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Aanvraag verlenging zorg - Persoonlijk zorgplan Jeugdwet 

Persoonsgegevens cliënt 

Achternaam :  .................................................................................................... 

Voornaam/voornamen :  .................................................................................................... 

Geboortedatum :  .................................................................................................... 

Burgerservicenummer :  .................................................................................................... 

Ouder(s) of verzorgende(n) 

Ouder of verzorgende 1 

Achternaam :   .................................................................................................... 

Voornaam/voornamen :  .................................................................................................... 

Ouder of verzorgende 2 

Achternaam :   .................................................................................................... 

Voornaam/voornamen :  .................................................................................................... 

DEEL 1 - Situatie en motivatie  

1. Waarom vraagt u jeugdhulp bij de gemeente aan; wat is uw situatie? 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

2. Welke jeugdhulp heeft u nodig? 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

3. Welke jeugdhulp kunt u zelf bieden? 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

4. Waarom is jeugdhulp in natura is niet geschikt? 

 .............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

5. Welke jeugdhulp wordt geleverd door uw sociale netwerk (familie, vrienden, buren, vrijwilligers) en 
welke hulp zou u nog meer kunnen krijgen?  

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................
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6. Welke jeugdhulp gaat uw zorgverlener leveren? 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

7. Welke tussentijdse doelen wilt u behalen?  

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

8. Welk eindresultaat wilt u met de jeugdhulp bereiken?  

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

9. Welke afspraken heeft u met de zorgverlener gemaakt? 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

10. De kwaliteit van de jeugdhulp is gewaarborgd, doordat de hulpverlener in het bezit is van een 
registratie bij: 
 
□ SKJ  
□ BIG 
□ FVB, vak therapeuten 

 
□ Niet van toepassing, omdat: 

 ............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................. 

11. Bent u in staat het pgb zelf te beheren of kunt u hiervoor iemand anders inschakelen?  

 ............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................. 

12. Aanvullende informatie 

 ............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................  
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DEEL 2 - Budgetplan per voorziening die u wilt inkopen met het pgb 

Gewenste duur van het pgb (indien van toepassing):  ..............  maanden/jaar* 
*Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Ik wil bij de volgende aanbieder(s) de voorziening(en) inkopen: 

Soort voorziening*  Naam aanbieder Vestigingsplaats KvK- nummer 

    

    

    

    

* Bijvoorbeeld: GGZ, jeugdhulpverlening, Individuele begeleiding 

 
Dit zijn de bedragen die ik wil afspreken met mijn aanbieder(s): 

Naam aanbieder Uurtarief Aantal uren per week Kosten per maand 

   € 

   € 

   € 

   € 

 
Dit is het totaalbedrag per jaar dat ik per voorziening wil gaan besteden: 

Soort voorziening Totaal jaarbudget 
(kalenderjaar) 

 €  

 €  

 €  

 €  

Totaal PGB  €  

Bijlagen 

Vink aan welke bijlagen zijn bijgevoegd: 

□ Verklaring omtrent gedrag, niet ouder dan een jaar. 

□ Certificering zorgverlener(s) 

□ Inschrijving kamer van koophandel 

□ Rapportage(s) onderzoek  

□ Evaluaties (school, zorgverleners(s), pgb) 

□ Offerte(s) zorgaanbieder(s) 

□  ....................................................................................................................................................... 

□  ....................................................................................................................................................... 

□  ....................................................................................................................................................... 

Tenslotte 

• Met iedere zorgverlener dient u een zorgovereenkomst op te stellen, welke moet worden 
aangeleverd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

• Het PGB dient door u  worden gedeclareerd bij de SVB en wordt door de SVB rechtstreeks 
uitbetaald aan de zorgverlener. 



 

   
Aanvraag verlenging zorg - Persoonlijk zorgplan Jeugdwet Pagina 4 van 6 

Bijlage 1 - Akkoordverklaring verlenging zorg of aanpassing zorg 
 
Naam cliënt   .........................................................................................................................  

Geboortedatum  ..........................................................................................................................  

Burgerservicenummer  ..........................................................................................................................  
 

 
Alle gezaghebbende ouders moeten tekenen voor akkoord. Als de jongere 12 jaar of ouder is moet de 
jongere ook voor akkoord tekenen. 
 

Ondertekening jeugdige (12 jaar of ouder)  

Ik ga akkoord met de inhoud van deze aanvraag en de hierin gestelde doelen. 

Plaats en datum  ..........................................................................................................................  

Naam  ..........................................................................................................................  

Handtekening 
 

  ..........................................................................................................................  

Ouder/Opvoeder 1 

Ik ga akkoord met de inhoud van deze aanvraag en de hierin gestelde doelen en/of aangevraagde 

zorg. 

Plaats en datum  ..........................................................................................................................  

Naam  ..........................................................................................................................  

Handtekening 
 

  ..........................................................................................................................  

Ouder/Opvoeder 2 

Ik ga akkoord met de inhoud van deze aanvraag en de hierin gestelde doelen en/of aangevraagde 

zorg. 

Plaats en datum  ..........................................................................................................................  

Naam  ..........................................................................................................................  

Handtekening 
 

  ..........................................................................................................................  
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TOELICHTING 

Wanneer is gebleken, dat een voorziening op grond van de Jeugdwet moet worden ingezet, heeft een 
cliënt de keuze voor een voorziening in natura of middels een persoonsgebonden budget (pgb). 
Wanneer gekozen wordt voor een pgb dient een persoonlijk zorgplan ingevuld te worden. Dit 
persoonlijk zorgplan zorgt ervoor, dat kan worden vastgesteld dat u aan de wettelijke vereisten voor 
een pgb voldoet en u zelf goed heeft stilgestaan bij het aangaan van de verplichtingen rondom een 
pgb. Als pgb-houder bent u namelijk zelf opdrachtgever en verantwoordelijk voor inzetten van de juiste 
zorg.  

Toelichting DEEL 1 

1. Bij deze vraag wordt u gevraagd uw situatie toe te lichten en welke jeugdhulp op grond van de 
Jeugdwet noodzakelijk is.   

2. Op grond van de Jeugdwet dient u te motiveren, waarom een voorziening in natura, welke 
geboden wordt door een zorgaanbieder via de gemeente, voor u niet passend is. Waarom moet 
een pgb ingezet worden en geen voorziening in natura? 

3. Toegelicht dient te worden welke jeugdhulp nodig om middels het pgb ingezet te worden.  

4. Wanneer de jeugdige of ouders zelf in staat zijn het probleem op te lossen hoeft geen 
voorziening voor jeugdhulp te worden ingezet. Dit noemen we eigen kracht of probleemoplossend 
vermogen. U dient toe te lichten welke jeugdhulp u zelf kunt verzorgen.  

5. Deze vraag sluit aan bij vraag 4. Het kan ook mogelijk zijn, dat u de situatie met uw sociaal 
netwerk, familie, vrienden, kennissen kunt oplossen.  

6. Beschreven dient te worden welke jeugdhulp door de zorgverlener(s) geleverd gaat worden.  

7. Gevraagd wordt toe te lichten welk eindresultaat u wilt bereiken met de inzet van de jeugdhulp. 
Wanneer de jeugdhulp eindigt, wat moet er dan bereikt zijn? 

8. Het bereiken van het eindresultaat gaat vaak niet in één keer. Om dat te behalen is het belangrijk 
om doelen te noemen die u in de tussentijd wilt bereiken. Zodoende kan tussentijds beoordeeld 
worden of met de inzet van de jeugdhulp de goede stappen worden gemaakt. 

9. Met de inzet van een pgb bent u zelf opdrachtgever en verantwoordelijk voor de te leveren 
jeugdhulp en het behalen van de resultaten. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken 
met de zorgverlener(s) die u gaat inzetten om te kunnen komen tot wat er nodig is.  

10. De jeugdhulp die uw wilt inkopen met het pgb moet voldoen aan kwaliteitseisen. De kwaliteit van 
de in te kopen jeugdhulp moet namelijk kwalitatief goed zijn. Het college van burgemeester en 
wethouders moet hiervan zeker kunnen zijn. Daarnaast moet vastgesteld kunnen worden, dat de 
in te zetten jeugdhulp een passende oplossing biedt voor de hulpvraag die er is.  

11. Op grond van de Jeugdwet moet u blijk geven van het feit, dat u voldoende in staat bent de pgb-
taken uit te voeren en uw belangen kunt behartigen. Wanneer u niet voldoende in staat bent dit 
zelf te kunnen, kan hiervoor iemand uit uw netwerk worden ingeschakeld of een mentor, 
bewindvoerder, gemachtigde, curator of gecertificeerde instelling. 

12. Op grond van de Jeugdwet heeft u een inlichtingenplicht en medewerkingsplicht. U dient alle 
informatie te verstrekken waarvan u redelijkerwijs duidelijk kan zijn, dat deze van belang is voor 
het verstrekken van een pgb of de heroverweging van de beslissing tot toekenning van een pgb. 
Daarnaast bent u verplicht uw medewerking te geven aan hetgeen nodig is voor de uitvoering 
van de Jeugdwet. Bij dit onderdeel kunt u van belang zijnde informatie, die nog niet gevraagd is, 
aangeven.   
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Toelichting DEEL 2 

Bij het budgetplan wordt u gevraagd de een overzicht van de kosten aan te leveren voor de 
voorzieningen die u met het pgb gaat inkopen. De kosten komen tot stand op basis de afspraken die u 
met de zorgverlener(s) maakt. Bij vaststellen van de hoogte van het PGB gaat de gemeente uit van de 
kosten in natura van de goedkoopst adequate zorgaanbieder voor de betreffende voorziening. Het kan 
dus zijn dat deze kosten afwijken van de afspraken die u zelf met een aanbieder overeenkomt. In 
principe is de hoogte van een pgb nooit hoger, dan wat de gemeente kwijt zou zijn aan de voorziening 
in natura.  
 
Voor formele en informele hulp gelden verschillende tarieven: 

• Professionele zorgverlener (instelling) : 100% 

• Professional zzp-er (geregistreerd) : 80% 

• Informele zorgverlener (waaronder ouders/eigen netwerk) : 60%  
 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de betalingen en het beheer van de pgb’s. Op basis van 
de declaraties die u kunt indienen bij de SVB, wordt de vergoeding rechtstreeks uitbetaald aan de 
zorgverlener.  
 
U bent verantwoordelijk voor het aangaan van een rechtsgeldige zorgovereenkomst met de 
zorgverlener. U dient hiervoor gebruik te maken van de modelovereenkomsten die door de SVB 
beschikbaar worden gesteld. Op de site van de SVB kunt u deze vinden alsmede meer informatie. De 
zorgovereenkomst moet door de gemeente en de SVB goedgekeurd worden.  
 
Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst, bent u gehouden het minimumloon en vakantiegeld 
te betalen. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst kunt u ook gehouden zijn om de 
werkgeverslasten in te houden. Meer informatie kunt u hierover opvragen bij de SVB. 
 
Voor meer informatie over het pgb en alles wat daarbij komt kijken verwijzen wij u naar www.pgb.nl. 
Deze site biedt ook de mogelijkheid om een zelftest te doen om te beoordelen of een pgb iets voor u 
is. Daarnaast kunt u veel informatie vinden op de site van de SVB www.svb.nl.  

http://www.pgb.nl/
http://www.svb.nl/

