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Budgetplan persoonsgebonden (pgb) Jeugd 

 
 

1. Inleiding  
 

U wilt een pgb aanvragen waarmee u zelf uw zorg en ondersteuning kunt regelen. Dat 
betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor de resultaten van de zorg en ook voor het 
budget dat u krijgt om de zorg mee te betalen. Daarnaast is het belangrijk dat u weet welke 
rechten en plichten bij het pgb horen. Wij vinden het belangrijk dat u hier goed over nadenkt 
omdat het wel wat van u vraagt. Twijfelt u of een pgb iets voor u is? U kunt de pgb-test doen 
bij Per Saldo op www.pgb-test.nl. Deze test is gratis.  
 
Wanneer u toch niet kiest voor een pgb dan kunt u zorg krijgen van aanbieders waarmee de 
gemeente een contract heeft. Dan wordt de zorg of ondersteuning voor u geregeld. Wilt u 
meer informatie hierover dan kun u contact opnemen met team Jeugd. Het telefoonnummer 
hiervoor is: 0547-858585. 
 
Pgb aanvragen 
Vraag uw zorgverlener om bijlage 1 in te vullen en te ondertekenen 
 
Om voor een pgb in aanmerking te komen, is het belangrijk dat u een volledig ingevuld en 
ondertekend budgetplan Jeugd met een ingevulde bijlage 1 stuurt naar:  

Gemeente Hof van Twente 
Team Zorg  
Postbus 54  
7470 AB Goor 
of via het e-mailadres: info@hofvantwente.nl 

 
 
Als u te weinig ruimte hebt voor uw antwoorden dan kunt u een extra bijlage meesturen. 
Vermeld uw naam en Burgerservicenummer op de bijlage om zoekraken te voorkomen. Het 
Burgerservicenummer vindt u op uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs.  
 
Met het budgetplan laat u gemeente Hof van Twente zien dat u hebt nagedacht over de 
manier waarop u het budget wilt gaan besteden.  
 
Voor alle duidelijkheid, dit document is een plan. Gaandeweg kan het anders gaan lopen, 
omdat uw omstandigheden veranderen of omdat u besluit de zorg door een andere 
zorgverlener uit te laten voeren. Neemt u in dat geval contact op met de consulent of 
regisseur van gemeente Hof van Twente. Als u het recht heeft op een pgb, krijgt u bericht 
van de Sociale Verzekeringsbank over hoe u de zorg of ondersteuning kunt betalen. 
 
 
 
 
 

2. Gegevens van de budgethouder en de vertegenwoordiger 

http://www.pgb-test.nl/
mailto:info@hofvantwente.nl
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De budgethouder is het kind voor wie het pgb bestemd is. Bij een kind onder de 18 is er altijd 
sprake van een vertegenwoordiger die het pgb beheert. Wij beoordelen of de 
vertegenwoordiger dit kan.  
 

Gegevens aanvrager  

Datum melding:  BSN:  

Naam:  Geboortedatum:  

Adres:  Geslacht:  

    

Telefoonnummer/mobiel:    

E-mail adres:  Nationaliteit:  

  Geboorteplaats:  

  Geboorteland:  

 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

Achternaam:  

Voorletter(s):  

BSN:  

Gezag: Ja/nee 

  

Achternaam:  

Voorletter(s):  

BSN:  

Gezag: Ja/nee 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 

 

Wie beheert het pgb?  

 
 Ouder(s)/verzorger(s) 
 
Achternaam:  

Voorletter(s):  

BSN:  

Gezag: Ja/nee 

 
 
Is er sprake van voogdij of gaat u als ouder/verzorger/voogd iemand machtigen om het pgb 
te beheren? Zo ja, wie? 
 
 
 Voogd 

 
Achternaam:  

Voorletter(s):  

BSN:  

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

Telefoonnummer  

 
 
 Machtiging 

Let op: dit mag niet de zorgverlener zijn. 
 

Achternaam:  

Voorletter(s):  

BSN of organisatie:  

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

Telefoonnummer  
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3. Resultaten (in te vullen door consulent/regisseur jeugd) 
 
Te behalen resultaten voor de jeugdige en/of het gezin 
 

Resultaat 1: 
 
 
Resultaat 2: 
 
 
Resultaat 3: 
 
 
Resultaat 4:  
 
 
 

 
 
In te zetten ondersteuning: 
 

 OB/Module Omvang  Duur indicatie 

R1  

 

  

R2  

 

  

R3  

 

  

R4  
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4. Voorwaarden 
 
Aan de keuze voor een pgb is een aantal voorwaarden verbonden: 
 
Uitleg 
Bent u op de hoogte van de aanbieders voor jeugdhulp die een contract met de gemeente 
hebben?           Ja/nee 
 
Wilt u hieronder uitleggen waarom u jeugdhulp wilt ontvangen in de vorm van een pgb? En 
ook waarom u de jeugdhulp via de gemeente niet passend vindt?   
 

 

 
 
Kosten 
 
U moet het pgb inzetten voor het bereiken van de zorgresultaten. Het pgb-tarief is een all-in 
tarief. Dat wil zeggen dat alle kosten zoals salaris, vervanging tijdens vakantie, 
verzekeringen en reiskosten zijn opgenomen in dit tarief. Kost de aanbieder voor jeugdhulp 
meer dan het maximale bedrag dat u aan pgb ontvangt moet u de meerkosten zelf betalen. 
 
U mag het pgb budget niet gebruiken voor betaling aan tussenpersonen of belangen-
behartigers.   
 
De gemeente Hof van Twente kent geen verantwoordingsvrij bedrag.  
 
Informatie over de hoogte van de tarieven kunt u vinden in artikel 12 van onze verordening 
Jeugdhulp gemeente Hof van Twente 2023.  
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692435/1?locatie=7471+&titel=jeugdhulp&datumop=21-
2-2023 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692435/1?locatie=7471+&titel=jeugdhulp&datumop=21-2-2023
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692435/1?locatie=7471+&titel=jeugdhulp&datumop=21-2-2023
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5. Jeugdhulp 
 
Soort jeugdhulp 
 
Wat voor jeugdhulp wilt u inkopen?  
Voor het bepalen van het budget wordt onderscheid gemaakt tussen professionele en niet-
professionele jeugdhulp. Voor professionele hulp geldt een ander tarief dan niet-
professionele hulp. 
 
Aanvullende informatie over professionele en niet-professionele hulp kunt u vinden in artikel 
11 van onze verordening Jeugdhulp gemeente hof van Twente 2023. 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692435/1?locatie=7471+&titel=jeugdhulp&datumop=21-
2-2023 
 
Professionele jeugdhulp 
Bij professionele hulp moet een aanbieder voldoen aan de voorwaarden in bijlage 1.  
 
Niet-professionele jeugdhulp 
Jeugdhulp die niet aan de voorwaarden in bijlage 1 voldoet, is niet-professionele jeugdhulp.  
 
Om welke soort jeugdhulp gaat het? (Vink aan wat van toepassing is) 
 
 

 Professionele jeugdhulp 
 Niet-professionele jeugdhulp 

 
 
Aanbieder voor jeugdhulp 
 
Wie gaat de jeugdhulp voor de budgethouder uitvoeren? 
 
Professionele jeugdhulp:  
Organisatie:  

KvK-nummer:  

Voorletter(s) en achter-
naam zorgverlener: 
 

 

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

 
Niet professionele jeugdhulp: 
Organisatie:  

KvK-nummer:  

Voorletter(s) en achter-
naam zorgverlener: 
 

 

Adres:  

Postcode/woonplaats:  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692435/1?locatie=7471+&titel=jeugdhulp&datumop=21-2-2023
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692435/1?locatie=7471+&titel=jeugdhulp&datumop=21-2-2023
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De mensen uit uw sociale netwerk die jeugdhulp leveren moeten dit veilig, cliëntgericht en op 
een goede manier doen. Geeft u in uw eigen woorden aan waarom u vindt dat deze niet 
professionele zorgverlener in staat is de zorg te bieden. Denk hierbij aan eventuele 
werkervaring, opleiding of andere zaken: 
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6. Budgetplanning (invullen door ouder/wettelijke vertegenwoordiger) 
 

U heeft samen met de consulent of regisseur van Jeugd & Gezin doorgesproken wat de 
resultaten zijn van de in te zetten jeugdhulp. We beoordelen of een pgb doeltreffend is. Dat 
is zo als de activiteiten die u uit het pgb betaalt bijdragen aan de voor de jeugdige te behalen 
resultaten. 
In de volgende tabellen vult u deze activiteiten in.  
 
Professionele jeugdhulp 
 

Naam aanbieder 
voor jeugdhulp 

Te behalen 
resultaat 

Activiteiten die de 
aanbieder voor 
jeugdhulp verricht 

Intensiteit 
(hoe vaak 
per week/ 
maand) 

Tarief 
aanbieder 
jeugdhulp 
per uur/ 
minuut/ 
dagdeel 

     

     

 
Niet professionele jeugdhulp 
 

Naam aanbieder 
voor jeugdhulp 

Te behalen 
resultaat 

Activiteiten die de aanbieder voor 
jeugdhulp verricht 

Intensiteit 
(hoe vaak 
per week/ 
maand) 
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7. PGB-houderschap 
 
Administratieve taken. 
Bent u op de hoogte van het trekkingsrecht en de nieuwe manier van werken van de SVB 
(Sociale Verzekeringsbank)?        Ja/nee 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de SVB: www.svb.nl  
 
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorsturen van de facturen naar de SVB. Verder moet 
u een zorgovereenkomst sluiten met de aanbieder voor jeugdhulp (of uw zorgverlener) en 
deze indienen bij de SVB.  
 
Is uw aanbieder voor jeugdhulp duurder dan het pgb-budget dat u ontvangt? Dan kunt u het 
pgb- budget zelf aanvullen bij de SVB met een vrijwillige bijdrage. 
 
Heeft u hier nog vragen over? Zo ja, wat zijn uw vragen? 
 

 

 
 
Regievoering 
Als u kiest voor een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor het aansturen van de aanbieder 
voor jeugdhulp. Dit houdt onder andere in dat u in staat bent voor de kwaliteit van de 
dienstverlening te bewaken. U bent in staat regie te voeren over het bereiken van de 
resultaten.  
 
Is de hulpverlener ziek dan moet u zorgen voor vervangende jeugdhulp. 
 
Wanneer u een zorgovereenkomst hebt afgesloten voor meer dan drie dagen per week, dan 
bent u verplicht om premies en loonheffingen in te houden omdat u dan fiscaal werkgever 
wordt. U betaalt als fiscaal werkgever uit eigen middelen de circa 20% meerkosten. De SVB 
is de instantie die u hierbij kan helpen.  
 
Is dit voor u duidelijk?         Ja/nee  
 
 
Informatie- en meldplicht 
Als er iets in uw situatie verandert waardoor de jeugdhulp en het pgb verandert dan moet u 
dit op tijd doorgeven aan de gemeente.  
 
Als u een vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik, misbruik of fraude van het pgb moet u dit 
als direct doorgeven aan de gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svb.nl/
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8. Ondertekening 
 
Met de ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden en verplichtingen die door de 
gemeente Hof van Twente worden gesteld. 
 
U gaat akkoord met de resultaten, ondersteuningsbehoeften, periode en evaluatiemomenten 
zoals opgesteld door u en uw consulent of regisseur. U zorgt zelf voor het uitvoeren van het 
plan.  
 
 
Plaats: ____________________ Datum  _______________________ 
 
 
 
 
______________________________ 
handtekening budgethouder 
 
 
 
 
 
______________________________ 
handtekening ouder/wettelijk vertegenwoordiger 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
handtekening gemachtigde  
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Bijlage 1 Kwaliteitseisen pgb-zorgverlener 
 
Vraag uw zorgverlener om deze bijlage in te vullen en te ondertekenen.  
 
Het toevoegen van een Verklaring omtrent gedrag(VOG) 
Voeg een geldige VOG verklaring (niet ouder dan 3 maanden) toe aan dit budgetplan van 
alle personen die namens de zorgverlener direct en indirect cliëntencontact hebben. Ook 
voor niet-professionele zorgverleners geldt dat zij een geldige VOG verklaring (niet ouder 
dan 3 maanden) moeten overleggen.  
 
Uitzonderingen: 

• Er wordt een uitzondering gemaakt voor personen uit het gezin (huisgenoten) van de 
cliënt, en eerste-, tweede- en derdegraads familieleden.  

• Heeft uw zorgverlener in de afgelopen drie jaar een geldige VOG verklaring overlegd aan 
gemeente Hof van Twente in het kader van jeugdhulp, dan is het niet nodig deze 
opnieuw mee te sturen. 

 
Gegevens Zorgverlener 
 

Naam zorgverlener:  

KvK-nummer: 
(bij een professionele 
zorgverlener) 

 

Straat  Huisnummer  

Postcode  Plaats  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

 
Algemene kwaliteitseisen zorgverleners  
Om in aanmerking te komen voor een pgb moeten alle zorgverleners (zowel professionele 
als niet-professionele) voldoen aan de volgende twee eisen: 

• De zorgverlener handelt in overeenstemming met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) 

• In geval van afwezigheid door vakantie, ziekte of andere oorzaken sluit de zorg naadloos 
aan. De zorgverlener is verantwoordelijk voor een (vakantie)planning waarin dat geregeld 
is. 

 
Aanvullende eisen professionele jeugdhulpaanbieders 
Gemeente Hof van Twente maakt onderscheid tussen professionele en niet-professionele 
pgb-zorgverleners. Om in aanmerking te komen voor het professionele pgb-tarief voor 
professionele hulp moet, naast de twee eisen voor alle zorgverleners, ook aan de eisen voor 
professionele hulp worden voldaan.  
 
Vink de eisen aan waaraan voldaan wordt. 
 
De professionele jeugdhulpaanbieders  
Een professionele aanbieder moet aan de volgende criteria voldoen: 
 

 De professionele jeugdhulpaanbieder staat ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel en uit de inschrijving moet blijken dat de aanbieder een 
vorm van jeugdhulp aanbiedt; 

 Het personeel moet geregistreerd zijn in het BIG register, het Kwaliteitsregister NVO, 
het NIP-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); 
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 De jeugdhulpaanbieder biedt verantwoorde hulp, die veilig, doeltreffend, doelmatig en 
clientgericht is en afgestemd op de behoefte van het kind of de ouder; 

 De jeugdhulpaanbieder heeft kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel zodat ze 
verantwoorde hulp kunnen bieden (norm van de verantwoordelijkheidstoedeling  

 De jeugdhulpaanbieder werkt met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan 
van aanpak; 

 De jeugdhulpaanbieder heeft een kwaliteitssysteem; 
 De jeugdhulpaanbieder werkt met medewerkers die een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) hebben; 
 De jeugdhulpaanbieder heeft een verplichte meldcode voor huiselijke geweld en 

kindermishandeling; 
 De jeugdhulpaanbieder heeft een meldplicht bij calamiteiten en geweld;  
 De jeugdhulpaanbieder heeft een vertrouwenspersoon;  
 De jeugdhulpaanbieder heeft een klachtenregeling en -commissie;  
 De jeugdhulpaanbieder heeft een cliëntenraad. 

 
Indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, kunt u hieronder toelichting geven:  

 

 
Zelfstandig Zonder Personeel (ZZP’er) 
Van professionele zorgverlening is ook sprake wanneer de zorg wordt verleend door een 
ZZP’er die voldoet aan de volgende criteria: 
 

 De professionele zzp’er staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en uit de inschrijving moet blijken dat de zzp’er een vorm van jeugdhulp 
biedt.  

 Als het van toepassing is, moet de zzp’er geregistreerd zijn in het BIG register en/of 
het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); 

 Het opleidingsniveau en de werkervaring van de zzp’er moet passen bij de 
ondersteuningsbehoefte van de cliënt en een bijdrage leveren aan een structurele 
verbetering van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.  

 De zzp’er biedt verantwoorde hulp, die veilig, doeltreffend, doelmatig en clientgericht 
is en afgestemd op de behoefte van het kind ouder. 

 De zzp’er biedt verantwoorde hulp die voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de 
beroepsgroep.  

 De zzp’er heeft een kwaliteitssysteem 
 De zzp’er werkt met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan of plan van aanpak 
 De zzp’er heeft een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 De zzp’er stelt een vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen 

 
Als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, is er geen sprake van een professionele 
hulpverlener. Er is dan sprake van een niet-professionele hulpverlener. Het is ter beoordeling 
van het college of en welk PGB beschikbaar wordt gesteld. 
 

Ondertekening zorgverlener 

Naam zorgverlener  

Naam ondertekenaar:  

Datum:  Plaats:  
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Handtekening  

 
 
 
 
 
 
 
 


