
Meer informatie vind je op:
• pgb.nl (alle informatie over het pgb op de website van Per Saldo)
• bvkz.nl (de branchevereniging kleinschalige zorg)
• kvk.nl (ondernemerszaken)
• 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)
• meldennieuwezorgaanbieders.nl (om te bepalen of en hoe je je registreert als zorgverlener)

Wat past het best bij jou?

Loondienst

De organisatie waar je in loondienst bent, regelt bijna alles.

Kijk voor vacatures op ontdekdezorg.nl, of zoek vacatures via 
gemeenten of de GGD. 

Zzp’er / eigen zorgorganisatie

Je bent eigen baas en regelt bijna alles zelf. Je hebt meer 
mogelijkheden om je dagen en tijden in te delen, en zorg op maat 
te leveren. Maar er is ook meer onzekerheid.

4 Stap 4: Uitvoering

Ben je eenmaal zorgverlener? Denk dan aan zaken als:

• Het bĳhouden van de administratie. Kĳk op de website van de 
belastingdienst voor de wettelĳke eisen voor administratie.

• Afsluiten van zorgovereenkomsten.

• Factureren en onkosten declareren, zoals reiskosten. 

• Controle van de kwaliteitseisen (deze kunnen verschillen per situatie).

Jeugdwet 

Hieronder valt het persoonsgebonden budget voor kinderen en 
jongeren tot 18 jaar die hulp nodig hebben (zoals begeleiding of 
behandeling) met uitzondering van hulpmiddelenzorg, die valt 
onder de Wmo 2015 en Zvw.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Hieronder valt het persoonsgebonden budget voor mensen 
die persoonlijke verpleging en/of persoonlijke verzorging 
nodig hebben (zoals hulp bij opstaan, wassen en aankleden, of 
injecties geven).

Wet langdurige zorg (Wlz)

Hieronder valt het persoonsgebonden budget voor iedereen 
(kinderen, jongeren en volwassenen) die langdurige zorg nodig 
heeft, 24 uur per dag (zoals verpleging, verzorging, begeleiding 
of dagbesteding).

Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo)

Hieronder valt het persoonsgebonden budget voor 
volwassenen die ondersteuning en persoonlijke begeleiding in 
het dagelijks leven (zoals dagbesteding, huishoudelijke hulp, of 
een rolstoel) en voor kinderen en jongeren die een hulpmiddel 
nodig hebben.

Wat je als eerste moet weten over het pgb
Het persoonsgebonden valt onder 4 wetten. 

Een budgethouder kan een pgb ontvangen op basis van 1 of meer van deze wetten.

Loondienst

In loondienst bĳ een organisatie? 
Solliciteren maar!

In loondienst bĳ een budgethouder? 
De actie ligt in principe bĳ de budgethouder. Jij kunt op 
zoek naar cliënten via lokale initiatieven zoals buurtapps en 
bemiddelingsbureaus.

Werk je in loondienst? Dan doe je belastingaangifte 
(inkomstenbelasting), zoals bij elke andere 
arbeidsovereenkomst.

Zzp’er / eigen zorgorganisatie

Ga je als zzp’er in de zorg werken, ofwel in een eigen 
zorgorganisatie, ofwel voor een budgethouder? Dan moet je 
je registreren als zzp’er.

Handige tips:

Stappenplan KvK ‘Starten als zzp’er in de zorg’

Denk na over je tarief. Kĳk op kvk.nl. Hier staan handige 
tips, bĳvoorbeeld over zoeken naar cliënten. Het is aan te 
raden lid te worden van een branche- of beroepsvereniging. 
Zoek op internet naar een vereniging die het best bĳ jou past.

Als zelfstandig zorgverlener krĳg je te maken met de 
volgende organisaties:

• SVB
• Per Saldo
• Brancheorganisaties (zoals de BVKZ, ActiZ, VGN, 

zorgthuis.nl)
• Zorgkantoren en zorgverzekeraars
• Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
• Gemeenten en de VNG
• CIBG

3 Stap 3: Start

Heb je een keuze gemaakt hoe je zorg gaat verlenen? Dan kun je starten:

zorg verlenen 
in natura

• Zorg wordt geleverd vanuit een organisatie.

• Als zorgverlener heb je een contract bĳ de 
zorgorganisatie.

Lees meer op www.ontdekdezorg.nl.

zorg verlenen 
via een pgb

Een pgb wordt altĳd aangevraagd door de persoon 
(of wettelĳke vertegenwoordiger van die persoon) die 
zorg nodig heeft. We noemen dit de budgethouder.

• Als zorgverlener werk je direct voor de 
budgethouder.

• Als zorgverlener heb je meer mogelijkheden 
om zorg op maat te leveren, in overleg met de 
budgethouder.

Als je als zorgverlener wilt werken voor iemand met een persoonsgebonden 
budget kan dat op verschillende manieren:

Afhankelĳk van welk type zorgverlener je bent, zĳn er verschillen in administratieve eisen en 
arbeidsrechten. Tarieven en kwaliteitseisen zĳn afhankelĳk van onder welke zorgwet je cliënt valt en de 
soort zorg die je verleent. Daarnaast verschillen de verplichtingen.

Als zzp’er moet je zelf aan veel zaken denken, zoals:

• een jaarverslag maken

• bepalen of je onder de WKKGZ valt via meldennieuwezorgaanbieders.nl

• inschrijven bij de Kamer van Koophandel

• de Governancecode Zorg via governancecodezorg.nl

• het register WTZi via wtzi.nl

• de AGB-code via vektis.nl

Moet je nog een keuze maken? 
BVKZ kan je daarbij helpen. 
Dit is de branchevereniging voor kleinschalige zorgaanbieders.

Telefoon: 0162-561106 
E-mail: helpdesk@bvkz.nl

Formele zorg

Ben je een professionele zorgverlener en wil je zorg verlenen 
aan cliënten met een pgb? Dan ben je een formele zorgverlener.

Er zijn verschillende mogelijkheden om formele zorg te 
verlenen. Kijk hier wat het best bij jou past.

Je kunt formele zorg leveren in loondienst of als zzp’er.

Informele zorg

Heeft een partner, ouder, kind of ander familielid zorg nodig? 
Dan kun je deze zorg leveren en, ook zonder arbeidsrelatie met 
hen, betaald krijgen uit het pgb. Dit heet informele zorg.

Lees er meer over in de keuzehulp Informele Zorg.

Zelfstandig zorgverlener (zzp’er)

Wet

Jeugdwet

Loondoorbetaling bij ziekte

Vakantie en betaald verlof

Pensioen

WW

Zwangerschapsverlof

Wmo

Zvw en Wlz

Zzp’er

Nee

Nee

Dit moet je zelf regelen

Nee

Niet via de budgethouder. Je kunt wel 
kijken of je in aanmerking komt voor 
een zwangerschapsuitkering voor 
zelfstandigen via het UWV.

Kwaliteitseisen

• Registratie in het kwaliteitsregister 
jeugd- of BIG-register

• Actuele verklaring omtrent gedrag (VOG)

• Elke gemeente beschrijft eigen eisen in 
verordening

• Basis-eisen staan in de Wmo

• Elke gemeente beschrijft eigen eisen in 
verordening

• Eisen staan beschreven in Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

• Registratie in het BIG-register is 
noodzakelijk als je voorbehouden 
handelingen uitvoert (zoals injecties 
geven of sondevoeding toedienen).

Tarieven

Loondienst

Worden vastgesteld door de gemeente. 
Zoek op de website van jouw gemeente op 
‘verordening Jeugdwet’.

Ja

Ja

Afhankelijk van je werkgever

Ja

Ja

Worden vastgesteld door de gemeente. 
Zoek op de website van jouw gemeente op 
‘verordening Wmo’.

Zvw: tarieven worden per jaar vastgesteld. 
Kijk hiervoor op de website van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)

Wlz: tarieven worden per jaar vastgesteld. 
Kijk hiervoor op de website van jouw 
zorgkantoor of op pgb.nl.

Kwaliteitseisen & tarieven

Arbeidsrechten

Zorgverlener in loondienst

Wet

Jeugdwet

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij opname 
cliënt in ziekenhuis

Vakantie en betaald verlof

Pensioen

WW

Zwangerschapsverlof

Wmo

Zvw en Wlz

Loondienst

Ja

2 maanden bij Wlz, niet bij andere pgb’s

Ja

Afhankelijk van je werkgever

Ja

Ja

Kwaliteitseisen

• Registratie in het kwaliteitsregister jeugd 
of BIG-register

• Actuele verklaring omtrent gedrag (VOG)

• De gemeente heeft je aangemeld bij het 
inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

• Basis-eisen staan in de Wmo

• Elke gemeente beschrijft eigen eisen in 
verordening

• Eisen staan beschreven in Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

• Registratie in het BIG-register is 
noodzakelijk als je voorbehouden 
handelingen uitvoert (zoals injecties 
geven of sondevoeding toedienen).

Tarieven

Worden vastgesteld door de gemeente. 
Zoek op de website van jouw gemeente op 
‘verordening Jeugdwet’.

Zzp’er

Nee

Nee

Nee

Dit moet je zelf regelen

Nee

Niet via de budgethouder. Je kunt wel 
kijken of je in aanmerking komt voor 
een zwangerschapsuitkering voor 
zelfstandigen via het UWV.

Worden vastgesteld door de gemeente. 
Zoek op de website van jouw gemeente op 
‘verordening Wmo’.

Zvw: tarieven worden per jaar vastgesteld. 
Kijk hiervoor op de website van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)

Wlz: tarieven worden per jaar vastgesteld. 
Kijk hiervoor op de website van jouw 
zorgkantoor of op pgb.nl.

Kwaliteitseisen & tarieven

Arbeidsrechten

Het begint altĳd bĳ iemand die zorg nodig heeft. Als duidelĳk is welke zorg iemand nodig 
heeft, kan hĳ of zĳ kiezen tussen zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

1
Stap 1: Je wilt zorg gaan verlenen

2 Stap 2: Kiezen hoe je 
zorg wilt gaan verlenen

Ben je een professioneel zorgverlener en wil je gaan werken voor iemand 
met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dat kan op verschillende 
manieren.

Deze keuzehulp helpt je oriënteren en geeft een overzicht van de 
mogelĳkheden.

Keuzehulp zorg verlenen via een pgb

http://www.pgb.nl
https://www.bvkz.nl/
https://ondernemersplein.kvk.nl/wetten-en-regels/zorg/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pgb
http://www.informatielangdurigezorg.nl
http://www.svb.nl/pgb
http://www.zn.nl
https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/
https://www.ontdekdezorg.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/belastingaangifte
https://ondernemersplein.kvk.nl/stappenplan-starten-als-zzper-in-de-zorg/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/zzper-in-de-zorg/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/zzper-in-de-zorg/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/zzper-in-de-zorg/
https://www.svb.nl/pgb
https://www.pgb.nl/pgb/
https://www.bvkz.nl/
https://www.actiz.nl/homepage
https://www.vgn.nl/
https://zorgthuisnl.nl/
https://www.igj.nl/
https://vng.nl/
https://www.cibg.nl/
https://www.ontdekdezorg.nl
https://meldennieuwezorgaanbieders.nl
https://www.governancecodezorg.nl
https://www.wtzi.nl
https://www.vektis.nl
tel:0031162561106
mailto:helpdesk%40bvkz.nl?subject=
https://nza.nl
https://www.pgb.nl/pgb/
https://nza.nl
https://www.pgb.nl/pgb/
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