
Meer informatie over het pgb vind je op:
• pgb.nl (alle informatie over het pgb op de website van Per Saldo)
• bvkz.nl (de branchevereniging kleinschalige zorg)
• rijksoverheid.nl/onderwerpen/pgb (alle maatregelen en beleid over het pgb)
• informatielangdurigezorg.nl (over zorg vanuit de Wlz) 
• svb.nl/pgb (alle informatie over het pgb van de SVB)
• zn.nl (Zorgverzekeraars Nederland)

gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is zorg zonder vergoeding. Bijvoorbeeld 
koken voor je kind of boodschappen doen voor je ouders.

Maandelijks declareren. Voor de zorg 
die je hebt geleverd. Maar denk ook 
aan reiskosten of andere onkosten 
die je hebt gemaakt om zorg of 
ondersteuning te kunnen geven. 

zorgverlening met pgb

Heeft de persoon aan wie jij zorg verleent een pgb? En gaat 
het om een familielid of goede kennis? Dan noemen we dit 
‘informele zorg’. 

Ziek melden, verlof en vakantie

Factureren, zoals jullie hebben 
vastgelegd in de overeenkomst. 

Tarieven

In de overeenkomst spreek je met elkaar een loon of vergoeding af. Hier zijn regels voor:

• Zorgovereenkomst van opdracht

• Zorgovereenkomst Arbeidsovereenkomst

• Zorgovereenkomst met partner of familielid

• Hulp uit sociaal netwerk

Minimaal: wettelijk minimumloon

Maximaal: de tarieven voor zorg met een pgb op basis van de 
Wlz en Zvw worden landelijk vastgesteld. Kijk voor de actuele 
tarieven op pgb.nl. Voor de Wmo en Jeugdwet 
kijk je op de website van de gemeente. 

Je declareert maandelijks achteraf 
een vergoeding of bepaalde onkosten.

hulp uit sociaal netwerk

Voor hulp uit het sociale netwerk is een symbolische vergoeding 
beschikbaar. Hulp uit het sociale netwerk wordt betaald uit het 
pgb. De mogelijkheid hiervoor verschilt per gemeente.

Meer informatie: svb.nl via www.svb.nl/nl/pgb/hulp-uit-
sociaal-netwerk

Vergoeding voor ‘Hulp uit sociaal 
netwerk’? Regel een verklaring 
bij de gemeente. Alleen met deze 
verklaring kan de SVB de vergoeding 
maandelijks uitbetalen. 

mantelzorg

Mantelzorg is structurele hulp en verzorging van een naaste 
(familielid, vriend of kennis) op vrijwillige basis. Je kunt 
hier een ‘waardering’ voor krijgen, bijvoorbeeld een kleine 
vergoeding of cadeaubonnen. Dat gaat via de gemeente. Elke 
gemeente bepaalt zelf wat je krijgt en voor welke hulp (koken, 
vervoer, etc.). Kijk op de website van je gemeente voor de 
mogelijkheden.

Meer informatie: mantelzorg.nl via mantelzorg.nl/
pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/geldzaken/
mantelzorgwaardering)

Aangifte doen over je inkomsten bij de 
Belastingdienst

3 Stap 3: Uitvoering

Waar moet je aan denken als je informele zorg gaat verlenen?

Als je kiest voor werken als informele zorgverlener met een pgb 
kan dit op verschillende manieren:

Er zijn verschillende soorten informele zorg, met en zonder vergoeding:

Er zijn verschillende soorten zorg die je kunt 
verlenen aan iemand die dicht bij je staat.

Alle soorten hebben voor- en nadelen.

Denk daarom goed na over wat jij en degene 
die je wilt gaan verzorgen, willen.

Overleg met elkaar: wat is er nodig, wat 
verwacht je van elkaar? Hou rekening 
met verschillende rollen: (wettelijk) 
vertegenwoordiger, verzorger, familielid. 
Niet al deze rollen zijn goed met elkaar te 
combineren, en soms mag het ook niet. 

Lees je dus in en bespreek de mogelijkheden 
met elkaar. Hier kun je hulp bij krijgen.
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2 Stap 2: Keuze

Stap 1:  Oriëntatie

Iemand in jouw directe omgeving heeft zorg 
nodig. Jij wilt deze zorg (deels) verlenen.

Waar moet je aan denken en wat komt hier 
allemaal bij kijken?

Keuzehulp pgb voor informele zorgverleners

  Kijk voor meer informatie over 
  overeenkomsten op de website 
  van de SVB bij 
  ‘Kies de juiste overeenkomst’.

Dit zijn de opties:

Zorgovereenkomst 
met partner of familielid

Hulp uit sociaal netwerk: overeenkomst 
voor een symbolische, lage vergoeding.

Zorg aan naaste

Ga je zorg verlenen aan een naaste 
(kind, ouder, familie)?

Zorg aan ‘willekeurige derde’

Ga je zorg verlenen aan een ‘willekeurige derde’? 
En zijn jullie geen familie? Dan kun je kiezen 
voor een overeenkomst van opdracht of een 
arbeidsovereenkomst.

Dit zijn de opties:

Overeenkomst van opdracht

Arbeidsovereenkomst
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