
Welkom

Online pgb-informatiebijeenkomst

Donderdag 31 maart 2022

19.30 – 21.00 uur



PGB Jeugd

Nieuwe verordening en 
nadere regels Jeugdhulp 

m.i.v. 2022
in de Leidse regio



Beleidskaders jeugdhulp

• Nieuw jeugdhulpbeleid sinds 2019

En de gevolgen hiervan voor : 

➢Toegang jeugd: de Jeugdteams
➢Specialistische jeugdhulp
➢PGB Jeugd
➢Toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid van de 

jeugdhulp



Nieuw beleid

• In 2019 is er nieuw beleid vastgesteld.
‘Samen sterk voor de toekomst van jeugdhulp’ 

Uitgangspunt: 
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien 
van hun kind.

Een van de drie rode draden in het nieuwe beleid: Normaliseren. 

✓ Normaliseren: vertrekpunt is dat ouders zelf mogelijkheden hebben 
om problemen op te lossen.  

✓ Bij het aanpakken van de problemen focussen we eerst op de 
mogelijkheden van kind en ouders. 



Vervolg nieuw beleid

• Alle beleidsstukken zijn ter inspraak 
voorgelegd. 

• PGB-jeugd is tevens specifiek voorgelegd aan 
de Adviesraad Sociaal Domein en aan Per 
Saldo, een  belangenbehartigingsorganisatie 
van PGB-houders.



PGB Jeugd

Belangrijke wijzigingen:

• Eigen kracht en probleemoplossend vermogen 
van ouders (niet: financiële draagkracht)

• Sociaal netwerk

• Motivatie

• Vaardigheid

• Budgetplan

• Tarieven



Eigen kracht ouders

• Ouders zijn verantwoordelijk voor opvoeding 
en verzorging.

• Ook als dit bovengebruikelijke zorg betreft.

• Ouders kunnen niet betaald worden vanuit 
PGB Jeugd.

• PGB is geen inkomensvoorziening. 



Vervolg eigen kracht ouders

• Anderen uit het Sociaal Netwerk kunnen wel 
betaald worden, mits ouders de zorg niet kunnen 
geven.

• Wel mogelijk voor ouders: respijtzorg.

• Er is een overgangsregeling voor ouders die tot 
nu toe betaald werden vanuit PGB sociaal 
netwerk. 



Kwaliteitseisen sociaal netwerk

• Goed contact met jeugdige

• Is aanwezig bij gesprek JT 

• Doelen uit gezinsplan kennen en kunnen behalen

• VOG (m.u.v. 1e lijn)

• Minimaal 18 jaar 



Motivatie en vaardigheid

• Gezinsplan en budgetplan

• Vaardigheidstest

• Oordeel college is leidend bij vaardigheidstoets



Tarieven

• Uniform in Leidse regio

• PGB-tarieven volgen Zorg in natura-tarieven

• Uitzondering: tarief sociaal netwerk maximaal  
€ 20,- per uur







VRAGEN



Aanvullende informatie

• Informatie op de gemeentelijke websites:
• Inhoud van de presentatie

• Lijst met vragen en antwoorden

• Beeldopname van de presentatie (indien mogelijk)

• Verordening en Nadere regels Jeugdhulp 2022


