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Persoonsgebonden budget
Hoe werkt dit?

www.cjgapeldoorn.nl



Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we 
vooral naar wat je kind wél kan, in plaats van wat hij/zij niet kan. Misschien 
kun je met wat tips de vraag zelf oplossen. Of met hulp van familie en 
vrienden. Natuurlijk houden we er rekening mee dat niet iedereen mensen in 
de buurt heeft die kunnen helpen. En dat extra hulp of ondersteuning nodig 
blijft. Je kunt dan kiezen voor een persoonsgebonden budget of rechtstreekse 
zorg van een aanbieder, dit noemen we ook wel zorg in natura. In deze folder 
kun je meer lezen over een pgb.

We kijken naar wat je kind wel kan
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Wat is een pgb?
Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee je voor je kind zelf 
ondersteuning inkoopt. Je zoekt zelf naar een geschikte ondersteuner(s). Bovendien 
maak je afspraken met je ondersteuner(s). 

Waarom een pgb?
Wil je graag iemand uit je eigen netwerk met het pgb betalen of zelf bepalen op welke 
momenten, welke ondersteuner(s) je kind helpt? Dan is het pgb misschien iets voor 
jou. 

Wat zijn de voorwaarden?
Wij vinden het belangrijk dat je bewust kiest voor een pgb. Daarom stellen we 
voorwaarden:. 
• Bewuste keuze
 Je krijgt alleen een pgb als je deze keuze aan ons kunt uitleggen. 
• Eigen regie
 Je (of je vertegenwoordiger) stelt een plan op waarin staat waaraan je het pgb voor 

je kind wilt besteden. Je maakt zelf afspraken met je ondersteuner(s) en zet deze op 
papier. Eigen regie noemen we dat.

• Kwaliteitseisen
 De ondersteuning die je inkoopt moet goed zijn en bijdragen aan het gewenste 

resultaat.
Voldoe je niet aan de voorwaarden dan kunnen wij beslissen om je geen pgb te geven.

Regie voeren 
Als je kiest voor een pgb dan bekijken we of je zelf de regie kunt voeren. Als je dit zelf 
niet kunt, dan kun je iemand uit je netwerk of je een pgb-bureau inzetten. 
Een pgb-bureau moet wel aan een keurmerk voldoen en de kosten voor het bureau 
of iemand uit je netwerk mogen niet uit het pgb betaald worden. 

De regievoerder kan alleen in bepaalde situaties ook de ondersteuner zijn. 
Bijvoorbeeld als de ouders of een partner betaalde hulp verlenen. Wij willen zoveel 
mogelijk voorkomen dat rollen door elkaar lopen.

Kwaliteitseisen
De ondersteuning die je inkoopt moet goed zijn en bijdragen aan het gewenste 
resultaat. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Wij vinden het belangrijk dat de 
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professionele ondersteuner(s) werkt volgens een bepaalde standaard en je rechten 
respecteert. Is de kwaliteit van de ondersteuning onvoldoende dan kunnen wij 
besluiten je kind geen pgb te geven of het pgb stop te zetten.
 
Dagelijkse ondersteuning
Gebruikelijke hulp is de dagelijkse ondersteuning van gezinsleden en huisgenoten 
aan elkaar. Bijvoorbeeld helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen en de kinderen 
aankleden en naar school brengen. Als een van de ouders ziek is, zullen gezinsleden 
vaak een aantal van deze taken overnemen. Wij verwachten van je dat je deze 
gebruikelijke hulp tenminste aan partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten 
geeft. Heb je meer hulp nodig dan kan het CJG je adviseren of meedenken in het 
zoeken naar andere oplossingen. 

Wat zijn voorzieningen?
In de Jeugdwet kennen we algemene voorzieningen en individuele voorzieningen. 
Een voorziening is een maatregel of een oplossing die past bij je ondersteunings-
vraag. 

Algemene voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en helpen om zelfstandig 
te kunnen blijven leven en om mee te doen in onze samenleving. In Apeldoorn zijn 
veel diensten en plekken die daarbij kunnen helpen. Hier kan je kind terecht zonder 
toestemming of verwijzing van de gemeente. Bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk 
werk, Doorstart en Homestart. Op www.cjgapeldoorn.nl vind je veel nuttige 
adressen.

Is een algemene voorziening niet geschikt voor je kind dan kijken we of een 
individuele voorziening wel voldoet. Dit is een voorziening die op je kind is 
afgestemd. Dit kan bijvoorbeeld een jeugd-ggz, logeeropvang of andere vormen van 
ondersteuning zijn. Voor een maatwerkvoorziening heb je een verwijzing nodig van 
het CJG.
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Hoe vraag ik ondersteuning aan?
Je neemt voor een ondersteuningsvraag contact op met het CJG. Na dit contact zien 
de stappen er als volgt uit:

1. Gesprek voeren
Je hebt een gesprek met een medewerker van het CJG. In dit gesprek bespreek je de 
situatie van je kind en de ondersteuningsvraag. We zoeken samen naar oplossingen. 
Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt, dit krijgt je zelf ook. Dit verslag noemen 
we een gezinsplan. 

2. Aanvraag indienen
Wij vragen je het plan te ondertekenen. Tegelijk kun je een aanvraag doen voor een 
individuele voorziening. Op deze aanvraag kun je aangeven voor welke ondersteuning 
je een pgb wilt ontvangen.

3. Pgb-plan schrijven
Voor de ondersteuning stel je een pgb-plan op. Dit pgb-plan kun je tegelijk met je 
pgb-aanvraag indienen. Het plan kun je vinden op www.cjgapeldoorn.nl. In een pgb-
plan beschrijf je bijvoorbeeld welke resultaten je wil behalen, welke ondersteuning je 
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daarbij nodig hebt voor je kind, welke hulp je wilt inkopen, voor hoeveel uren (vast of 
flexibel) en tegen welke kosten. 

4. Besluit nemen
Na onderzoek beslist het CJG of je een pgb ontvangt. Ook bepalen wij de hoogte van 
het pgb en spreken wij met je af waaraan je dit geld mag uitgeven. Je ontvangt hierover 
een besluit. Wijzen wij je pgb af dan ontvang je een afwijzingsbesluit. 

5. Zorgovereenkomst(en) opstellen
Als je een besluit hebt gekregen dan kun je aan de slag met het opstellen van 
zorgoverkomst(en). Je moet namelijk voor al je ondersteuners een zorgovereenkomst 
opstellen. Deze kun je vinden op www.svb.nl/pgb. Er zijn verschillende soorten 
zorgovereenkomsten. Let goed op dat je de juiste kiest. Als de zorgovereenkomsten 
zijn geaccordeerd door het CJG en de SVB dan kan de SVB starten met het betalen 
van ingediende declaraties.

6. Declaraties indienen
Je kunt declaraties alleen laten uitbetalen als deze binnen zes weken, na de maand 
waarin de ondersteuning is verleend, zijn ingediend. Wij raden je aan hierover 
afspraken te maken met je ondersteuner(s). Op de ondertekende declaraties moet 
het volgende staan:
• Naam van je ondersteuner
• Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel of burgerservicenummer (BSN)
• Dagen waarop is gewerkt
• Uurtarief
• Aantal te betalen uren per dag
Uitzondering: bij begeleiding in een groep en bij logeeropvang vermeld je het tarief 
per dagdeel of etmaal.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dit dan snel!
Als er iets verandert in de situatie van je kind, dat gevolgen heeft voor de onder-
steuning, dan moet je dit bij ons melden. Wij raden je aan dit op tijd te doen. Bij 
veranderingen kun je denken aan een verhuizing, verandering van hulp, de medische 
situatie die is gewijzigd of een opname in het ziekenhuis die langer dan drie weken 
duurt. Heeft je kind geen of minder ondersteuning nodig, dan moet je dit ook melden.
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Wat zijn de regels voor een pgb?
In dit hoofdstuk lees je de regels voor een pgb.

Wat kan ik inkopen met een pgb?
Voor vrijwel alle individuele voorzieningen kun je kiezen voor een pgb. Vooraf wordt 
afgesproken waarvoor u het pgb voor je kind mag gebruiken, hoe hoog het pgb 
maximaal is en of de ondersteuners taken van elkaar mogen overnemen. We hebben 
een vergoedingenlijst opgesteld, zodat je kunt zien wat je wel en wat je niet mag 
betalen met het pgb. Je mag bijvoorbeeld het pgb niet gebruiken voor algemene 
voorzieningen en voor je pgb-administratie. De vergoedingenlijst is te vinden op  
www.cjgapeldoorn.nl.

Wat is de hoogte van de vergoeding?
Als je professionele hulp inkoopt, dan vergoeden wij nooit meer dan 100% van  
de kosten van zorg in natura. Deze tarieven vind je op www.cjgapeldoorn.nl.  
Als de ondersteuning duurder is dan zorg in natura, betaal je zelf het verschil bij.  
Ook als je in een periode meer uren wenst in te kopen, betaal je deze meeruren zelf. 
Kom je niet uit met je pgb, omdat bijvoorbeeld de situatie van je kind is gewijzigd? 
Dan kun je contact opnemen met het CJG. 
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Als je iemand uit je directe omgeving (mantelzorgers) inzet kun je hem of haar 
maximaal € 20,- per uur betalen, of het minimumloon voor naasten onder de 
23 jaar. Voor logeeropvang geldt een standaardvergoeding van € 30,- per etmaal. 
Logeeropvang is logeren buitenshuis om de mantelzorger te ontlasten. Dit bedrag kan 
bij een intensievere ondersteuningsvraag worden verhoogd tot maximaal € 100,- per 
etmaal. Het uitbetalen van naasten is onder voorwaarden mogelijk. Of je wel of niet 
iemand uit uw omgeving mag uitbetalen wordt bepaald na zorgvuldig onderzoek. Meer 
hierover lees je hieronder.

Een ondersteuner kan niet meer dan 40 uur per week aan ondersteuning betaald 
krijgen.

Mag ik mijn mantelzorger uitbetalen?
Wij gaan ervan uit dat een mantelzorger 1 uur per dag ondersteuning kan geven 
zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De gedachte hierachter is, dat het 
normaal is dat partners, ouders van kinderen, andere familieleden en huisgenoten 
elkaar helpen als dit nodig is. Het is daarbij wel belangrijk dat we in de gaten houden 
dat mantelzorgers niet overbelast raken. Wij willen hen zoveel mogelijk in staat stellen 
om werk, (eigen) huishouden en (mantel)zorgtaken te blijven combineren.

Als een mantelzorger vindt dat de zorg niet vrijwillig en zonder betaling kan, dan 
kijken we samen met jou wat hiervan de redenen zijn en of de mantelzorger een 
betaling kan krijgen uit je pgb. Bepaalde gespecialiseerde hulp mag bijvoorbeeld alleen 
door erkende therapeuten en zorgverleners worden geboden en kan niet door een 
mantelzorger worden overgenomen. 
Mantelzorgers met een uitkering of pensioen komen niet voor betaling uit het pgb in 
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aanmerking. Tenzij een mantelzorger met een uitkering zoveel ondersteuning geeft, dat 
de inkomsten uit het pgb hoger zijn dan de uitkering. De mantelzorger mag dan wel 
inkomen uit het pgb ontvangen. De uitkering stopt dan.

Kan ik een vast maandloon uitbetalen?
Dit mag je alleen afspreken als de ondersteuner(s) iedere maand hetzelfde aantal uren 
voor je werkt.

Wat is de vergoeding voor reizen?
Je mag de ondersteuner van je kind maximaal € 0,19 per km betalen vanaf een 
reisafstand van 6 km (enkele reis). Er is wel een maximum van 150 km per 
hulpverlener per keer (retour).

Mag ik mijn pgb gebruiken in het buitenland?
Als je kind langer dan een aaneengesloten periode van zes weken naar het buitenland 
gaat en daar pgb gebruikt, dan moet je vooraf toestemming vragen aan het CJG. Je 
mag het pgb maximaal 13 weken per kalenderjaar gebruiken voor het inkopen van 
ondersteuning in het buitenland. 

Wie beheert mijn pgb?
Koop je ondersteuning in dan beheert De Sociale Verzekeringsbank (SVB) het pgb en 
betaalt op jouw verzoek de ondersteuner(s) uit. Dit heet ‘trekkingsrecht’. De SVB kan 
alleen ondersteuner(s) uitbetalen met wie je een zorgovereenkomst hebt gesloten. 
Bovendien moet deze zorgovereenkomst zijn goedgekeurd door zowel de gemeente 
als de SVB. Meer informatie vind je op: www.svb.nl/pgb. 

Moet ik een salarisadministratie bijhouden? 
Je moet zelf goed in de gaten houden of je verplicht bent om loonbelasting in te 
houden. In de volgende situaties hoef je geen loonbelasting in te houden en dus geen 
salarisadministratie te voeren:
• De ondersteuner is in dienst van een instelling.
• De ondersteuner is je partner, een eerste of tweedegraads familielid of je wettelijk 

vertegenwoordiger, je bewindvoerder, je curator of een zelfstandige zonder 
personeel (zzp’er).

• De ondersteuner werkt op basis van een arbeidsovereenkomst op niet meer dan 
drie dagen per week voor jou.

Bij twijfel kun je het SVB Servicecentrum PGB bellen. Zij kunnen je advies geven. 
Bovendien kan de SVB gratis de salarisadministratie voor je verzorgen. 
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Moet ik een eigen bijdrage betalen? 
Voor ondersteuning, hulp en zorg aan jongeren onder de 18 jaar hoef je geen 
eigen bijdrage te betalen. Als je kind buiten het gezin verblijft, betaal je wel een 
ouderbijdrage omdat je minder kosten hebt voor je kind(eren). Meer informatie vindt 
u op www.hetcak.nl.

Wanneer eindigt mijn recht op een pgb?
In het besluit staat de einddatum van het pgb. Het pgb eindigt ook als:
• Je kind permanent wordt opgenomen in een instelling
• Je kind langer dan twee maanden is opgenomen in een instelling of ziekenhuis
• Je zelf vraagt om beëindiging van het pgb
• Je vraagt om zorg in natura in plaats van een pgb
• Je je niet houdt aan de verplichtingen

Als het recht op pgb eindigt, kunt u een eenmalige uitkering geven aan je naasten die 
je uit het pgb betaalde, als je budget dit toelaat. Deze eenmalige uitkering bedraagt 
maximaal één gemiddeld maandloon, berekend over de laatste 3 gewerkte maanden.

Tot slot
Pgb’s moeten op een juiste manier gebruikt worden. Wij voeren daarom controles uit. 
Het pgb is gemeenschapsgeld dat bestemd is voor de inkoop van ondersteuning. Het 
pgb dat je niet uitgeeft, betaalt de SVB aan het eind van het kalenderjaar terug aan de 
gemeente.
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Handig om te weten
Wat kan PerSaldo voor mij doen?
PerSaldo informeert, adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met een 
persoonsgebonden budget (pgb). Je kunt lid worden van PerSaldo. Vergoeding van de 
kosten voor het basislidmaatschap van PerSaldo kun je aanvragen bij de SVB. Hiervoor 
is een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar gesteld. Meer informatie over PerSaldo 
vind je op www.pgb.nl.

Waar kan de SVB mij in ondersteunen?
Het SVB Servicecentrum pgb ondersteunt je gratis op het terrein van arbeids- en 
belastingrecht of inschakeling van de arbodienst voor verzuimbegeleiding van een 
zieke ondersteuner. De SVB vergoedt de kosten van de wettelijke loondoorbetaling 
bij ziekte en kan, als je dit wil, de salarisadministratie verzorgen. Meer informatie vind 
je op: www.svb.nl/pgb. 
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5Waar vindt u het CJG?

Website www.cjgapeldoorn.nl
Email  info@cjgapeldoorn.nl
Telefoon (055) 357 88 75
 ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur
Locaties  CJG West Asselsestraat 280 
 CJG Zuid 1e Wormenseweg 460
 CJG Noord Pythagorasstraat 8
 CJG Oost Eglantierlaan 14

Voor informatie over de inlooptijden kijk op 
www.cjgapeldoorn.nl

Belangrijke websites en telefoonnummers op een rij

CAK www.hetcak.nl 0800 1925

SVB www.svb.nl/pgb 030 264 8200

PerSaldo www.pgb.nl 0900 742 4857
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