Algemene voorwaarden PZC-pas met persoonlijk budget W&T
Deze algemene voorwaarden zijn op 1 december 2017 in werking getreden. In deze algemene
voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een PZC-pas voorzien van
een persoonlijk budget Waardigheid en Trots (W&T).
We hebben de voorwaarden zo duidelijk mogelijk opgeschreven. Heeft u toch vragen? Stel ze
dan via e-mail aan de cliëntenraad van de PZC Dordrecht: clientenraad@zorggroepcrabbehoff.nl.

Wat is Waardigheid en Trots (W&T)?
Sinds 2016 krijgt PZC Dordrecht ieder jaar een apart budget van de rijksoverheid via het
programma Waardigheid en Trots (W&T). Met dat geld organiseren en betalen we extra
activiteiten en materialen in het kader van welzijn en zinvolle dagbesteding. Het is bestemd voor
de cliënten met een geldige verblijfsindicatie of volledig pakket thuis (VPT). De plannen en de
bestedingen worden altijd afgestemd met de centrale cliëntenraad van PZC Dordrecht.

Wat is het persoonlijk budget Waardigheid en Trots (W&T)?
Een onderdeel van bestedingen is het voorstel van de cliëntenraad om een deel van het budget
rechtstreeks aan u beschikbaar te stellen. Hierdoor kunt u zelf kiezen hoe u dit bedrag besteedt.
Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld via de PZC-pas. Aan het begin van een jaar stelt de
cliëntenraad een nieuw kwartaalbedrag vast. Alle cliënten die (per datum einde kwartaal)
verblijven in de langdurige zorg op locatie Crabbehoven of Dubbelmonde en in het bezit zijn van
een PZC-pas, ontvangen automatisch dit bedrag. Het bedrag op de pas is voor u beschikbaar
zolang u een geldige verblijfsindicatie of volledig pakket thuis voor PZC Dordrecht heeft.
Wie krijgt het persoonlijke budget op de PZC-pas?
Het budget Waardigheid en Trots is beschikbaar voor de cliënten met een verblijfsindicatie vanaf
ZZP 4 en VPT 4 en hoger. PCZ Dordrecht en de centrale cliëntenraad hebben gekozen om dit
budget te gebruiken voor alle cliënten met een langdurige intramurale verblijfsindicatie.

Hoe krijgt u de PZC-pas met het persoonlijke budget W&T?
Zie hiervoor de algemene voorwaarden PZC-pas als betaalmiddel die u kunt vinden op:
www.pzcdordrecht.nl/pzc-pas.

Wat zijn de mogelijkheden met het persoonlijk budget W&T
De pas en het persoonlijk budget W&T kunt u gebruiken om betalingen te doen bij extra diensten
en activiteiten naar keuze. Ook kunt u met de pas afrekenen bij de restaurants, winkeltjes, de
kapper en pedicure op beide locaties. Verder kunt u de pas gebruiken bij welzijnsactiviteiten waar
een eigen bijdrage wordt gevraagd zoals bijvoorbeeld de bingo en het maken van kerststukjes.
Wij geven altijd aan wanneer u met de PZC-pas kunt afrekenen.

Kunt u met de PZC-pas buiten PZC Dordrecht betalen?
U kunt met de pas geen betalingen doen buiten onze organisatie. Wilt u toch graag uw
persoonlijk budget aan activiteiten of voorzieningen buiten PZC Dordrecht besteden dan kunt u
eenmalig een bedrag laten overboeken naar uw eigen bankrekening. Hiervoor moet u het
formulier “W&T persoonlijk budget overboeken naar eigen rekening” invullen. Deze kunt u
downloaden via onze website: www.pzcdordrecht.nl/pzc-pas.Op locatie Crabbehoven kunt u dit
formulier samen met uw PZC laten zien bij de financiële administratie. Zij zorgen er vervolgens
voor dat het bedrag overgeboekt wordt op uw rekening. Op locatie Dubbelmonde komt elke
eerste maandag van het kwartaal een vrijwilliger om uw formulier in ontvangst te nemen. Houd er
rekening mee dat het enkele werkdagen kan duren voordat het bedrag van uw PZC-pas op uw
bankrekening staat.

