
Persoonsgebonden budget 

(pgb) 

Informatiebijeenkomst 

Gemeente Houten 

 



• Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder 

Jeugd 

• Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) 

Jeugd door Aagje Meijer, projectleider 
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Pgb en de Jeugdwet 

1. Algemene informatie veranderingen 

2. Inzoomen op de pgb 

3. Veel gestelde vragen 
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Wat verandert vanaf 1 januari 2015? 

• Gemeente verantwoordelijk voor: 

– Alle vormen van jeugdhulp, incl. specialistische hulp zoals 

hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking, jeugd-

ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) 

– Uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen 

– Uitvoering van jeugdreclassering 

– Advies en verwerking van meldingen huiselijk geweld en 

kindermishandeling 
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Wat verandert er in 2015? 

• Gemeenten krijgen meer taken en minder geld voor de 

zorg 

• Keuzes maken hoe dit te organiseren 

• Zorgvuldigheid staat voorop 

• Jeugdhulpplicht: als hulp nodig is bij opgroeien, 

zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie, 

zorgen voor kwantitatief en kwalitatief aanbod dat tijdig 

en passend is 
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Wat vinden we in Houten belangrijk? 

• Niemand valt tussen de wal en het schip 

• Iedereen doet mee naar eigen vermogen 

• Ondersteuning bij de vraag is laagdrempelig en in de 

eigen omgeving 
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Waar werken we aan? 

• Afspraken met aanbieders van zorg (zorg in natura) 

• Kwaliteit en voortgang van zorg dichtbij 

• Uw (zorg)vraag en de inzet die u zelf of uw omgeving 

kan bieden staat centraal 
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Overgangsrecht 

• De huidige indicatie en pgb tarief geldt tot het moment 

dat de beschikking eindigt in 2015, of tot uiterlijk 31 

december 2015 als de indicatie langer doorloopt 

 

• Als indicatie vanuit gemeente te laat is, dan loopt de 

zorg/ondersteuning door 
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“Route” voor inwoners 

• Algemene vragen over opvoeden en 

opgroeien 

-> Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

• Wat als er meer nodig is? 

-> via o.a. CJG, Sociaal Loket, huisarts, het 

consultatiebureau of school wordt u in contact 

gebracht met het Sociaal Team 
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En dan? 
• Gesprek over de hulpvraag, waaronder: 

– Behoefte, persoonskenmerken, ontwikkeling en 
gezinssituatie 

– Het gewenste resultaat 

– Wat kunt u zelf of met ondersteuning van naaste 
omgeving 

– ….. 

• Gezamenlijk opstellen plan van aanpak 

• Afweging zorg in natura of pgb 
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Wat is een pgb? 
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Hulpvraag in gesprek; zorgvuldige afweging 

Uitkomst: maatwerk (boven gebruikelijke zorg) 

Zorg in natura pgb 

professional Sociaal netwerk 



Wat zijn de nieuwe regels voor het 

pgb? 
1. U bent in staat het pgb te beheren 

– Zelf hulp kiezen, regelen en aansturen 

– Op de hoogte zijn van rechten en plichten 

– Opdrachtgeverstaak uit kunnen voeren 

2. U kunt gemotiveerd aangeven waarom Zorg in 

Natura niet passend is 

3. De jeugdhulp die u zelf wil inkopen, is van voldoende 

kwaliteit 
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Keuze voor een pgb, wat dan? 

• (Budget)plan 

• Hoogte van het pgb 

• Trekkingsrecht 

• Eigen bijdrage 
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(Budget)plan 

• Waarom wilt u een pgb? 

• Wat is het doel? 

• Waarom is Zorg in Natura niet passend? 

• Welke zorg wil u inkopen? 

• Bij welke zorgaanbieder? 
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Verandert de hoogte van mijn pgb? 

• 2015 ongewijzigd budget o.b.v. huidige indicatie 

 

• Bij aflopen indicatie: samen kijken welke hulp er nodig 

is 
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Hoe wordt de hoogte van mijn 

nieuwe budget bepaald? 

• Op basis van het gesprek: 

– Bij inzet door professional: niet meer dan de 

kostprijs van de goedkoopst adequate voorziening 

in natura 

– Bij inzet door iemand uit sociale netwerk: 75% van 

de kostprijs van de goedkoopst adequate 

voorziening in natura tot max. €20 per uur / €20 per 

dagdeel en €30 per etmaal 
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Wat is ‘trekkingsrecht’? 

• Niet meer op eigen rekening, maar beheer bij SVB 

• U koopt de hulp zelf in op basis van een zorgcontract/ 
zorgovereenkomst 

• U geeft de SVB opdracht om de hulpverlener te betalen 

• SVB controleert of de opdracht tot betaling klopt met het 
zorgcontract 

• SVB betaalt de hulpverlener 

• Voor bestaande en nieuwe pgb’s in 2015 

• Reden: tegengaan fraude 

• U houdt de regie met minder administratieve lasten 
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U moet uw zorgovereenkomst zo spoedig 

mogelijk sturen naar SVB  

 

voor zover nog niet gedaan!! 

18 



Moet ik een eigen bijdrage betalen? 
• Nee, wel ouderbijdrage 

 

• Eigen bijdrage: alleen voor een woningaanpassing kan het zijn dat u een 
eigen bijdrage moet betalen in het kader van de Wmo 

 

• Ouderbijdrage: als uw kind een etmaal of een deel ervan bij een pleegouder 
of in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder verblijft (verblijf buiten 
het gezin leidt tot minder kosten) 

 

• Gemeente stelt de benodigde zorg vast en informeert over eventuele 
bijdrage 

 

• CAK int de ouderbijdrage én de eigen bijdrage 
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Veel gestelde vragen 
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Wat verandert er in 2015 wat betreft 

het pgb? 
1. Beheer en betaling. Pgb ‘trekkingsrecht’: Sociale 

Verzekerings Bank (SVB) beheert het budget 

2. Gemeente Houten maakt het pgb budget over naar 

de SVB 

3. Bij aflopen indicatie, aanvraag voor jeugdhulp bij 

Sociaal Team Jeugd van de gemeente 

4. Nieuwe regels voor het pgb 
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Wat gebeurt er met mijn dossier bij 

overgang naar de gemeente? 
• Privacygevoelig: Jeugdwet en Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) 

• Privacyregeling opgesteld 

• Nu enkel gegevens ontvangen over pgb-houders: 
– BSN    - Leveringsstatus (in zorg?) 

– Postcode gezagsdrager  - Begindatum indicatie 

– Soort jeugdhulp   - Einddatum indicatie 

– Gegevensbron   - Toegekend bedrag pgb 

– Leveringsvorm (ZIN/pgb) 
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Wat te doen bij aflopen van indicatie? 

1. 6 tot 8 weken voor het aflopen van de indicatie 
contact met Sociaal Team Jeugd  

2. Gesprek met het Sociaal Team Jeugd 

3. (Ondersteunings)Plan: welke zorg en ondersteuning 
is nodig? 
- Uitgangspunt Zorg in Natura (ZIN), pgb mogelijk 

4. Bij pgb: budgetplan: waarom en waarvoor wil u het 
pgb gebruiken? 

5. Beschikking 
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Behoud ik mijn huidige hulpverlener? 

• Uitgangspunt: zoveel mogelijk dezelfde zorgaanbieder 

 

• ZIN: regionaal zorgaanbieders gecontracteerd 

• pgb: zelf contract met aanbieder 

 

• Afhankelijk van de zorgaanbieder of dezelfde 

hulpverlener de ondersteuning kan blijven bieden 
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Wie kan ik niet betalen met het pgb? 

• Niet voor begeleidings- of administratiekosten  

 

• Niet voor tussenpersonen of belangenbehartigers 
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Kan ik ook familieleden/ 

mantelzorgers met pgb betalen? 

1. Als effectief en doelmatig 

 

2. pgb niet inzetten voor gebruikelijke zorg: 
– ouders, partners, inwonende kinderen, huisgenoten 

nemen in bepaalde mate zorg op zich voor gezinslid of 
huisgenoot 

 

3. Tegen een lager tarief: max. 75% van de goedkoopst 
passende oplossing in natura 
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Wat als wat ik wil inkopen meer kost? 

• Indien duurder dan meest  passende goedkoopste 

Zorg in Natura (maximaal toe te kennen), dan kunt u 

het verschil bijbetalen 

 

• Geldt voor nieuwe pgb’s en herindicaties 
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Kan ik mijn pgb naar ZIN 

omzetten? 

Ja, dat kan in principe 

 

Neem contact op met het Sociaal Loket 
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Wat als er geld over is of als ik toch 

meer besteed? 

• Overschot: restant wordt door het SVB teruggestort 

naar de gemeente 

 

• Meer besteed: kosten zelf vergoeden. Als blijkt dat u 

meer hulp nodig heeft, dan is toegekend, kan pgb 

worden aangepast (na overleg met Sociaal Team 

Jeugd) 
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Hoe verloopt de controle? 

Gemeente kan: 

• Tussentijds de rapportage over besteding inzien 

• Steekproefsgewijs informatie of administratie van de 

besteding inzien 

• Besteding van het pgb laten beoordelen door een 

medewerker van het Sociaal Team Jeugd of een derde 
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Wat als ik het niet eens ben? 

• Second opinion door een onafhankelijke derde 

• Klachtenregeling bij gemeente en aanbieders 

• Onafhankelijke vertrouwenspersoon (Advies en 

Klachtenbureau Jeugdzorg/ AKJ) 

• Bezwaar- en beroepsprocedure: 

– Indienen bezwaarschrift/ brief naar college binnen 6 weken 

31 



Waar kan ik terecht met vragen? 

Mailadres Telefoonnummer 

Centrum voor Jeugd en 

Gezin 

info@cjghouten.nl 030-8802210 

Sociaal Loket info@sociaallokethouten.nl 030-6392611 

Sociale Verzekerings  

Bank (SVB) 

pgb@svb.nl 030-2648200 

Per Saldo 

(belangengroep pgb-

houders) 

www.pgb.nl 0900-7424857 

(€0,20 per minuut) 
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