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Over Estinea 
Estinea ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in 
de Achterhoek en Twente. Bijna 800 medewerkers en 425 vrijwilligers 
ondersteunen meer dan 850 cliënten in de gemeenten Aalten, Doetinchem, 
Berkelland, Bronckhorst, Winterswijk, Hengelo (Ov.), Montferland, Oude 
IJsselstreek, Enschede en Haaksbergen. Locaties van Estinea liggen meestal 
midden in een woonwijk. Ze zijn kleinschalig van opzet en cliënten wonen in 
individuele appartementen. Medewerkers werken in zelfsturende teams en 
maken zelf afspraken over de ondersteuning en begeleiding die nodig is. Zo 
kunnen  cliënten – met hulp van ouders, familie, vrienden en vrijwilligers – 
volop meedoen in de samenleving.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over wonen bij Estinea kun je rechtstreeks contact 
opnemen met onze coördinator intake. Bel naar 088 49 50 210.

Wonen met een 
persoonsgebonden budget 
(PGB)



Wonen bij Estinea                                                   
Bij Estinea woon je in je eigen appartement, 
meestal midden in een woonwijk. Je maakt 
afspraken met ons over de begeleiding en 
ondersteuning die je daarbij nodig hebt. 
Dat doe je met een persoonlijk begeleider, 
een van de medewerkers die jou dagelijks 
ondersteunen. Mogelijk kunnen ook je 
ouders, familie of vrienden iets voor je 
betekenen. Ook daar kijken we naar. Samen 
zoeken we naar oplossingen die 
voor jóu werken.

Je kunt bij Estinea wonen met 
een persoonsgebonden budget 
(pgb).  Met een pgb ontvang jij 
een geldbedrag. Daarmee regel en 
betaal je zelf de ondersteuning die 
je nodig hebt. In deze folder lees je 
wat wonen met een pgb bij Estinea 
inhoudt.

Hoe krijg ik een pgb?
Voor wonen bij Estinea heb je een pgb uit 
de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Om 
hiervoor in aanmerking te komen, heb 
je een indicatie nodig. Dat is een besluit 
waarin staat wat voor ondersteuning je 
nodig hebt en hoeveel. Zo’n indicatie vraag 
je aan bij het Centrum indicatiesteling zorg 
(CIZ). 

MEE of Estinea kunnen je hierbij helpen. Het 
zorgkantoor stelt vervolgens vast hoeveel 
geld je krijgt om ondersteuning te kunnen 
betalen. Wil je een pgb, dan maak je zelf 
een zorgbeschrijving. Daarin staat waarom 
jij een pgb wilt en hoe jij dit wilt gebruiken. 
Estinea helpt je graag met het maken van 
een zorgbeschrijving.

Hoe werkt wonen bij Estinea met 
een pgb?
We maken vooraf duidelijke afspraken over 
de ondersteuning die je krijgt, hoeveel uren 
en wat de kosten zijn. Jij betaalt ons elke 
maand via de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) voor de geleverde ondersteuning. 
Voor wonen gaat Estinea je hele pgb-
budget gebruiken. Je betaalt zelf je 
woonlasten, zoals de huur van je woning, de 
energierekening en je verzekeringen. Wat dit 
precies voor jou betekent, zoeken we samen 
met je uit. 

Kan ik meepraten over de 
ondersteuning?
Ja. Bij Estinea praat je mee over de 
ondersteuning die je krijgt. De afspraken 
die we maken schrijven we op in een 
ondersteuningsplan. Zo weet je precies 
wat de ondersteuning inhoudt en wat je 
kunt verwachten. Als je bij ons woont, ga je 
regelmatig met je persoonlijk begeleider in 
gesprek over wat je van de ondersteuning 
vindt. Je praat dus ook mee over wat er 
beter kan.

Kan ik met een pgb alle zorg 
inkopen?
Nee. Medische behandelingen of 
bijvoorbeeld gesprekken met een 
psycholoog kun je niet betalen met het 
pgb. Het is daarom belangrijk om je 
goed aanvullend te verzekeren tegen 
ziektekosten. Estinea is goed op de hoogte 
van de spelregels en legt je graag uit welke 
zorg en ondersteuning je wel en niet mag 
inkopen met je pgb.

Betaal ik met een pgb een eigen 
bijdrage?
Ja, bij het pgb betaal je een eigen bijdrage. 
Deze kosten zijn voor eigen rekening en  
kunnen niet uit het persoonsgebonden 
budget betaald worden. 

Moet ik zelf een administratie 
bijhouden?
Ja. Met een pgb ben je zelf verantwoordelijk 
voor de zorg die je inkoopt. Dat betekent 
dat je een administratie moet bijhouden. 
Een of twee keer per jaar moet je het 
zorgkantoor namelijk kunnen vertellen 
waarvoor je het pgb hebt gebruikt.

Meer weten?
Wij gaan graag met je in gesprek over de 
mogelijkheden voor wonen met een pgb 
bij Estinea. Je kunt hiervoor contact 
opnemen met onze coördinator intake: 
088 49 50 210

Mensen met een (verstandelijke) beperking doen – met steun van 

familie en vrienden – mee in de samenleving. Ieder op z’n eigen 

niveau en in z’n eigen tempo. Estinea helpt cliënten om hun eigen 

keuzes te maken en ondersteunt hen bij wonen, leren en werken. 

Zo gewoon en zo zelfstandig mogelijk.
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