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Inleiding
·

Als uw kind recht heeft op een maatwerkvoorziening vanuit de Jeugdwet, kunt u kiezen tussen:
Ondersteuning die de gemeente voor u regelt en die de gemeente inkoopt

·

(zorg in natura).
Ondersteuning die u zelf inkoopt met een Persoonsgebonden budget (Pgb Jeugd).
Wat is het verschil?
Wanneer u kiest voor hulp, zorg, begeleiding of ondersteuning voor uw kind die de gemeente
inkoopt, hoeft u zelf verder niets te regelen. De gemeente is verantwoordelijk voor de
contracten met de zorgaanbieders en de administratie die daarbij hoort. Daar staat tegenover
dat u afhankelijk bent van de mogelijkheden die de gemeentelijke contracten bieden en de
invulling die daaraan wordt gegeven door de zorgaanbieders.
Bij een Pgb Jeugd koopt u zelf de ondersteuning in en regelt u een aantal dingen zelf. Het
houdt bijvoorbeeld in dat u zelf een plan van aanpak opstelt en een zorgovereenkomst aangaat.
Wanneer is het Pgb Jeugd zinvol?
Een Pgb Jeugd is nuttig wanneer de ingekochte ondersteuning door de gemeente niet past
bij uw situatie. Bijvoorbeeld als u alleen hulp wil van een vertrouwde hulpverlener of wanneer u op zeer verschillende tijden ondersteuning nodig heeft of als u zeer speciﬁeke zorg
nodig heeft. Met een Pgb Jeugd kunt u dergelijke zaken geheel naar eigen inzicht regelen.

·
·
·
·

Welke ondersteuning kan worden betaald met een Pgb Jeugd?
Een Pgb Jeugd kan worden ingezet voor een aantal individuele voorzieningen. Het gaat om:
Persoonlijke verzorging
Jeugdhulp in het netwerk of op locatie (voorheen: Begeleiding individueel)
Dagbehandeling in groepsverband (voorheen: Begeleiding groep)
Kortdurend verblijf

·

Welke voorwaarden gelden er voor een Pgb Jeugd?
Om een Pgb Jeugd te kunnen krijgen moet u:
In staat zijn om zelf een plan op te stellen over hoe u uw Pgb Jeugd wil gaan besteden

·

(budgetplan)
Kunnen motiveren waarom u een persoonsgebonden budget wil

·
·

Opdrachtgever/werkgever kunnen zijn
In staat zijn het Pgb Jeugd te beheren, met taken zoals afsluiten zorgovereenkomst, indienen
facturen en doorgeven van wijzigingen.
Als u hier zelf niet toe in staat bent, mag u dit ook aan een ander overlaten. Dit kan iemand
uit uw netwerk zijn of een wettelijke vertegenwoordiger of bewindvoerder. Een voorwaarde
voor het krijgen van een Pgb Jeugd is verder dat de in te kopen ondersteuning van goede
kwaliteit en veilig moet zijn.
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Een Pgb Jeugd aanvragen
in 7 stappen
·
·
·

Stap 1: Een gesprek met het Sociaal Wijkteam
U maakt een afspraak met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. In het gesprek bekijkt de
sociaal werker samen met u:
Wat u zelf of mensen uit uw omgeving voor u kunnen doen.
Welke algemene voorzieningen u kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld hulp van een vrijwilliger
Welke aanvullende hulp of ondersteuning u wellicht nodig heeft
Is er aanvullende hulp of ondersteuning nodig? Dan kunt u kiezen voor een Pgb Jeugd.
Stap 2: Aanvragen van een Pgb Jeugd
Samen met uw sociaal werker stelt u een plan van aanpak op. Hierin staan onder meer de
doelen die u wil bereiken. Onderdeel van het plan van aanpak is ook de aanvraag voor
aanvullende hulp of ondersteuning. Als u kiest voor een Pgb Jeugd zal de sociaal werker dit
aangeven in de aanvraag. De sociaal werker stuurt de aanvraag namens u door naar MO-zaak.
Stap 3: Opstellen van een budgetplan
De sociaal werker vraagt u een budgetplan op te stellen. Dit doet u met behulp van een
formulier dat u kunt vinden op www.leeuwarden.nl, maar dat u ook kunt krijgen van uw
sociaal werker. In het budgetplan geeft u onder meer aan hoe u uw budget wilt gaan besteden. Tevens moet u in het budgetplan motiveren waarom u kiest voor een Pgb Jeugd.
Het budgetplan stuurt u op naar het adres dat op het formulier wordt vermeld.
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Stap 4: De Pgb-toets
MO-zaak toetst uw budgetplan. Het kan zijn dat MO-zaak u uitnodigt voor een gesprek om
·

uw Pgb te toetsen. In dit gesprek gaat MO-zaak onder meer na:
Of u of iemand uit uw netwerk in staat is om het Pgb Jeugd te beheren

·

Of de ondersteuning die u wilt inkopen van voldoende kwaliteit, veilig en betrouwbaar is

·

Of de ondersteuning bijdraagt aan uw doel
Stap 5: Besluit van de Gemeente Leeuwarden
U krijgt binnen een aantal weken een brief met daarin het besluit van de gemeente over uw
budgetplan. Als uw aanvraag is goedgekeurd, staat in de brief waar u het budget voor krijgt,
met welk uurtarief, de hoogte van het budget en voor hoe lang u het Pgb Jeugd krijgt.

·

·

·
·

Wat gebeurt er als mijn Pgb- aanvraag wordt afgewezen?
Er zijn twee mogelijkheden:
U wordt doorverwezen naar een algemene voorziening in de wijken. U krijgt dan basisondersteuning uit het wijkteam bij u in de buurt of u krijgt een vrijwilliger toegewezen die u
gaat ondersteunen
U komt in aanmerking voor hulp en ondersteuning. U kunt dan ondersteuning ontvangen die
door de gemeente is ingekocht. Samen met de sociaal werker kijkt u welke hulp en ondersteuning er nodig is.
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afwijzing?
U kunt een extra gemotiveerd besluit opvragen
U kunt een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u schrijft waarom
u het niet eens bent met het besluit. Het is belangrijk dat de gemeente het bezwaarschrift
ontvangt binnen 6 weken na de datum die op het besluit staat. Als dat niet gebeurt, kan het
bezwaar niet meer in behandeling worden genomen.
In uw brief moet in ieder geval staan
- Uw naam, adres, telefoonnummer en burgerservicenummer;
- Uw handtekening en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- Een kopie van het besluit dat u hebt ontvangen en waartegen u bezwaar maakt;
- De datum van het besluit;
- Waarom u het niet eens bent met het besluit.
U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de gemeente Leeuwarden. Achter op deze brochure
vindt u de contactgegevens.
Stap 6: De zorgovereenkomst invullen en opsturen naar SVB
U ontvangt een brief van de SVB met een zorgovereenkomst die u moet invullen. In de brief vindt u
uitleg over de overeenkomst en wat u moet doen voor de betalingen. In de zorgovereenkomst staan
de praktische en ﬁnanciële afspraken die u maakt met uw ondersteuner. U vult de zorgovereenkomst samen met uw ondersteuner in. U ondertekent deze beiden en stuurt deze naar de SVB.
Stap 7: De brief van de SVB
Uw zorgovereenkomst wordt door de SVB en de gemeente gecontroleerd. Als de overeenkomst is goedgekeurd, ontvangt u van de SVB een brief waarin staat dat u kunt starten met
de hulp en ondersteuning vanuit het Pgb Jeugd. Mocht de zorgovereenkomst nog niet goed
zijn, wordt er contact met u opgenomen.

Inkopen met een Pgb Jeugd
Wie ontvangt het budget?
Als u een Pgb Jeugd heeft, krijgt u geen geld op uw bankrekening, maar een budget bij de SVB.
De SVB controleert de facturen en betaalt de rekeningen rechtstreeks uit aan uw ondersteuner. U zit hier ﬁnancieel niet tussen.
Hoe gaat de betaling van de rekeningen?
De betaling van de rekening door de SVB gaat als volgt:
1. Uw ondersteuner geeft u een factuur voor de ondersteuning die u hebt gekregen.
2. U controleert de factuur en keurt deze goed door uw handtekening op de factuur te zetten.
3. U stuurt de goedgekeurde factuur door naar de SVB. Dat kan via internet of per post.
4. De SVB controleert of de betaling op de factuur klopt met de zorgovereenkomst en betaalt de
rekeningen rechtstreeks aan de ondersteuner. De SVB doet dat binnen drie tot vijf werkdagen
na ontvangst van de factuur.
In principe is dit de wijze van betaling. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld wanneer het
aantal uren hulp iedere week gelijk is, mag u een vast maandloon afspreken met uw ondersteuner. In dit geval wordt de vergoeding iedere maand automatisch uitbetaald aan uw
ondersteuner.
Wat zijn de tarieven voor inhuur van ondersteuning uit het Pgb Jeugd?
De tarieven die gelden voor een Pgb worden jaarlijks vastgesteld.
Kijk voor de actuele tarieven op www.leeuwarden.nl en vul als zoekterm ‘Pgb’ in.
Kan ik een hoger tarief afspreken met mijn zorgverlener?
Ja, u kunt een hoger tarief afspreken, maar dan moet u zelf bij de SVB geld bijstorten.
Mag ik ook een niet-professionele ondersteuner inhuren?
Ja, u mag onder bepaalde voorwaarden een niet-professionele ondersteuner inhuren.
Er geldt wel een ander tarief. De sociaal werker zal u uitleggen wat de voorwaarden zijn.
Moet ik een eigen bijdrage betalen?
Voor het Pgb Jeugd hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Controle van Pgb’s
De sociaal werker neemt enkele maanden na de start van de ondersteuning telefonisch
contact met u op om te bekijken of de ondersteuning voldoet. Verder maakt de sociaal
werker in het ondersteuningsplan afspraken met u over wanneer er een voortgangsgesprek
plaatsvindt. De gemeente legt ook regelmatig (onaangekondigde) huisbezoeken af. Hierbij
wordt gecontroleerd of de ondersteuning wordt verleend op de tijdstippen die in uw zorgovereenkomst staan vermeld en of de kwaliteit van de ondersteuning voldoende is.
Meer informatie:
Sociale Verzekeringsbank (SVB) / Servicecentrum Pgb (www.svb.nl)
Telefoon: 030 264 82 00 (werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)
Per Saldo, belangenvereniging voor Pgb-houders (www.pgb.nl)
Telefoon 0900 742 4857 (maandag tot en met donderdag 10.00 tot 17.00 uur)
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Meest gestelde vragen over een Pgb Jeugd
Met een Pgb is veel mogelijk, zoals samen ondersteuning inkopen. Hieronder leest u meer
over wat wel en niet kan met een Pgb Jeugd.
Waar mag ik mijn Pgb Jeugd aan besteden?
Het Pgb Jeugd besteedt u aan het inkopen van ondersteuning. U kunt het Pgb Jeugd dus niet
inzetten voor administratie- of bemiddelingskosten. Ook eigen onkosten, zoals postzegels,
telefoonkosten en reiskosten, kunt u niet uit het Pgb Jeugd betalen.
Mag iemand anders namens mij mijn Pgb Jeugd beheren?

Mag ik ook een niet-professionele ondersteuner inhuren?
Voor begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf mag een ondersteuner
ingehuurd worden die de ondersteuning niet beroepsmatig uitoefent. Voor alle andere
voorzieningen mag de zorg alleen geleverd worden door een gecertiﬁceerde jeugdhulpaanbieder. De sociaal werker zal u uitleggen wat de voorwaarden zijn.
Kan ik met een Pgb Jeugd samen met anderen ondersteuning inhuren?
Ja, u kunt met een Pgb Jeugd ook samen met anderen ondersteuning inkopen. De aanvraag
en afhandeling van het Pgb Jeugd moet u wel apart doen.

·
·

Mag ik de reiskosten van mijn ondersteuner uit mijn Pgb Jeugd betalen?
Ja dat mag, maar hier geldt wel een maximum voor:
U mag maximaal € 0,19 per km vergoeden vanaf een reisafstand van 6 km (enkele reis)
maximaal 150 km per ondersteuner per keer (retour).
Mag ik mijn ondersteuner uit mijn Pgb Jeugd iets geven voor verjaardag of feestdagen?
Ja, maar hiervoor geldt wel een maximum van € 100 per jaar.
Lidmaatschap Per Saldo?
De gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk dat Pgb-houders lid zijn van Per Saldo, de
belangenvereniging van budgethouders. Daarom mag u het jaarlijkse vrij besteedbare bedrag
van € 44,50 euro besteden aan het lidmaatschap van Per Saldo.
Kan ik mijn Pgb Jeugd besteden als ik buiten de gemeente Leeuwarden verblijf?
U mag maximaal 13 weken per jaar uw Pgb Jeugd inzetten voor hulp en ondersteuning voor
uw kind bij verblijf buiten de gemeente Leeuwarden (elders in Nederland of in het buitenland). Als u langer dan 6 weken buiten Leeuwarden gaat verblijven en daar ondersteuning
wilt inkopen uit uw Pgb Jeugd, dan moet u daar toestemming voor vragen bij MO-zaak.
Verder moet u, als u bij verblijf buiten Leeuwarden een andere ondersteuner wilt inhuren,
hiervoor vooraf een zorgovereenkomst invullen en indienen bij de SVB.

Deze brochure is een uitgave van de gemeente Leeuwarden,
Leeu den, april 2016. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Ja, u kunt zelf iemand aanwijzen die namens u de taken uitvoert rond het Pgb Jeugd. Dit kan
een wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder zijn of iemand uit uw netwerk. Hij of zij
kan dan bijvoorbeeld het Pgb-plan opstellen, aanwezig zijn bij de gesprekken met de sociaal
werker of MO-zaak, de overeenkomst sluiten, de ondersteuner aansturen, etc. Let op: hij of
zij mag niet uit uw Pgb Jeugd betaald worden.

