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Specialistische jeugdhulp voor uw kind
U heeft contact gezocht met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 
omdat uw kind meer zorg nodig heeft dan gebruikelijk. 

Om erachter te komen welke hulp het beste bij uw situatie past, gaat het CJG met 
u in gesprek. We bespreken wat er goed gaat, wat u wilt verbeteren en wie daarbij 
kan helpen. Zo verkennen we samen uw vragen en de mogelijke oplossingen. 
Als uit dit gesprek blijkt dat uw kind specialistische jeugdhulp nodig heeft, 
kan het CJG die hulp erbij halen. 
De fi nanciering van specialistische jeugdhulp kent twee vormen, namelijk 
Zorg in natura (ZIN) en een Persoonsgebonden budget (PGB).

Zorg in natura 
U kunt gebruik maken van zorg die door de gemeente is ingekocht. Dit noemen 
we ´Zorg in natura´. Wanneer deze zorg bij uw situatie past, kan het CJG u helpen 
om te kiezen voor één van de organisaties die deze zorg biedt. Met een toekenning 
van het CJG mag de zorgverlener de hulp aan uw kind of gezin starten.  

Een Persoonsgebonden budget 
Als de zorg die door de gemeente is ingekocht niet of onvoldoende passend is 
voor uw kind, kan een Persoonsgebonden budget (PGB) uitkomst bieden. 
Bijvoorbeeld wanneer de zorg voor uw kind op onregelmatige of ongebruikelijke 
tijden moet worden verleend of wanneer de zekerheid van een vaste zorgverlener 
heel belangrijk is. 
Met een Persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg voor uw kind inkopen en 
organiseren. U kiest een zorgverlener en maakt ook zelf afspraken over doelen, 
tijden en kosten en bewaakt deze afspraken. In deze folder leggen we uit welke 
taken en verantwoordelijkheden een PGB met zich meebrengt.  

 
Wat is het verschil tussen een Persoonsgebonden budget 
en Zorg in natura?
Wanneer u een PGB heeft, koopt u zelf de zorg in en houdt u zelf de 
administratie bij. U bent verantwoordelijk voor het bewaken van de 
kwaliteit van de zorg. Als u gebruik maakt van de zorg die de gemeente 
heeft ingekocht, hoeft u dat niet allemaal zelf te regelen.

Wie zijn wij? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin luistert, biedt  advies en 
ondersteuning aan ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. 
We werken samen met scholen, de jeugd gezondheidszorg, 
het sociaal wijkteam, huisartsen en veel andere organisaties 
op het gebied van jeugd. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt: 
•  Informatie en advies over opgroeien, ouderschap en 

opvoeden aan iedereen die daar vragen over heeft.
• Gezinscoaching.
• Ondersteuning en coaching van jongeren tot 23 jaar.
•  Begeleiding naar passende hulp - of dat nu lichte, 

voor iedereen toegankelijke hulp is of gespecialiseerde 
jeugdhulp, waarvoor een verwijzing nodig is. 

Ons Informatie- & Adviesteam is elke werkdag bereikbaar 
voor al uw vragen. 
In Haarlem en Zandvoort op het nummer 088 - 995 8484 
en in de IJmond gemeenten op het nummer 088 - 995 8355.
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Uw PGB aanvraag 

Een medewerker van het CJG komt bij u op bezoek om de situatie van uw kind 
en de vraag van uw gezin te bespreken. U krijgt uitleg over het CJG en over onze 
werkwijze. Samen met u bespreken we wat er nodig is, wat u wilt bereiken en wie 
daar een bijdrage aan kan leveren. Als uw kind daartoe in staat is (en ouder is dan 
12 jaar), betrekken we ook graag uw kind bij dit gesprek. Boven de 16 jaar moet 
uw kind ook instemmen met de aanvraag. 

Soms is het lastig uit te leggen wat uw probleem of vraag is. Bereid daarom het 
gesprek voor. Een paar tips: 

•  Denk na of schrijf op wat uw grootste zorgen zijn.
•  Welke hulp heeft u op dit moment? Wat gaat er goed en wat kan anders?
•  Verzamel belangrijke documenten, bijvoorbeeld over eerdere hulp, informatie van 

school of testen. Lever deze indien mogelijk voor het huisbezoek aan bij het CJG, 
zodat ook de CJG-medewerker zich op het gesprek met u kan voorbereiden.

•  U mag altijd iemand, die het belangrijk vind dat het goed gaat met u en uw gezin, 
uitnodigen bij het gesprek. 

U kunt de ruimte achterin deze folder 
gebruiken om aantekeningen te maken. 
Bel ons als u nog vragen heeft 
over het gesprek.

Jeugdhulpplan
Van de CJG-medewerker krijgt u een ‘jeugdhulpplan’. In dit plan geeft u aan 
wat u met het PGB wilt bereiken en hoe een PGB daarbij zou kunnen helpen. 
U bespreekt uw plan met de CJG-mede werker en stelt het daarna eventueel bij. 

Beoordeling 
In het jeugdhulpplan heeft u aangegeven wat uw doel is met het PGB en welke zorg 
u hierbij nodig denkt te hebben. De gemeente heeft het CJG de bevoegdheid gegeven 
om te beoordelen of de zorg die u wilt inkopen ook de meest passende hulp is om uw 
doel te bereiken. Belangrijke punten in de overwegingen van het CJG zijn: 

•  Een PGB beheren 
Bij het beheren van een PGB komt veel kijken. Het CJG bespreekt met u of het
budgethouderschap bij u en uw situatie past. Mocht dat niet het geval zijn, dan 
wordt gekeken of de zorg die u nodig heeft apart voor uw gezin ingekocht 
kan worden. 

•  Goede jeugdhulp
In het jeugdhulpplan beschrijft u welke hulp u wilt organiseren. Het CJG beoordeelt 
of dit plan bijdraagt aan het welzijn of de ontwikkeling van uw kind.

•  Informele zorg
In plaats van een zorgverlener kunt u ook uzelf of iemand uit uw omgeving met 
behulp van het PGB uitbetalen. Maar niet alle hulp is jeugdhulp. Graag bespreekt 
het CJG de mogelijkheden en de voor-en nadelen van deze 'informele zorg'.  

•  Kwaliteitseisen
De wet stelt eisen aan organisaties en professionele zorgverleners die met jeugd 
werken. Deze eisen gelden ook wanneer u een zorgverlener met behulp van een 
PGB contracteert. Deze zorgverlener moet in veel gevallen een SKJ- of BIG-registratie 
hebben. U heeft de verantwoordelijkheid om dit te controleren. Vaak is ook een 
recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Jeugdhulpplan
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Beschikking
Op basis van uw jeugdhulpplan en het gesprek met het CJG, neemt het CJG binnen 
8 weken namens het College van Burgemeester en Wethouders een besluit over 
de toekenning of afwijzing van uw aanvraag. Dit besluit staat in een brief van de 
gemeente en noemen we een beschikking. In de beschikking staat voor welke zorg 
u budget krijgt, hoe hoog het budget is en voor hoe lang u de zorg voor uw kind 
kunt inkopen. 

Tarieven 
De gemeente stelt tarieven vast voor het PGB. De hoogte is gebaseerd op de gemid-
delde tarieven van zorgaanbieders. De zorgaanbieder van uw keuze kan uiteraard een 
lager of hoger bedrag vragen. Hogere bedragen worden via het PGB niet vergoed. 
U zult de extra kosten zelf moeten betalen. De mogelijkheid om budget te ‘sparen’ 
omdat uw zorgverlener een lager tarief vraagt, is beperkt. Overleg hier vooraf over!  

Bezwaar? 
Wanneer u het niet eens bent met de beschikking, kunt u bezwaar aantekenen. 
De informatie hierover staat op de beschikking. 

De Sociale Verzekeringsbank
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt het bericht dat u een PGB toegekend 
heeft gekregen. Zij ontvangen uw BSN-nummer, de hoogte van uw budget en de 
periode waarin u dit budget mag ontvangen.

Zorgovereenkomst
Uw afspraken met de zorgverleners legt u vast in een zorgovereenkomst. Een getekend 
exemplaar stuurt u naar het SVB. Deze zorgovereenkomst kunt u downloaden van 
www.svb.nl. Zodra de zorgovereenkomst goedgekeurd is, kunt u starten met de zorg. 

Betaling van de zorg
U ontvangt een factuur van uw zorgverlener voor de geleverde zorg. U controleert 
het aantal uren en het tarief. Als de factuur klopt, stuurt u deze naar de SVB. 
De SVB controleert het bedrag en betaalt rechtstreeks uit aan de zorgverlener. 
Informeer de SVB altijd zo snel mogelijk over wijzigingen. 

Op de website van de SVB kunt u via Mijn PGB een overzicht vinden 
van de facturen die zijn betaald en van het resterende budget. 

Wanneer stopt het PGB?
Uw PGB is beschikbaar voor een bepaalde periode. Als deze periode voorbij is 
of wanneer uw budget eerder op is, stopt uw toegang tot uw PGB. 
Het PGB kan ook stopgezet worden in de volgende situaties:
• De situatie van of rond uw kind verandert zodanig dat andere hulp nodig is.
• U wilt alsnog gebruik maken van ‘Zorg in natura’.
• U heeft onvolledige of onjuiste gegevens doorgegeven.
• Uw doelen zijn eerder bereikt. 
• Als er niet aan de kwaliteitseisen is voldaan.
 
Uw stappenplan
1.  In gesprek met het CJG onderzoekt u welke zorg u nodig heeft voor 

uw kind(eren) en bespreekt u het jeugdhulpplan, het budgethouderschap 
en de keuze voor de zorgverlener. 

2. U stelt uw jeugdhulpplan PGB op.
3. U bespreekt uw plan met het CJG en u stelt het daarna eventueel bij. 
4.  U benadert een zorgverlener en maakt afspraken die u vastlegt in de 

zorgovereenkomst.
5.  U zorgt dat de SVB uw zorgovereenkomst ontvangt. Dit kan per post 

of via www.svb.nl/pgb. 
6.  Nadat de overeenkomst goedgekeurd is, kunt u uw declaraties indienen 

bij de SVB.
7.  Op de afgesproken tijd evalueert u de hulpverlening met het CJG en bekijkt 

u of een wijziging of verlenging nodig is. Wanneer een verlening nodig is, 
is het  belangrijk om minimaal 8 weken van tevoren een verzoek in te dienen.

Als u wilt nagaan of een PGB 
iets voor u is, kunt u de zelftest 
invullen op: www.pgb-test.nl

Als u wilt nagaan of een PGB 
iets voor u is, kunt u de zelftest 
invullen op: www.pgb-test.nl



www.cjghaarlem.nl  www.cjgzandvoort.nl  www.cjgijmond.nl

Volg ons op:        @CJG Haarlem / @CJG IJmond

      CJG Haarlem / CJG IJmond

Begrippen

Beschikking  Een brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag  
voor specialistische hulp is goedgekeurd of afgewezen.

Jeugdhulpplan  Uw persoonlijke plan waarin u beschrijft waarvoor u een  
PGB wilt gebruiken. 

PGB  Persoonsgebonden budget. Hiermee kunt u zelf zorg  
inkopen voor uw kind.

Specialistische hulp  Hulp, zorg of ondersteuning waarvoor u een verwijzing  
nodig heeft van een jeugd- of huisarts, medisch specialist,  
gezinsvoogd of het CJG. Alleen het CJG kan een PGB  
toekennen. 

Zorg (Specialistische) hulp of ondersteuning voor uw kind.

Zorg in natura  Hulp, zorg of ondersteuning die door de gemeente is  
ingekocht bij een jeugdhulporganisatie.

Zorgovereenkomst De overeenkomst tussen u en de zorgverlener.

Aantekeningen
 

Wat gaat er nu goed en waar heeft u zorgen over?

 

Wat wilt u graag veranderen? 

 

Hoe wilt u dat aanpakken en wie kan u daarbij helpen?

 

Wat heeft u nog meer aan hulp of ondersteuning nodig?

Foto's: O
tto Snoek en beeldbank tbv. decentralisatie zorg voor jeugd




