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U heeft contact gezocht met het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG), omdat 
uw kind (meer) hulp nodig heeft. Om erachter te komen welke hulp het 
beste bij uw situatie past, gaat een medewerker van het BJG met u in 
gesprek. Als uit dit gesprek bli jkt dat uw kind specialistische jeugdhulp 
nodig heeft, kan het BJG samen met u deze hulp aanvragen bij de 
gemeente Oss.

Wanneer wordt besloten om specialistische jeugdhulp in te zetten, kan dit in de vorm van 

zorg in natura (ZIN). Bij  ZIN kri jgt u de hulp van een aanbieder waarmee de gemeente 

een contract heeft. Als de jeugdhulp binnen zorg in natura niet voldoet of er niet is, kan 

er gekozen worden voor een persoonsgebonden budget (PGB). De informatie in deze 

folder gaat over het PGB.

SPECIAL IST ISCHE JEUGDHULP 
VOOR UW KIND



WAT IS EEN PGB?
Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf hulp inkoopt bij een hulpverlener die u 

zelf uitkiest. U hebt de vri jheid om het op uw eigen manier te doen. Er zi jn wel regels. 

Bijvoorbeeld over welke hulp u met het geldbedrag kunt inkopen. Ook moet u zelf 

een zorgovereenkomst afsluiten met uw hulpverlener en een administratie bijhouden. 

U bent verantwoordeli jk voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg. Maakt u 

gebruik van de zorg die de gemeente heeft ingekocht, dan hoeft u dat niet allemaal 

zelf te regelen.

U WILT EEN PGB OM ZELF HULP IN TE KOPEN.

HOE GAAT HET DAN VERDER?
Bli jkt uit het gesprek met het BJG dat een PGB een goede oplossing is, dan zijn de 

volgende stappen nodig:

1. Het BJG beoordeelt uw Pgb vaardigheid

De medewerker van het BJG kijkt samen met u of u de vaardigheden bezit om als 

budgethouder of vertegenwoordiger te kunnen werken met een persoonsgebonden 

budget. Bij  het beheren van een PGB komt veel ki jken. Het BJG bespreekt met u of het 

zelf organiseren van de zorg met een budget bij u en uw situatie past.

2. U kiest een hulpverlener

Het is belangrijk dat u goede hulp kri jgt van een hulpverlener die bij u past. Daarom 

moet uw hulpverlener aan bepaalde eisen voldoen. Denk aan de juiste opleiding en 

ervaring. Onder het kopje ‘Welke eisen stelt de gemeente aan uw hulpverlener ’ vindt u 

alle eisen op een ri j .



3. U stelt een budgetplan op.

Hierin moet staan:

• uw motivatie waarom ZIN niet voldoet en u een PGB wilt voor uw kind en hoe u dat regelt;

• beschrijving bij wie u de hulp inkoopt en wat het gewenste resultaat is;

• de wijze waarop de jeugdhulp georganiseerd wordt;

• u beschrij f t  ook wat u hebt afgesproken over de kwaliteit en veil igheid;

• de kosten van de uitvoering, uitgedrukt in aantal eenheden in t i jd en tarief.

4. Het BJG beoordeelt uw budgetplan. 

Het  BJG beoordeelt namens de gemeente of de zorg die u wilt inkopen ook de meest 

passende hulp is om uw doel te bereiken. Belangrijke punten in de overwegingen van 

het BJG zijn:

• Een PGB beheren

• Goede jeugdhulp

•  Kwaliteitseisen

De wet stelt eisen aan zorgaanbieders en professionele hulpverleners die met jeugd 

werken. Deze eisen gelden ook wanneer u een hulpverlener met behulp van een PGB 

contracteert. Deze hulpverlener moet een SKJ- of BIG-registratie hebben. U heeft de 

verantwoordeli jkheid om dit te controleren. Ook is een recente Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) nodig.

5. U ontvangt een beschikking van de gemeente

Is uw budgetplan goedgekeurd? Dan dient het BJG samen met u een aanvraag in 

bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente kri jgt u van de gemeente een brief 

(beschikking). Hierin staat wat u precies kri jgt en wat de regels zi jn.  



6. U stelt een zorgovereenkomst op.

In deze overeenkomst zet u de afspraken met uw hulpverlener op papier. Bijvoorbeeld 

over het soort hulp en het tarief. Het formulier dat u hiervoor moet gebruiken staat  

op www.svb.nl.

7. U stuurt de zorgovereenkomst naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB heeft de zorgovereenkomst nodig om uw hulpverlener uit te betalen. De SVB 

controleert elke zorgovereenkomst die u opstuurt. Zij  ki jken of de arbeidsvoorwaarden 

goed zijn geregeld.

8. Gemeente Oss controleert de zorgovereenkomst.

De gemeente controleert of de afspraken overeen komen met het budgetplan. 

9. Zo nodig: BJG monitort of de hulp volgens de afspraken geleverd wordt.

HOE HOOG IS HET PGB?
De hoogte van een PGB hangt af van het soort hulp dat u nodig heeft. De gemeente stelt 

de hoogte van de PGB-bedragen vast. De hulpverlener van uw keuze kan natuurli jk een 

lager of hoger bedrag vragen. Hogere bedragen vergoedt de gemeente niet via het 

PGB. U betaalt de extra kosten zelf. 

De hoogte van een PGB hangt ook af van wie de hulp levert. De gemeente maakt 

een verschil tussen een PGB voor een professionele organisatie en een PGB voor 

bijvoorbeeld een familielid. Het PGB voor een familielid is lager dan voor een 

professionele hulpverlener.



HOE GAAT HET MET BETALEN VAN HET PGB?
•  De gemeente betaalt het PGB niet direct aan u, maar aan de SVB. De SVB beheert het geld.

•  U controleert zelf de facturen van uw hulpverlener en geeft zelf opdracht aan de SVB 

om te betalen.

•  De SVB controleert de facturen van uw hulpverlener aan de hand van uw zorgovereenkomst.

•  Is alles volgens afspraak? Dan betaalt de SVB uw hulpverlener achteraf, aan het eind 

van de maand uit.

•  De SVB meldt bij  de belastingdienst welke hulpverlener(s) zi j  hebben betaald uit uw 

PGB en hoeveel.

•  U kunt uw saldo en betalingen nakijken op de website van de SVB via ‘Mijn PGB’.

WAARAAN MAG U HET PGB UITGEVEN?
U besteedt het PGB aan de hulp waarvoor het is bedoeld. U mag het PGB niet gebruiken 

om andere kosten te betalen. Zoals administratiekosten, feestdagenuitkering of de 

reiskosten van de hulpverlener.

WELKE EISEN STELT DE GEMEENTE AAN UW HULPVERLENER? 
Het is belangrijk dat u goede hulp kri jgt en een hulpverlener die bij u past. Daarom 

moet de hulpverlener die u kiest aan bepaalde eisen voldoen. Met een PGB bent u hier 

zelf verantwoordeli jk voor. Uw hulpverlener:

•  heeft de juiste opleiding en ervaring, passend bij uw vraag;

•  stemt de hulp af op uw situatie en op de andere (mantel)zorg;

•   noteert de voortgang en resultaten en de gemeente kan de verslagen inzien.

•  levert hulp die voldoet aan de wetten en regels.



In geval van een professionele hulpverlener gelden extra eisen.

Uw hulpverlener:

•  werkt aan verbetering van de kwaliteit,  bijvoorbeeld met bijscholing;

•  gebruikt de meldcode huiseli jk geweld en kindermishandeling; 

•  kan een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien;

•  heeft een SKJ- of BIG-registratie;

•   houdt een klachtensysteem bij en neemt maatregelen als dat nodig is;

•  meldt iedere calamiteit & geweldsincident direct bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

WANNEER STOPT HET PGB?
Uw PGB is beschikbaar voor een bepaalde periode. Als deze periode voorbij is of 

wanneer uw budget eerder op is, stopt uw toegang tot uw PGB.

Het PGB kan ook stopgezet worden in de volgende situaties:

•  De situatie van of rond uw kind verandert zodanig dat andere hulp nodig is;

•  U wilt alsnog gebruik maken van ‘Zorg in natura’;

•  U heeft onvolledige of onjuiste gegevens doorgegeven;

•  Uw doelen zijn eerder bereikt;

•   Als er niet aan de kwaliteitseisen is voldaan.



HEBT U MEER INFORMATIE OF ADVIES NODIG?
Neem voor algemene vragen over het PGB contact op met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). 

Het CJG is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur via

telefoonnummer 088 - 374 25 26.

 Kijk voor vragen over het beheer van uw PGB op:

www.svb.nl/pgb of bel het Servicecentrum PGB van de SVB op 030 - 264 82 00.

Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een PGB.

Op hun website www.pgb.nl vindt u veel nuttige informatie.

U kunt per Saldo ook bellen op 0900 - 742 48 57 of mailen naar info@pgb.nl.

Als u wilt nagaan of een PGB iets voor u is, kunt u de zelftest invullen op:

www.pgb-test.nl


