
Voorwaarden voor een pgb  
 
Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pgb. Een pgb wordt verstrekt als:  
 
1) de klant in staat is om het pgb te beheren: 

• de aanvrager kan zelf de zorgvraag inschatten; 

• de aanvrager kan de taken die aan het pgb verbonden zijn verantwoord uitvoeren; 

• als de aanvrager voor 4 dagen of meer per week ondersteuning inkoopt is hij een werkgever, met de 
werkgeversplichten die hierbij horen; 

Dit wordt met de aanvrager getoetst, maar het oordeel van het Jeugd en Gezinsteam is leidend. 
 
2) de klant kan aantonen dat het reguliere aanbod niet geschikt is. De aanvrager moet motiveren dat bestaand 
aanbod van zorg in natura (ZIN) niet passend is. In het budgetplan moet worden beargumenteerd dat de aanvrager 
zich heeft georiënteerd op ZIN. 
 
3) de jeugdhulp die wordt ingekocht is van goede kwaliteit. Voor de zorg die ingekocht wordt met het pgb gelden 
dezelfde kwaliteitseisen als voor zorg in natura. Het oordeel van het Jeugd & Gezinsteam Lelystad is leidend. De 
volgende kwaliteitseisen gelden voor alle professionele jeugdhulpaanbieders:  

• de norm van verantwoorde hulp en de verplichting om geregistreerde professionals in te zetten;  

• gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde hulp;  

• systematische kwaliteitsbewaking door de jeugdhulpaanbieder;  

• verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een jeugdhulpaanbieder; 

• de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;  

• de meldplicht calamiteiten en geweld;  

• verplichting om de vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen.  
 
Tarieven  
Gemeente Lelystad hanteert ZIN tarieven als richtlijn voor pgb tarieven. Voor professionele inzet met  
een pgb geldt 75% van het ZIN tarief, voor inzet vanuit het sociale netwerk geldt het van toepassing zijnde bruto 
minimumloon (zie website SVB). Het pgb moet worden besteed aan de kosten van de toegekende jeugdhulp. Er geldt 
geen vrij besteedbaar bedrag.  
 
Inzet vanuit het sociale netwerk  
Tot het sociale netwerk worden personen gerekend uit de huiselijke kring en andere personen met wie iemand een 
sociale relatie onderhoudt, zoals familieleden, buren, vrienden, kennissen, etc. Er zijn voorwaarden voor het inzetten 
van een pgb voor hulp door een persoon uit het sociale netwerk:  

• de ondersteuning voor de jeugdige kan het beste door een persoon worden geboden die hem goed kent; 
• de zorg moet op verschillende en flexibele momenten worden geboden; 
• de aard van de relatie zit de effectiviteit van de geboden hulp niet in de weg; 
• de persoon behorend tot het sociale netwerk is vaardig in het bieden van effectieve en doelmatige hulp aan 

de jeugdige; 
• de persoon behorend tot het sociale netwerk heeft voldoende draagkracht om de zorg te leveren en/of raakt 

door de aanvullende ondersteuning niet overbelast; 
• Zorgplan en budgetplan; 
• VOG verklaring; 
• Hulp moet effectief en doelmatig zijn (zie ook beleidsregels). 

 
Geen vergoeding voor gebruikelijke zorg  
Gebruikelijke zorg is de hulp en zorg waarvan naar algemeen aanvaardbare maatstaven gangbaar wordt geacht dat 
ouders die aan hun kind bieden. De zorgplicht van ouders strekt zich uit over opvang, verzorging, begeleiding en 
opvoeding die een ouder (of verzorger), onder meer afhankelijk van de leeftijd en verstandelijke ontwikkeling vanhet 
kind, normaal gesproken geeft aan een kind, inclusief de zorg bij kortdurende ziekte. Bij uitvalvan één van de ouders 
neemt de andere ouder de gebruikelijke zorg voor de kinderen over. 
 
Ook in het geval dat er sprake is van een jeugdige met een ziekte, aandoening of beperking behoren ouders het kind 
te verzorgen, op te voeden en toezicht te houden op hen. 
 
Bij het vaststellen van de zorgbehoefte wordt rekening gehouden met wat van de ouders kan worden 
verwacht in het kader van deze gebruikelijke zorg. Voor dit deel is er -in principe- geen aanspraak op 
Jeugdhulp en kan daarvoor in principe ook geen pgb worden verstrekt. 
 
Uitzonderingen gelden voor ouders die beperkingen hebben of kennis/vaardigheden missen of waarbij sprake is van 
(dreigende) overbelasting. 

https://www.svb.nl/nl/pgb/een-zorgovereenkomst-afsluiten/bedragen-minimumlonen-vanaf-1-januari-2020
https://www.svb.nl/nl/pgb/een-zorgovereenkomst-afsluiten/bedragen-minimumlonen-vanaf-1-januari-2020

