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Het jeugdteam 
beoordeelt het 
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jeugdhulp		
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past bij de 
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De gemeente 
verwerkt het 
plan

U evalueert de 
jeugdhulp en de 
hulpdoelen met 
het jeugdteam

U maakt een 
PGB plan

 U stuurt de 
zorgvereen-
komst naar 
de SVB

De medewerker 
van het jeugd-
team bespreekt 
het plan met u

De SVB stelt 
het budget  
beschikbaar

In deze folder vindt u informatie over het PGB Jeugd in de gemeenten Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Stichting Jeugdteams Leidse regio voert 
de jeugdhulp uit voor deze gemeenten. U leest wat een PGB precies is, welke regels 
hiervoor gelden en hoe u een aanvraag jeugdhulp indient.

Deze folder gaat alleen in op het PGB jeugd. Hiervoor gelden soms andere regels 
dan voor het PGB volwassenen. In deze folder legt in eenvoudige taal uit wat u 
moet doen om een PGB aan te vragen. De Jeugdwet en aanvullende regels van de 
gemeenten zijn leidend bij de beoordeling en controle. Deze regels vindt u op de 
website van uw gemeente. 

Deze folder is op zorgvuldige wijze samengesteld met oog voor heldere taal. 
Om goed op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten raden wij u aan de 
verordening en nadere regels Jeugdhulp 2022 van uw gemeente goed te lezen.  
Dit kan op de website van uw gemeente of via lokaleregelgeving.overheid.nl.  
De Jeugdwet staat op wetten.overheid.nl.

Vragen over deze regels stelt u aan uw contactpersoon van het jeugdteam.
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Wat is een  
persoonsgebonden 
budget?
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Jeugdhulp	wordt	op	verschillende	manieren	geboden
De medewerker van het jeugdteam helpt u bij vragen over opvoeden en opgroeien. 
Het kan zijn dat het jeugdteam u zelf helpt. Er kan (ook) een verwijzing nodig zijn voor 
specialistische jeugdhulp.

Bij een verwijzing zijn er twee mogelijkheden: Zorg in natura of een 
Persoonsgebonden budget (PGB). Beide varianten kunnen door het jeugdteam 
worden toegewezen. De verschillen worden in de volgende alinea’s uitgelegd.

Zorg	in	natura
De gemeente koopt jeugdhulp en ondersteuning in bij verschillende zorgaanbieders. 
De ingekochte zorg noemen we Zorg in Natura. U krijgt direct hulp en de gemeente 
betaalt de zorgaanbieder. U hoeft daar verder niets voor te regelen. Als u kiest voor 
een zorgaanbieder waar de gemeente ondersteuning heeft ingekocht, zijn de volgen-
de zaken voor u geregeld:

 Het aansturen van de hulpverlener(s).
 Het toezien op de kwaliteit van hulp en ondersteuning.
 Het regelen van vervangende ondersteuning bij ziekte.
 Het uitbetalen van de zorgaanbieder.

U mag zelf aangeven welke organisatie uw voorkeur heeft. Raadpleeg de lijst van 
gecontracteerd aanbod in de regio Holland Rijnland op  
www.jeugdhulphollandrijnland.nl/jeugdhulpaanbieders.

Persoonsgebonden	budget
Kunt u geen gebruik maken van Zorg in natura? Bijvoorbeeld omdat uw kind alleen door 
een vertrouwd persoon hulp kan ontvangen, op bijzondere momenten of omdat het 
gecontracteerde aanbod niet passend is. Dan kan het PGB een goede oplossing zijn.

De uitbetaling van het PGB aan de zorgverlener verloopt via 
de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

U zoekt zelf een zorgverlener die biedt wat uw kind nodig heeft en aansluit bij uw 
hulpvraag. Als u voor een PGB kiest, dan wordt u budgetbeheerder. U bent dan zelf 
verantwoordelijk voor het PGB en moet zelf de zorg regelen. 

7

http://www.jeugdhulphollandrijnland.nl/jeugdhulpaanbieders


De aanvraag
jeugdhulp

Hoe	gaat	een	aanvraag	jeugdhulp	in	zijn	werk?
Heeft u een hulp- of ondersteuningsvraag? Maak dan een afspraak met het jeugd-
team. U bespreekt uw situatie met de medewerker(s) van het jeugdteam en u legt uw 
situatie aan hen voor. Samen met de medewerker kijkt u welke hulp of ondersteuning 
het meest passend is. De besproken doelen worden verwerkt in een gezinsplan dat u 
digitaal kunt inzien.

Kan het jeugdteam de hulpvraag niet zelf oplossen, dan kunt u in aanmerking komen 
voor specialistische jeugdhulp. De medewerker bespreekt met u of u voor Zorg in 
natura of een PGB kiest.

Dat betekent dat u:

  Zelf bepaalt, in overleg met het jeugdteam, wie de hulp verleent. U sluit 
zelf zorgovereenkomsten af met iedere zorgverlener die diensten ver-
leent.

  Zelf wijzigingen meldt bij de SVB.
  Zelf uw zorgverlener(s) aanstuurt.
  Zelf de declaraties van de zorgaanbieder indient via de portal ‘Mijn PGB’ 

van de SVB.
  Zelf de kwaliteit van de zorg en ondersteuning bewaakt en professionals 

aanspreekt als deze zich niet aan afspraken houden.
  Zelf bij ziekte van uw hulpverlener(s) vervangende ondersteuning regelt.
  Zorgt dat de SVB en het jeugdteam altijd de juiste gegevens hebben over 

de zorg en de zorgverlener.

Welke	ondersteuning	kan	ik	betalen	met	een	PGB?
Met het PGB kunt u voor uw kind de volgende ondersteuning of hulp inkopen:

 Begeleiding, individueel en in een groep
 Persoonlijke verzorging (die niet onder de Zorgverzekeringswet valt)
 Kortdurend verblijf
 Ambulante jeugdhulp
 Dagbehandeling jeugdhulp
 Generalistische basis GGZ
 Specialistische GGZ
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U kunt ook terecht bij het Adviespunt Zorgbelang: www.adviespuntzorgbelang.nl.
Hier kunt u terecht voor informatie, advies en algemene ondersteuning op het gebied 
van zorg, onderwijs, werk, inkomen en wonen.

Is een PGB de beste oplossing voor uw gezinssituatie? 
U doorloopt dan de volgende zeven stappen:

Stap	1   Het jeugdteam onderzoekt samen met u de mogelijkheid van een 
PGB voor uw hulp- of ondersteuningsvraag.

Stap	2  Van het jeugdteam krijgt u een formulier waarin u een persoonlijk 
PGB- plan opstelt. Hier vult u in welke jeugdhulp of ondersteuning 
u nodig hebt en hoe vaak dit nodig is. Ook geeft u van bij welke 
zorgverleners u de hulp of ondersteuning wilt krijgen.

Stap	3  Na het invullen beoordeelt het jeugdteam uw PGB-plan. Als de 
medewerker van het jeugdteam akkoord gaat, neemt deze het PGB 
op in uw gezinsplan. Na uw ondertekening verstuurt het jeugdteam 
de aanvraag naar de gemeente.

Stap	4  U krijgt binnen een aantal weken een brief met het besluit 
(de beschikking). Bij goedkeuring meldt de gemeente het PGB 
aan bij de SVB.

Stap	5  De SVB stuurt u binnen een aantal weken een brief met een model-
zorg overeenkomst. Van welke zorgverleners u gebruik gaat maken 
en het aantal uren heeft u al eerder vastgelegd in uw plan. U hoeft 
de ondertekende zorgovereenkomst nu alleen nog maar naar de 
SVB terug te sturen.

Stap	6  U krijgt van de SVB een brief waarin staat dat het PGB kan worden  
ingezet.

Stap	7  Hoe het gaat met de ingezette hulp of ondersteuning bespreekt 
u periodiek met het jeugdteam. In deze gesprekken meldt u 
ook eventuele wijzigingen in de situatie van uw kind, vragen of 
knelpunten, en ook verlenging van het PGB.

Stap	1:									Onderzoek	PGB

Nadat u samen het doel van de hulp bent overeengekomen, gaat u samen met de 
medewerker na welk aanbod van gecontracteerde zorg passend is. Als dit niet passend 
is, gaat het jeugdteam na of u in aanmerking komt voor een PGB. Het jeugdteam 
bekijkt of een PGB  een optie is voor de benodigde hulp. Een PGB wordt bijvoorbeeld 
niet verstrekt voor crisishulp, crisisopvang, spoedeisende zorg en pleegzorg. 
Ook moet u het PGB zelf kunnen organiseren en beheren. Het jeugdteam informeert u 
over alle bijbehorende taken en verantwoordelijkheden en bespreekt met u of u aan 
deze voorwaarden kunt voldoen. Zo kunt u zelf beslissen of u een PGB kunt en wilt 
beheren.
Twijfelt u of een PGB passend is in uw situatie? De website van Per Saldo geeft u meer 
uitleg: www.pgb.nl. Hier kunt u ook de pgb-test doen.

Het is goed om te weten dat het aanvragen en beheren van een PGB veel tijd kost. 
U spreekt zelf met de gemeente, het jeugdteam en de zorgaanbieder. U houdt zelf 
termijnen in de gaten, bijvoorbeeld wanneer het PGB afloopt. Ook neemt u contact op 
met het jeugdteam als er iets verandert, bijvoorbeeld als u een andere zorgaanbieder 
kiest of als een zorgaanbieder stopt.

Stap	2:												Opstellen	persoonlijk	PGB-plan	en	het	vinden	van	
de	juiste	aanbieder

U stelt zelf het persoonlijk PGB-plan op naar aanleiding van de gesprekken met het 
jeugdteam. In het persoonlijk PGB-plan staat het volgende:

  De redenen waarom in uw geval een PGB beter past dan Zorg in Natura.
  Waar de ondersteuning wordt ingekocht. Wat het uurtarief is en of dit 

past binnen de vastgestelde bedragen van de gemeente.
  Hoe de ondersteuning bijdraagt aan de gestelde doelen.
  Hoe de kwaliteit en het resultaat van de jeugdhulp is vastgesteld. Daarbij 

wordt gelet op het type zorgverlener en op het niveau en de ervaring van 
de gekozen hulpverlener (zie hoofdstuk 3).

Als het PGB bestemd is voor de inzet van iemand uit uw sociale netwerk, bijvoorbeeld 
familieleden, moeten ook de volgende elementen in het persoonlijk PGB-plan worden 
opgenomen:

Goed	om	te	weten!	Bij gesprekken met het jeugdteam kunt u 
ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner als u 

dat wilt. Binnen Holland Rijnland zijn dat medewerkers van MEE. 
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  Waarom de hulp vanuit het sociale netwerk de gebruikelijke hulp overstijgt.
  Hoe de hulp vanuit het sociale netwerk bijdraagt aan het bereiken van het 

resultaat.

Dit ingevulde PGB-plan ondertekent en bespreekt u met uw jeugdteammedewerker. U 
vindt het persoonlijk PGB-plan invulformulier als bijlage bij deze brochure.

Stap	3:									Beoordeling	PGB	Plan

Het jeugdteam beoordeelt uw plan en bespreekt met u of er nog aanvullingen nodig 
zijn. Er wordt onder andere gekeken naar de in te zetten hulp of ondersteuning, het 
aantal uren en de tarieven. Ook wordt beoordeeld in hoeverre het plan aansluit bij 
de gestelde doelen en bij eventuele andere ondersteuning die in het gezin aanwe-
zig is. Voor de beoordeling kan het jeugdteam ook contact opnemen met andere 
betrokkenen bij het gezin, zoals hulpverleners, school of huisarts. Uiteraard gaat dit 
in overleg. Ook spreekt het jeugdteam met het kind zelf. Bij kinderen vanaf 12 jaar is 
dit verplicht. Het kan zijn dat door deze gesprekken het PGB-plan nog iets aangepast 
wordt voordat u het ondertekent. Het jeugdteam voegt uw PGB-plan bij het opgestel-
de gezinsplan dat u digitaal kunt inzien. Deze eerste drie stappen – van aanmelden tot 
het beoordelen van het plan – mogen maximaal acht weken duren. Als het meer tijd 
kost om informatie in te winnen, mag het iets langer duren.
Als u akkoord bent, zal de medewerker van het jeugdteam uw aanvraag doorsturen 
naar de gemeente.
Het jeugdteam kan uw aanvraag ook afwijzen. Hier kunt u eventueel bezwaar tegen 
maken.

Stap	4:									Afhandeling	door	of	namens	de	gemeente

De gemeente neemt uw aanvraag verder in behandeling. Na enkele weken ontvangt 
u thuis een brief met het besluit. In dit besluit staat voor welke jeugdhulpdoelen het 
budget mag worden gebruikt, de hoogte van het budget en de looptijd. Houd er reke-
ning mee dat de gemeente ook tijd nodig heeft om dit te verwerken.
Om het proces te versnellen, kunt u na ontvangst van de brief van de gemeente 
alvast de model zorgovereenkomst downloaden op www.svb.nl/pgb. Wacht met het 
versturen van de model zorgovereenkomst naar de SVB, totdat u bericht heeft dat het 
PGB-saldo is aangemeld bij de SVB.

Stap	5:									De	zorgovereenkomst	met	de	zorgverleners

U ontvangt een informatiebrief van de SVB over de toegang tot de digitale PGB-portal 
op de SVB-site en over het insturen van uw zorgovereenkomst. Hierin staat ook infor-
matie over de zorgovereenkomst en wat u moet doen voor de
betalingen. In de zorgovereenkomst staan praktische en financiële afspraken die u 
maakt met uw zorgverleners. U moet beiden de zorgovereenkomst ondertekenen.

Stap	6:									Besluit	SVB

Uw zorgovereenkomst wordt door de SVB gecontroleerd. Als de zorgovereenkomst is 
goedgekeurd, ontvangt u hierover bericht van de SVB. U kunt vanaf nu uw PGB gebrui-
ken om zorgverleners te betalen.

Zoals eerder vermeld, gaat het vastgestelde PGB dus naar de SVB en niet naar uw 
eigen rekening. De SVB betaalt vervolgens uw hulpverleners. Dit wordt trekkingsrecht 
genoemd. De SVB stuurt u elke maand een overzicht. Daarin ziet u hoeveel geld er is 
uitgegeven en wat er nog over is. U kunt op elk moment via
‘Mijn PGB’, online uw budget en betalingen bekijken. Bij de SVB kunt u ook terecht 
voor hulp bij het beheer van uw PGB.
U bent zelf verantwoordelijk voor het insturen van facturen en het doorgeven van een 
aantal wijzigingen aan de SVB. Bijvoorbeeld bij ziekte van de zorgverlener, bij veran-
deringen in uw zorgovereenkomst, of als een ander persoon namens u de PGB-taken 
gaat uitvoeren.

Stap	7:										Bespreken	van	de	voortgang	van	de	ingezette	hulp	
of	ondersteuning

Het PGB wordt minstens één keer per jaar samen met het jeugdteam geëvalueerd.
U bespreekt of de gestelde doelen nog steeds van toepassing zijn. Ook kunt u dan een 
verlengingsaanvraag doen. Het proces zoals hierboven omschreven, herhaalt zich dan.

Let	op!	Voor een verlengingsaanvraag geldt een termijn van acht 
weken tot verloop van de beschikking. Ook hier kunt u gebruik maken 

van cliëntondersteuning!
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Zijn er in de tussentijd veranderingen of wilt u dingen anders organiseren? Neem dan 
eerst contact op met het jeugdteam. Samen kijkt u opnieuw wat er nodig is en stelt u het 
plan verder bij.

Als er vermoedens zijn dat het PGB niet wordt ingezet voor de afgesproken doelen, of bij 
andere (niet met het jeugdteam afgestemde) zorgverleners, dan kan de gemeente beslui-
ten het PGB terug te vorderen.

Hoogte en
voorwaarden

De tarieven die gelden voor een PGB zijn in verhouding met de tarieven die gemeen-
ten jaarlijks vaststellen voor aanbieders die de gemeente contracteert vanuit Zorg in 
Natura. Vraag uw contactpersoon van het jeugdteam een actuele tarievenlijst of kijk 
op de website Holland Rijnland:  hollandrijnland.nl/jeugdhulp.

Wat	kan	ik	doen	als	ik	een	hoger	tarief	heb	afgesproken?
Als u met uw zorgverlener een hoger tarief hebt afgesproken dan het maximale tarief 
van de gemeente, kunt u zelf bij de SVB geld bijstorten. U moet het verschil dan dus 
zelf bijbetalen.
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Wat	zijn	de	voorwaarden	voor	een	PGB?
Volgens de Jeugdwet en regels van de gemeente moet er aan een aantal voorwaarden 
zijn voldaan om een PGB te krijgen. U kunt een PGB krijgen als:

 Het jeugdteam vindt dat uw kind specialistische jeugdhulp nodig heeft.
 U kunt motiveren waarom een PGB in uw situatie het meest passend is.
  U het PGB goed kunt beheren. U bent zelf ‘PGB-vaardig’ of iemand 

anders helpt u daarbij.
 De jeugdhulp die u met het PGB inkoopt van goede kwaliteit is.

De gemeente stelt voorwaarden aan het PGB. Het jeugdteam is bevoegd om deze 
voorwaarden namens de gemeente te toetsen. U bent verplicht mee te werken aan 
een eventueel onderzoek. Ook de accountant controleert de aanvragen na afloop.

Wat	is	het	verschil	tussen	professionele	en	niet-professionele	hulp?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-professionele (of: 
informele) hulp. Dit is belangrijk voor het bepalen van de hoogte van het PGB.
Professionele hulp voldoet tenminste aan de volgende voorwaarden:

Zorgaanbieders:
  Hebben medewerkers in dienst met een Verklaring Omtrent Gedrag.
  Hebben medewerkers in dienst met een SKJ- of BIG-registratie.
  Hebben een passende aansprakelijkheidsverzekering.
  Verlenen veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte hulp.
   Werken volgens de norm van verantwoorde werktoedeling. 
  Werken volgens het principe van ‘1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur’.
  Hebben een kwaliteitssysteem.
  Hebben een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
  Hebben een meldplicht bij een calamiteit.
  Hebben een meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp.
  Hebben een klachtencommissie.
  Hebben een cliëntenraad.
  Vragen toestemming voor verlening jeugdhulp.
  Hebben de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid 

te stellen zijn taak uit te oefenen.

Zelfstandigen zonder personeel handelen naar landelijke protocollen, richtlijnen en 
kwaliteitscodes zoals verplicht binnen het desbetreffende vakgebied.

Kan	ik	een	PGB	gebruiken	om	zorg	door	mijn	familie	of	sociale	netwerk	
in	te	kopen?
Ja, met een PGB kunt u in uw eigen sociale netwerk hulp inkopen. Dit kan voor 
begeleiding, dagactiviteiten, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Het kan 
dus niet voor verblijf in een instelling of tehuis, pleegzorg en crisisopvang. Ook is 
het PGB niet bedoeld voor de zorg van ouders en de inzet van gebruikelijke zorg. De 
volgende voorwaarden gelden voor hulp van het sociale netwerk:

  De geboden hulp is passend en veilig.
 U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulp.
  De personen die de hulp bieden, weten goed wat van hen wordt ver-

wacht en waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
  De personen die de hulp bieden, zijn niet overbelast.
  De hulp uit uw sociaal netwerk is aantoonbaar beter. Bijvoorbeeld omdat 

de hulp op ongebruikelijke tijden nodig is, of op verschillende locaties.
  De persoon die ondersteuning biedt, kan een VOG (Verklaring Omtrent 

Gedrag) overleggen aan het jeugdteam. Deze VOG mag niet ouder zijn 
dan zes maanden. Dit is geen verplichting voor eerstegraads familie.

  Dat beide gezaghebbende ouders het PGB ondertekenen.

Wat	is	gebruikelijke	zorg?
Gebruikelijke zorg is zorg waarop geen aanspraak bestaat vanuit de Jeugdwet. Het is 
de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen aan elkaar 
geven. De gebruikelijke zorg als ouder bestaat uit uw kind verzorgen, opvoeden en 
begeleiden. Dit geldt ook als uw kind gezondheidsproblemen heeft.

Let	op!	Zowel de zorg als de vergoeding worden regelmatig 
geëvalueerd in het licht van de vooraf gestelde hulpvraag en doelen. 

Hierdoor kan de PGB vergoeding niet gezien worden als vaste 
aanvulling op uw inkomen.
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Overige
regels PGB

Waar	mag	ik	het	PGB	voor	mijn	kind	aan	besteden?
Het PGB besteedt u aan het inkopen van hulp en ondersteuning voor uw kind. U kunt 
het PGB niet inzetten voor administratie- of bemiddelingskosten. Wel kunt u gebruik 
maken van gratis administratieve ondersteuning vanuit de SVB. Ook mag u het PGB 
niet gebruiken voor onkosten of een feestdagenuitkering. Er is  geen vrij besteedbaar 
bedrag in het PGB.

Mag	iemand	anders	namens	mij	budgetbeheerder	zijn?
Ja, u kunt zelf iemand aanwijzen die namens u de taken uitvoert rond het PGB voor 
uw kind. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het persoonlijk PGB-plan, aanwezig 
zijn bij de gesprekken met het jeugdteam, het sluiten van de overeenkomsten met 
hulpverleners en het aansturen van hulpverleners.

Kan	ik	met	een	PGB	samen	met	anderen	ondersteuning		inkopen?
Ja, u kunt met een PGB ook samen met anderen ondersteuning inkopen. De vraag en 
afhandeling voor uw kind moet u wel apart doen.

Waar	vind	ik	meer	informatie	over	het	PGB?
U kunt voor vragen en informatie over PGB terecht op de website www.pgb.nl. 
Deze pagina is ingericht door de belangenvereniging Per Saldo voor mensen met een 
persoonsgebonden budget.

Wanneer	stopt	mijn	PGB?

 Van rechtswege (dus einde datum indicatie).
 Als de vooraf opgestelde doelen zijn behaald.
  Als u/de budgethouder gaat verhuizen en buiten de Leidse regio gaat wonen.
  Als u de zorg waarvoor u PGB ontvangt wilt omzetten naar Zorg in Natura.
  Als u zelf verzoekt om beëindiging van het PGB.
  Als u/de budgethouder en budgetbeheerder zich niet houdt aan de 

verplichtingen van de PGB regeling.
  Als u/de budgethouder permanent wordt opgenomen in een Wlz- 

instelling (Wet langdurige zorg).
  Als u/de budgethouder langer dan twee maanden bent opgenomen in 

een Wlz-instelling of ziekenhuis.

Let	op!	Deze persoon mag hiervoor niet uit het PGB worden betaald!
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Let	op!	Stuur een kopie van het besluit met uw bezwaarschrift mee.
Voor meer informatie kunt u de website van uw gemeente raadplegen.

U levert de ingevulde formulieren en het ondertekende PGB-plan in bij de 
jeugdteammedewerker. Jullie bespreken samen uw aanvraag. Op basis daarvan 
neemt het jeugdteam een besluit over het wel of niet toekennen van het PGB en de 
hoogte van het budget.

Hoe	kan	ik	bezwaar	maken	als	een	PGB	niet	wordt	toegekend?
Omdat de gemeente de jeugdhulp betaalt, krijgt u van de gemeente een officiële 
beschikkingsbrief met daarin het besluit. In die brief staat of u een PGB krijgt, of niet. 
Bewaar deze brief goed. Als uw aanvraag (gedeeltelijk) is afgewezen, kunt u daar 
bezwaar tegen maken. In de beschikkingsbrief van de gemeente leest u hoe u dat 
doet. 

In het bezwaarschrift zet u:

 Uw naam en adres.
 De datum van uw bezwaarschrift.
 Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
 Waarom u het niet met dit besluit eens bent.

Zorgovereenkomst(en)
Als het PGB is toegekend, dan geeft de gemeente uw basisgegevens door aan de SVB. 
De SVB krijgt van de gemeente het kalenderjaarbudget van uw PGB en zal – op uw 
verzoek – steeds de facturen  van de zorgverlener betalen. De SVB stuurt u een brief 
met uw klantnummer.
U vraagt zelf bij de SVB een ‘zorgovereenkomst’ aan, dit is het contract tussen 
u en de zorgverlener. U kunt bellen (tel. 030 264 8200) of de zorgovereenkomst 
downloaden via www.svb.nl/pgb (onder direct regelen, zorgovereenkomst invullen). 
Stel per hulpverlener/ zorgaanbieder een aparte zorgovereenkomst op. Is de 
zorgovereenkomst ingevuld en ondertekend door u én uw zorgverlener?
Stuur dan de zorgovereenkomst naar de SVB.

Start	van	de	zorg
Is de zorgovereenkomst in orde, dan krijgt u een brief van de SVB waarin staat dat u 
kunt beginnen met de zorg. Het is belangrijk dat u de zorg binnen drie maanden start. 
Zijn er veranderingen in uw situatie die van invloed zijn op het PGB, geef dit dan direct 
door. Eerst aan het jeugdteam, pas daarna aan de SVB. Denk bijvoorbeeld aan een 
verhuizing, een verandering van zorgverlener of als uw kind meer of minder hulp of 
ondersteuning nodig heeft. Om te zien of het PGB op de juiste manier en volgens af-
spraak wordt besteed, voert de gemeente controles uit door naar de gegevens van de 
SVB te kijken. Zijn er vragen vanuit de gemeente of de SVB, dan neemt het jeugdteam 
contact met u op.

Hoe gaat
het verder?
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Herbeoordelen/einde	PGB
Een PGB wordt voor een periode toegekend. Daarna wordt opnieuw bekeken 
of uw  kind weer in aanmerking komt voor een PGB. Neem zelf drie 
maanden voor het aflopen van uw PGB contact op met het jeugd-
team. Zo voorkomt u dat uw kind tijdelijk geen zorg krijgt. 
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Contactgegevens
www.jeugdteamsleidseregio.nl 

info@jeugdteamslr.nl
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