Vergoedingen en Edu & ik
Edu & ik is een gespecialiseerde GGZ instelling rondom hoogbegaafdheid. Omdat wij een relatief
kleine organisatie zijn, graag vanuit onze eigen werkwijze werken en zoveel mogelijk landelijk
werken, hebben wij geen contracten met gemeenten. Dit betekent dat vergoedingen niet
gegarandeerd geregeld zijn wanneer er bij ons diensten ingekocht worden. Mocht je ervoor kiezen
om de opties voor vergoedingen te verkennen, dan helpen we hier graag bij. Bij deze dus een
aantal instructies.

De gemeente en vergoedingen
Wanneer je een zorgvraag neerlegt bij de gemeente dan gaat er iemand met jullie meedenken van
een jeugdteam, wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin. Vaak helpt het om een verwijzing te
hebben van de huisarts, maar dit is geen garantie van een vergoeding als de zorg niet
gecontracteerd is. Een gemeente zal altijd geneigd zijn om bij een zorgaanvraag terug te vallen op
het aanbod dat zij al gecontracteerd hebben. Op basis van de Jeugdwet artikel 8.1.1 kan
afgeweken worden van de contracten en een persoonsgebonden budget (PGB) worden verstrekt.
Deze keuze is niet alleen afhankelijk van jullie wens, maar ook van de verwachting welke expertise
nodig is om jullie te helpen. Als er indicaties zijn dat generalistische zorg onvoldoende expertise
heeft voor jullie situatie of er andere redenen zijn om de gecontracteerde zorg niet als passend te
beoordelen, dan kan dus een PGB versterkt worden. Vanuit Edu & ik kan hiervoor een verklaring
opgesteld worden, om aannemelijk te maken welke expertise er in jullie situatie nodig is.

Voor het aanvragen van een PGB is een duidelijk plan nodig. Dat plan kunnen wij voor jullie
opstellen. In dit plan – wij noemen het een ondersteuningsplan – beschrijven wij de zorg die wij
denken dat er nodig is, de reden en de middelen die ingezet worden. Hier hoort ook een
kostenplaatje bij. Vaak omschrijven we deze zorg relatief ruim, zodat er bij de aanvraag in ieder
geval genoeg uren en activiteiten worden ingekocht. Met dit plan kun je overleggen met de
gemeente voor welk bedrag en hoeveel uren er een beschikking (=toekenning van budget) wordt
afgegeven.

Als er eenmaal duidelijkheid is over deze beschikking kan deze officieel worden aangevraagd. In
het geval van een PGB zijn daar papieren voor nodig van de Sociale Verzekeringsbank (SVB),
welke je kunt downloaden op hun website en vast ook over geïnformeerd wordt door de

contactpersoon van de gemeente. Wij hebben een exemplaar van de SVB formulieren klaarliggen
waar onze gegevens al kloppen en ingevuld staan, dus vraag hier gerust naar bij ons. Dan weet je
zeker dat je het juiste formulier hebt en de juiste gegevens. Jullie dienen zelf deze papieren in bij
de gemeente en de SVB.
Gemeenten hebben telkens andere protocollen, formulieren en regels om de rest van de zaak te
regelen. Voor ons is het dus deels onduidelijk wat er naast de SVB papieren nodig is. Graag helpen
we natuurlijk om de papieren van jullie specifieke gemeente in te vullen en waar nodig hebben we
graag contactgegevens van de contactpersoon bij de gemeente om sommige dingen sneller
aangeleverd te krijgen vanuit ons.
Soms kiest een gemeente ervoor om niet te werken met PGB’s, maar met andere vormen van
voorzieningen. Ook dit is per gemeente verschillend. Indien er niet gewerkt wordt met PGB’s, dan
denken we ook altijd graag mee.

Zorgverzekeraars en vergoedingen
Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg rondom jeugdigen. Dit
betekent dat zorgverzekeraars niet meer betrokken zijn bij de vergoeding van GGZ bij kinderen.
Voor zorg van volwassenen zijn de zorgverzekeraars nog wel verantwoordelijk. Ook hier gelden
contracten en daarnaast eisen waar een zorginstelling aan moet voldoen om vergoed te mogen
worden. Edu & ik voldoet niet aan deze eisen. Dit heeft niks te maken met de kwaliteit van onze
zorg of onze bevoegdheid, maar met de administratie en noodgedwongen werkwijze die komt
kijken bij het systeem van vergoedingen door zorgverzekeraars. Om deze reden is er dus geen
vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekeraars. Hier is voor zover wij weten geen mogelijkheid
voor maatwerk om wel vergoeding te krijgen.

Het samenwerkingsverband van school
Soms kan een onderzoek of begeleiding vanuit de school vergoed worden. Ook hier werkt elk
samenwerkingsverband weer met andere regels en papieren, waardoor het lastig is om hier een
eenduidig antwoord op te geven. Bespreek dit dus met de intern begeleider van de school en/of
neem contact op met het samenwerkingsverband. Zij kunnen je uitleggen wat de route is voor
vergoeding. Bij begeleiding door school moet je je er wel bewust van zijn dat – indien de school dit

vergoedt – de school de opdrachtgever van de begeleiding is. Dat hoeft geen probleem te zijn,
maar betekent wel dat school ook zeggenschap krijgt over de doelen en een deel van de werkwijze
van de begeleiding. Het is dus belangrijk om duidelijk en concreet op tafel te krijgen wat de
procedures zijn als de school begeleiding en/of onderzoek vergoedt.
Betaling van facturen
Een vergoeding rond krijgen kan een aardige tijd duren en dat is natuurlijk erg vervelend. Wees je
er bewust van dat je om maatwerk vraagt en er dus zelf ook bovenop moet zitten. Wij maken het
vaak mee dat daardoor maanden voorbij gaan zonder duidelijkheid over de vergoeding. Start dus
tijdig en houdt er rekening mee dat – als het niet van tevoren duidelijk is wat de vergoeding inhoudt
– de kosten uiteindelijk ook op jullie persoonlijk verhaald kunnen worden als de vergoeding
afgewezen wordt. Ook bij trajecten waar vergoeding wordt aangevraagd factureren wij zoals wij
dat normaal ook doen en hanteren wij de betalingstermijn die op de factuur staat. Draag er dus zelf
zorg voor dat de betaling rondkomt. Indien er later pas een vergoeding geregeld is, dan kunnen we
altijd aan jullie terugstorten.

Mocht je nog niet genoeg gelezen hebben, dan staat er ook nog een enigszins algemener stuk op
onze website over de vergoedingen, deze is hier te vinden.

