

Het heeft geen zin te solliciteren indien u: 

• Aantoonbare schuldenproblematiek heeft.
• Gokverslaafd bent.
• Drugsverslaafd bent.
• Analfabeet bent of onvoldoende taal- en rekenvaardigheid hebt.
• Vergeetachtig bent of aan alzheimer lijdt of aan dementie lijdt.
• Een verstandelijke beperking en/of psychische stoornis heeft.
• Een progressieve aandoening heeft.
• Een opgroeiend kind heeft.
• Dakloos bent.
• In het verleden fraude heeft gepleegd.

Salarisindicatie: indien het budget het toelaat; een dinerbon voor twee. 

Met vriendelijke groet, 


