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vorm van een  
Persoons Gebonden 
Budget (PGB)
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Wat moet er gebeuren?

Bij zorg in natura regelt de gemeente 

uw zorg, de administratie en de  

zorgaanbieders. Met het PGB kunt u 

zelf jeugdhulp inkopen en bent u ver

antwoordelijk voor de administratie. 

Voor het PGB heeft u een indicatie 

nodig van de gemeente. Het 

Maatschappelijk Team geeft de indicatie 

af. Een indicatie kan worden afgegeven 

als wordt vastgesteld dat hulp nodig is 

vanwege een beperking of psychische 

problemen. Zodra uw kind 18 jaar  

is kan hulp op grond van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo) ingezet worden. Hiervoor moet 

opnieuw een aanvraag worden gedaan. 

Bij een PGB Jeugd is vrijwel altijd 

sprake van een individuele voorziening 

(dat is ondersteuning of hulp op maat). 

Met een PGB voor jeugdhulp kunt u 

bijvoorbeeld de volgende hulp inkopen:

–  Begeleiding 

–  Dagbesteding voor jeugd 

–  Logeeropvang voor jeugd 

De gemeente stelt eisen aan de  

kwaliteit van de in te zetten hulp en 

bepaalt een maximaal uurtarief.  

U kunt zelf met een zorgverlener 

afspreken hoeveel u betaalt. Als dit 

hoger is dan het maximale tarief dan 

moet u zelf bijbetalen. Zorg betaald 

vanuit een PGB mag nooit meer 

‘Heeft u als ouders een vraag naar 

ondersteuning of hulp bij de opvoe-

ding van uw kind? U kunt hiervoor 

terecht bij het Maatschappelijk Team 

van de gemeente Midden-Delfland. 

Met een professional uit dit team 

vindt een gesprek plaats. Samen 

wordt gekeken welke ondersteuning 

of hulp kan worden ingezet en wat  

u zelf kunt doen. Als hulp vanuit de 

Jeugdwet noodzakelijk is dan kunt  

bedragen dan zorg in natura. Met 

zorgverleners moet u een zorgovereen

komst sluiten. Hier legt u allerlei 

afspraken met de zorgverlener in vast. 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

heeft verplichte zorgovereenkomsten 

die u moet gebruiken. Deze zorg

overeenkomsten vindt u op de  

website www.svb.nl.

De gemeente stelt voorwaarden aan 

een PGB voor jeugdhulp:

–  U geeft aan waarom zorg in natura 

niet geschikt is voor u. 

–  Uw kind heeft een individuele 

voorziening nodig.

–  De zorg die u inkoopt moet doel

treffend en veilig zijn – dit betekent 

dat de zorg bijdraagt aan de  

zelfstandigheid van uw kind.

Let op! Bij een kind onder de 18 jaar 

is er altijd sprake van een vertegen-

woordiger die het PGB beheert en  

bijvoorbeeld zaken met de SVB regelt. 

Het is mogelijk om als budgethouder 

of vertegenwoordiger een andere  

persoon te machtigen om het PGB  

te beheren. Zie voor meer informatie 

de website www.svb.nl.

u er voor kiezen om de zorg te laten 

regelen via de gemeente (zorg in 

natura) of zelf de zorg in te kopen 

met een persoonsgebonden budget 

(PGB). Voordat de gemeente een 

PGB toekent is het van belang te 

weten of u hiermee om kunt gaan 

en waarom u vindt dat zorg in natura 

niet kan worden ingezet’. 

Jeugdhulp in de vorm van een  
Persoons Gebonden Budget (PGB)

http://www.svb.nl
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–  Communiceren met de gemeente, 

zorgverzekeraar of zorgkantoor,  

de SVB en zorgverleners. U moet 

uit uzelf en zelfverzekerd kunnen 

communiceren met andere partijen. 

U beantwoordt op tijd brieven van 

de zorgverzekeraar en u voert  

telefoongesprekken met zorgver

leners. U houdt – desgevraagd –  

de gemeente op de hoogte over de 

voortgang. En als er iets verandert 

in de leefsituatie van uw kind, 

moet u dat zelf aangeven.

–  Zelfstandig handelen en zorgver-

leners kiezen. Als u een PGB krijgt, 

moet u zelf zorgverleners uitzoeken. 

U maakt zelf afspraken over de 

zorg die ze uw kind gaan geven, 

hun uurtarief en hun uren.

–  Zelf afspraken maken en deze 

afspraken bijhouden. En u houdt 

zich hieraan. U moet tussendoor 

controleren of alles volgens 

afspraak verloopt. Bijvoorbeeld of 

de zorgverlener genoeg uren 

maakt. Omgekeerd moet u kunnen 

laten zien dat u de zorg inkoopt 

waarvoor u het geld gekregen hebt.

Familie en bekenden 
inhuren 

–  U mag zorg inhuren van een niet

professionele zorgverlener uit uw 

netwerk bijvoorbeeld een familielid 

of mantelzorger. De gemeente mag 

dan uitgaan van een lager uurtarief. 

Conform een uitspraak van de 

Centrale Raad voor Beroep (CRvB) 

zal de gemeente een verzoek om 

een PGB afwijzen als u zelf de 

beheerder én uitvoerder bent van 

het PGB.

–  De persoon moet de hulp geven 

waarvoor het PGB is bedoeld.

–  Ook met deze zorgverleners moet 

u afspraken vastleggen in een  

zorgovereenkomst.

Let op: De persoon die hulp of onder-

steuning vanuit het PGB verleent moet 

een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

aanvragen.

Betalingen

Met uw budget koopt u alle hulp in 

die uw kind nodig heeft. De Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) regelt de 

betalingen op basis van de zorgover

eenkomsten. U krijgt het PGB dus niet 

op uw eigen rekening gestort. De 

website www.regelhulp.nl geeft uitleg 

over hoe u de verschillende vormen 

van hulp regelt en hoe de betalingen 

plaats vinden.

Eisen voor PGBvaardigheid

De gemeente controleert niet alleen 

of u aan de voorwaarden van een PGB 

voldoet. Wij controleren ook of u met 

een PGB kunt omgaan. Dat heet  

PGBvaardigheid. Daarmee willen we 

voorkomen dat u in de problemen 

komt. Bijvoorbeeld omdat u niet weet 

welke zorg uw kind nodig heeft. Of hoe 

u goede afspraken maakt met een 

zorgverlener. U bent PGBvaardig als  

u de volgende dingen kunt:

–  Een goed overzicht van uw eigen 

situatie houden. U weet welke zorg 

u voor uw kind wilt inzetten. En u 

kunt dit zelf goed uitleggen. Als u 

dat niet kunt, kunt u ook zorg in 

natura ontvangen.

–  Weten welke regels er horen bij 

een PGB. Of u weet waar u die 

regels kunt vinden. Het helpt als u 

digitaal vaardig bent. Het is belang

rijk dat u kunt omgaan met de 

computer, email en websites kunt 

bezoeken.

–  Een overzichtelijke PGB-

administratie bijhouden. En ook 

weet u welk deel van het PGB al 

uitgegeven is. Een overzichtelijke 

PGBadministratie is niet alleen 

handig voor uzelf. U heeft de  

administratie ook nodig als de 

PGBverstrekker (bijvoorbeeld de 

gemeente) daarom vraagt. 

http://www.regelhulp.nl
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–  Beoordelen of de zorg uit het 

PGB bij u past. En beoordelen of 

de kwaliteit van de zorg in orde is.  

Als u de zorg niet goed vindt, kunt 

u uitleggen waarom. Als de zorg 

niet volgens afspraak verloopt, 

moet u zelf kunnen ingrijpen. 

Bijvoorbeeld door de zorgverlener 

op te bellen. En uit te leggen wat 

er niet goed gaat.

–  Zelf de zorg regelen met 1 of meer 

zorgverleners. En u regelt dat er 

altijd zorg is. Ook als de zorgver

lener ziek is of op vakantie gaat.  

U moet zelf zorgverleners kunnen 

kiezen die goed bij uw situatie  

passen.

–  Zorgen dat de zorgverleners 

weten wat ze moeten doen.  

U durft een gesprek te beginnen 

als zorgverleners hun werk niet 

goed doen. Als u de zorgverlener 

betaalt, dan bent u zijn werkgever 

of opdrachtgever. U moet dan  

goed kunnen vertellen wat ze  

moeten doen.

–  U weet wat u moet doen als werk-

gever of opdrachtgever van een 

zorgverlener. Het is niet erg als u 

sommige regels over hoe een werk

gever of opdrachtgever moet zijn niet 

kent. Bijvoorbeeld bij ontslag van 

een zorgverlener. Maar u moet de 

informatie daarover wel zelf kunnen 

vinden. Bijvoorbeeld bij instanties 

die hierover advies geven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het PGB bij 

jeugdhulp? De websites www.regelhulp.nl 

en www.rijksoverheid.nl geven veel 

informatie.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen 

met het Maatschappelijk Team van  

de gemeente. Zij helpen u graag.  

Het Maatschappelijk Team is op maandag 

t/m vrijdag tussen 9.00u en 17.00u 

bereikbaar via telefoonnummer  

(015) 380 41 11 of via het emailadres 

maatschappelijkteam@middendelfland.nl.

http://www.regelhulp.nl
http://www.rijksoverheid.nl
mailto:maatschappelijkteam@middendelfland.nl

