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PGB toegekend, en dan.. 
Met een PGB gaat u zelf uw zorg regelen. 

 

 

 

U heeft een aanvraag PGB ingediend bij team Jeugd van de gemeente Delft en voldoet aan de 

voorwaarden. U ontvangt daarom een toekenningsbeschikking van de gemeente Delft. Hierin staat 

vermeld dat u een PGB krijgt en hoe hoog uw budget is. In dit informatieblad geven wij stap voor stap 

uitleg wat u nu moet regelen.    

 

Van wie wilt u zorg krijgen? 

 U kiest zelf welke hulpverlener u inzet. Dit is dan uw zorgverlener. Het kan bijvoorbeeld een 

zorginstelling zijn, professionele hulpverlener, maar ook een familielid. 

 

 U maakt met uw zorgverlener afspraken over uw zorg. Zoals de tijden waarop uw zorg krijgt 

en wat u daarvoor betaalt, deze zijn toegekend in de beschikking.  

Zorgovereenkomst 

 U zet de afspraken met uw zorgverlener op papier. Dit heet een zorgovereenkomst. Om er 

voor te zorgen dat alles goed geregeld is, adviseren wij u om de modelovereenkomst van de 

SVB te gebruiken. Deze kunt u vinden op de website www.svb.nl.  

 

 Het is belangrijk dat u de zorgovereenkomst goed invult en ondertekent. Mist er iets? Dan 

wordt er gevraagd om de zorgovereenkomst te corrigeren en opnieuw op te sturen. De 

overeenkomst stuurt u naar:   

 

PGB-Jeugdwet  

Sociale Verzekeringsbank  

Postbus 8038, 2503 RA Utrecht 

 

Beoordeling 

 U ontvangt van de SVB een bevestiging als uw zorgovereenkomst goed en volledig is ingevuld. 

Wanneer uw zorgovereenkomst akkoord is, ziet u dit in Mijn PGB. 

 

 

Hulp bij Mijn PGB 

Met Mijn PGB regelt u persoonlijke zaken met de SVB via internet. Dit werkt sneller en eenvoudiger 

dan papieren formulieren en brieven. U gebruikt hiervoor uw DigiD. 

 

 

http://www.svb.nl/
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U kunt het volgende met Mijn PGB doen:  

 

 Een urenbriefje, rekening of factuur indienen 

 Uw budgetoverzicht bekijken 

 Documenten sturen (uploaden) 

 Persoonlijke gegevens bekijken of wijzigingen 

 Gegevens van uw zorgverlener bekijken of wijzigen 

 Ziekte, herstel of zwangerschap doorgeven 

 

Handige adressen   

SVB 

Voor alle informatie over uw PGB, ga naar de website www.svb.nl. 

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op de website staan ook handige informatiefilmpjes.  

De SVB kunt u bereiken op: 030 - 264 82 00. Op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur. 

Team Jeugd   

Heeft u inhoudelijke vragen over de zorg van uw kind? Neem dan contact op met uw contactpersoon 

van team Jeugd van de gemeente Delft. Telefonisch bereiken via 14015 op werkdagen van 9.00 – 17:00 

uur.   

 

 

 

 

http://www.svb.nl/

