
PGB
PGB is alleen mogelijk wanneer de aanvrager kan motiveren waarom ZIN niet passend is. In dit document vindt u belangrijke informatie 

omtrent het verstrekken, inzetten en gebruiken van het PGB. PGB is enkel inzetbaar vanuit een gemeentelijke verwijzer.

Aanvraag tot PGB (of verlenging van PGB) 
vanuit het gezin (of gezagsdrager)

Aanvragers ontvangen het budget en motivatieplan 
vanuit CJG/SWT. Deze dient te worden ingevuld en 

teruggestuurd te worden naar het CJG/SWT.

Een Persoons Gebonden Budget (PGB) is een bedrag waar 
de jeugdige of gezin zelfstandig de zorg mee kan regelen 

buiten de zorg vallend onder de zorg in natura om. Alleen 
de gemeentelijke verwijzer kan een PGB verstrekken.

De jeugdprofessional binnen het CJG/SWT beoordeelt 
de aanvraag en het budget en motivatieplan. 

Een PGB is alleen mogelijk indien de jeugdige of gezin in aanmerking komt voor een 
individuele jeugdhulpvoorziening op grond van de jeugdwet. De aanvrager moet hiervoor 

kunnen motiveren dat het aanbod zorg in natura (ZIN) niet passend is. 

Na beoordeling van de aanvraag wordt het budget en 
motivatieplan besproken met de aanvragers (de jeugdige 

en de ouders)

Daarnaast wordt beoordeelt of de aanvrager bekwaam is (zelfstandig het 
bedrag kan beheren, in staat is gepaste hulp te kunnen zoeken en deze af te 

kunnen sluiten), ook de gegevens moeten juist zijn en volledig.

Als hier niet aan wordt voldaan zal het PGB geweigerd worden. 
Daarnaast is een PGB niet bedoeld voor andere of overige (vrij 

toegankelijke) voorzieningen als bedoeld in de verordening 
waarvoor het college geen beschikking afgeeft. Ook wordt voor 

pleegzorg geen PGB verstrekt.

De jeugdprofessional van het CJG/SWT start een onderzoek 

De hulpvraag wordt verduidelijkt en 
identiteit van aanvrager wordt 

gecontroleerd.

1. Analyse van jeugdige of  
gezagsdragers

2. Consultatie 
(indien nodig)

3. Benodigde hulp en eigen 
mogelijkheden 
onderzoeken

De conclusie van het onderzoek resulteert in een ondersteuningsplan 
geschreven door de jeugdprofessional samen met aanvrager

Budgethouder komt een zorgovereenkomst overeen met 
zorgaanbieder

De jeugdprofessional stelt een beschikking op

Maximaal voor 2 jaar (merendeel wordt echter voor veel kortere perioden afgegeven). 
De hoogte van het PGB is maximaal gelijk aan het maximale bedrag van vergelijkbare 

hulp binnen de zorg in natura. 

De zorgovereenkomst moet worden getoetst door het SVB 
(sociale verzekeringsbank) op arbeidsrechtelijke zaken. 

De ondersteuning die de cliënt met het PGB wenst in te kopen dient in voldoende 
mate bij te dragen aan het bereiken van beoogde resultaat van jeugdige en gezin 

(beschreven in het ondersteuningsplan).

De gemeente is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de 
zorgovereenkomst, hierbij lettend op de inhoud, kwaliteit en 
financiën. De kosten zijn niet hoger dan de vergelijkbare hulp 

binnen zorg in natura en gegevens zijn juist en volledig. 

Besteding van het PGB door de budgethouder

De jeugd-professional blijft het gebruik van het PGB monitoren en 
evalueren en bewaakt de kwaliteit van de hulp.

Het PGB bevat geen verantwoordingsvrij bedrag. Er mag niet 
geschoven worden met bedragen tussen verschillende PGB 
budgetten (tenzij afspraken met gemeente gemaakt zijn). 

Kosten die niet vallen onder PGB: bemiddeling, administratie, 
ondersteuning bij het aanvragen en beheren van het PGB, extra 
beloningen, lidmaatschap van Per Saldo, volgen van cursussen, 
bestellen van informatiemateriaal, alle zorg en ondersteuning 
die onder een andere wet dan de Jeugdwet valt, alle zorg en 

ondersteuning (door aanbieders) buiten EU-landen.

PGB mag besteed worden aan aanbieders zowel binnen als 
buiten de regio WBO (buiten Nederland alleen bij schriftelijke 

toestemming van het college).

Tussentijdse beëindiging wanneer uit gegevens van SVB blijkt dat er geen besteding 
binnen een half jaar van het PGB heeft plaatsgevonden. In overleg met de aanvrager vindt 

beëindiging, of voortzetting naar zorg in natura plaats. 
Ook als de verantwoordelijkheid bij een andere gemeente komt te liggen vanwege een 
verhuizing naar andere gemeente vervalt het PGB. Het PGB vervalt verder wanneer: de 

jeugdige overlijdt waardoor jeugdhulp niet meer wordt verleend, de budgethouder 
aangeeft dat zijn situatie is veranderd en de gemeente vaststelt dat de voorziening niet 

meer voldoet of wanneer de budgethouder zelf zijn PGB laat omzetten in zorg in natura.

Een PGB voor jeugdhulp uit het sociaal netwerk van de 
jeugdige of gezin kan alleen betrekking hebben op 
ondersteuning en/of persoonlijke verzorging en logeerzorg. 
De financiële vergoeding van hulp vanuit het sociale 
netwerk blijft beperkt tot die gevallen waarin deze hulp 
gebruikelijke hulp overstijgt (afwegingskader 
gebruikelijke zorg CIZ). Bij de beoordeling van inzet moet 
in aanvulling op de algemene voorwaarden voldaan 
worden aan:
a. De geboden hulp is passend, adequaat en veilig;
b. De geboden hulp leidt niet tot overbelasting van de 
persoon/personen die de hulp biedt/bieden.

Inzet van het sociaal netwerk met een PGB is passend bij:
a. de hulp is vooraf niet goed in te plannen;
b. de hulp moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden;
c. de hulp moet op veel korte momenten per dag geboden 
worden;
d. de hulp moet op verschillende locaties worden geleverd;
e. de hulp moet 24 uur per dag en op afroep beschikbaar 
zijn;
f. de hulp moet vanwege de aard van de beperking worden 
geboden door een persoon met wie de jeugdige vertrouwd 
is en goed contact heeft.

De jeugdige en/of ouders dragen de verantwoordelijkheid 
voor het bewaken van de kwaliteit van de jeugdhulp die zij 
betrekken van personen die tot het sociale netwerk 
behoren.

Wanneer PGB sociaal netwerk?

Aanbieders van jeugdhulp uit een PGB worden gevraagd te 
verklaren aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Deze 

verklaring dient aangeleverd te worden bij de 
zorgovereenkomst. Dezelfde kwaliteitseisen gelden als voor 

jeugdhulpaanbieders binnen zorg in natura. 


