Unibonz betalen vanuit PGB
Beste ouder,
Wellicht vraag je je af wat het betekent om Unibonz te betalen vanuit PGB. In dit document wil ik
je informatie hierover geven en je op weg helpen om dit te regelen.
Zorg in natura vs. Persoonsgebonden budget
In Nederland heeft elke ouder de vrijheid om te kiezen voor zorg in natura (ZIN) of voor een
persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura kiezen ouders uit de zorgorganisaties
waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt. Bij persoonsgebonden budget bepaalt en
regelen ouders zelf de zorg. “Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee
iemand zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Iemand die een PGB krijgt, bepaalt zelf welke
zorgverleners zorg of ondersteuning geven, waar en wanneer.” (bron: Rijksoverheid.nl) Het
budget krijgen ouders niet op hun eigen rekening gestort, maar wordt toegekend door de
gemeente en uitbetaald aan de zorghulpverlener door de Sociale Zorgverzekeringsbank (SVB)
volgens de afgesloten zorgovereenkomst tussen ouders en de hulpverlener. Algemene
informatie over PGB is te vinden op:
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb
- https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/pgb-voor-jeugdhulp
- https://www.svb.nl/nl/pgb
- https://www.pgb.nl/pgb/
PGB vanuit Jeugdwet
PGB kan vanuit verschillende potten verstrekt worden. PGB uit de Jeugdwet kan aangevraagd
worden om de behandeling bij Unibonz voor kind(eren) en gezin te betalen. De aanvraag dient te
gaan via de gemeente. Zo kunnen gezinnen van gemeente Den Haag meer informatie hierover
vinden op: https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/persoonsgebonden-budgetpgb.htm
“Voorwaarden voor een jeugdhulp-pgb
Een jeugdhulp-pgb is mogelijk als:
- de gemeente uw kind jeugdhulp toekent;
- u kunt aangeven waarom hulp ‘in natura’ niet geschikt is;
- u het PGB kunt beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen);
- u zorg inkoopt die goed en veilig is.
De gemeente kan nog aanvullende voorwaarden stellen.”
(Bron: https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/pgb-voor-jeugdhulp)
Wees voorbereid op het PGB-aanvraag
Ondanks dat ouders kunnen kiezen om zorg in natura of een persoonsgebonden budget in te
zetten, gaat het niet zo makkelijk om het laatste te doen. Goede voorbereiding is daarom van
belang!
1. Allereerst dienen ouders PGB-vaardig te zijn. Zie de 10 PGB-vaardigheden volgens de
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budgetpgb/documenten/publicaties/2019/08/26/10-punten-pgb-vaardigheden
2. Bij het aanvragen van een PGB dienen ouders te kunnen betogen waarvoor hulp nodig is
en waarom zij een PGB willen en niet zorg in natura nemen. Veel voorkomende redenen
voor het kiezen voor Unibonz zijn o.a. het kunnen spreken in eigen moedertaal
Papiamentu, het hebben van een christelijke hulpverlener, het hebben van een
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cultuursensitieve of transculturele hulpverlener, het hebben van een psycholoog die
tevens een systeemtherapeut is.
Tip: Vul voor het aanvragen van een PGB bij je gemeente een Familiegroepsplan
in; dit in lijn van het advies van PerSaldo. Zie: https://www.pgb.nl/hulp-enadvies/slimme-lijstjes/slim-lijstje-familiegroepsplan/
3. De ervaring leert dat een vechtersgeest, geduld en doorzettingsvermogen nodig is om
PGB aan te vragen en deze uiteindelijk te krijgen. Ook leert de ervaring dat het helpend is
als andere betrokken hulpverleners en professionals de aanvraag (schriftelijk) kunnen
ondersteunen. Tevens leert de ervaring dat het helpend is als ouders en hulpverlener de
zorgenvraag, de zorgaanbod en het budget op papier kunnen zetten voor de aanvraag.
Vragen of onduidelijkheden? Twijfel dan niet om contact op te nemen met:
Gladys Brinckman-Reigina, MSc.
Psycholoog, Pedagoog en Systeemtherapeut i.o.
+31644664062
gladys@unibonz.org
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