
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, naar het oordeel van het Jeugd- en Gezinsteam  

 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. Het oordeel van de aanvrager is 

leidend.  

de jeugdhulp wordt ingekocht is van goede kwaliteit naar het oordeel van het Jeugd- en 

Gezinsteam. Voor de zorg die ingekocht wordt met het pgb gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor 

zorg in natura. Het oordeel van het Jeugd & Gezinsteam 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 50%.  

Vanaf 2016 geldt geen vrij besteedbaar bedrag meer. 

Inzet vanuit het sociale netwerk 

Er zijn voorwaarden voor het inzetten van een pgb voor hulp door een persoon uit 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 is een langdurige, omvangrijke en frequente ondersteuningsvraag.  

• pgb leidt tot een betere en effectievere ondersteuning die aantoonbaar doelmatig is.  

• de motivatie hiervoor wordt onderbouwd in het budgetplan.  

• pgb kan niet worden ingezet voor behandeling en kortdurend verblijf  

• als volgens landelijk geldende kwaliteitscriteria een minimale opleiding vereist is moet de persoon 

uit het netwerk die kwalificatie hebben 

• de persoon uit het netwerk heeft aangegeven dat de zorg voor hem niet tot overbelasting leidt 

Geen vergoeding voor gebruikelijke zorg 

Er is geen vergoeding voor gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is  

• de dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of huisgenoten elkaar onderling 

zouden moeten bieden. Dat kan activiteiten omvatten die niet bij alle kinderen voorkomen 

• als er, bij Persoonlijke Verzorging en Begeleiding door de ouder, sprake is van een kortdurende 

zorgsituatie van maximaal drie maanden.  

• het aanleren van handelingen op het gebied van Persoonlijke Verzorging of Begeleiding aan 

derden (familie, vrienden). Uitzonderingen gelden voor ouders die beperkingen hebben of 

kennis/vaardigheden missen of wegens school/werk aantoonbaar niet beschikbaar zijn of waarbij 

sprake is van (dreigende) overbelasting  

Bij bovengebruikelijke zorg ontstaat geen “recht op pgb”. Aan de andere voorwaarden voor de 

aanvraag moet ook worden voldaan. Er moet daarbij een werkelijke ondersteuningsbehoefte zijn. 


