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Kindercoaching en vergoedingen 
 
Kindercoaching is preventieve begeleiding en wordt in de basis niet vergoed. Dit uitgangspunt 
hanteert Adiona dan ook in haar informatievoorziening aan haar (potentiële) deelnemers. 
De begeleiding die wordt uitgevoerd door sommige kindercoaches wordt echter wel (gedeeltelijk) 
vergoed. Naar aanleiding van de vragen die hierover komen, geven we onderstaand toelichting op 
e.e.a.  
 
Jeugdhulp 
In de Jeugdwet is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand 
niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van de eigen kracht van het 
kind, c.q. de jongere tot 18 jaar, en zijn ouders (lees ook opvoeders). De gemeente is alleen 
verplicht een voorziening te treffen als het kind en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen. 
De gemeente beslist of en welke voorziening het kind nodig heeft. 
 
Binnen de Jeugdhulp vanuit de gemeentes wordt kindercoaching vaak als voorliggend gezien op 
de gecontracteerde jeugdhulpverlening die zij bieden en wordt niet vergoed.  
Sommige kindercoaches hebben wel een contract met gemeente(s) in hun regio. Per gemeente is 
het verschillend hoe de aanbesteding en contractering is geregeld. Eén van de voorwaarden 
hiervoor is bij veel (niet bij alle) gemeentes een SKJ registratie. Dit is een registratie bij Stichting 
Kwaliteitsregister Jeugd (www.skj.nl). 
 
Omdat de voorwaarden voor contractering per gemeente anders zijn, kun je hiervoor het best 
informeren bij de gemeente waarin jij werkzaam bent als kindercoach hoe dit in zijn werk gaat. 
Gecontracteerd aanbieder zijn brengt ook andere verplichtingen en wet- en regelgeving met zich 
mee, het is belangrijk om je hier ook goed van op de hoogte te stellen. 
 
Persoonsgebonden budget (pgb) 
Met de transitie van de jeugdhulpverlening naar de gemeente zijn er ook wijzigingen binnen het 
pgb geweest. Pgb voor jeugdigen dient toegekend te worden door de gemeente.  
 
Een van de zorgfuncties binnen het pgb is Opvoed- en opgroeiondersteuning.  
 
Meer dan voordat de Jeugdwet in werking trad wordt er van de eigen verantwoordelijkheid en eigen 
mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders uitgegaan, met de inzet van hun sociale netwerk. Is er 
ondersteuning nodig dan kan gedacht worden aan het tijdig bieden van de juiste hulp op maat: 
- aan jeugdigen/ouders/sociale omgeving om te leren problemen die ontstaan te voorkomen of 

zelf op te lossen;  
- bij het opvoeden aan ouders/sociale omgeving. 
 
Bij de invulling van de opvoedingsondersteuning hebben de gemeenten een grote vrijheid. Ze 
kunnen dit bijvoorbeeld regelen in Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Heeft een ouder een 
individuele voorziening voor het kind geregeld, dat kan deze hulp ook ingekocht worden met een 
pgb (meer informatie herover op de website van Per Saldo, vereniging voor en door mensen met 
een pgb; https://www.pgb.nl/). Begeleiding vanuit de kindercoach zou wellicht ook middels pgb 
kunnen wanneer ouders aannemelijk kunnen maken dat dit de best passende hulp is voor de 
hulpvraag. Ouders vragen dan een pgb aan voor opvoed- en opgroeiondersteuning door een 
zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders bij hun gemeente. De gemeente kan 
dan een pgb toekennen aan de kindercoach zonder dat deze een SKJ-registratie hoeft te hebben.  

http://www.skj.nl/
https://www.pgb.nl/
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Ouders dienen een zorgovereenkomst op te stellen met de kindercoach, volgens de richtlijnen 
vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ouders verzorgen de administratie rondom het pgb en 
zenden de facturen in naar de SVB. De SVB betaalt dan de facturen namens de gemeente uit aan 
de kindercoach. 
 
Zorgverzekeringswet 
De sessies van sommige kindercoaches kunnen soms (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit de 
zorgverzekeringswet. Zij hebben dan naast een opleiding tot kindercoach een aanvullende 
opleiding genoten bijvoorbeeld op het gebied van natuurgeneeskunde, therapie of counseling.  
 
Omdat stichting Adiona geen contracten/afspraken heeft met zorgverzekeraars, vraagt dit van die 
kindercoaches (behalve hun mogelijke deelname aan Adiona) een afzonderlijke registratie bij een 
voor hen relevante beroepsvereniging die wel afspraken heeft met de zorgverzekeraars. Die 
registratie en de mogelijkheid tot vergoeding brengen specifieke verplichtingen en wet- en 
regelgeving met zich mee, welke niet gelden voor een vrijgevestigde kindercoach. 
 
Onderwijs-zorgarrangement (oza) 
Een onderwijs-zorgarrangement kan 5 functies hebben: terugleiden, opbouwen, versterken, 
aanpassen en doorleiden. 
 
Bij de functie “het versterken van de vaardigheden van een leerling” worden door de school soms 
zelfstandige kindercoaches ingehuurd om het toegekende zorgarrangement voor een leerling te 
begeleiden. 
 
Zorgarrangementen worden toegekend door het regionale samenwerkingsverband van meerdere 
scholen. Een school moet zelf een passende begeleiding organiseren. 
 
Bij het onderwijs-zorgarrangement is het van belang dat het om school gerelateerde problematiek 
betreft. 
 
Wanneer het gaat om jeugdhulp dient de zorgvraag opgepakt te worden door de gemeente.  
Hierover dient afstemming te zijn tussen het regionale samenwerkingsverband en de gemeente 
(bron: Nederlands Jeugdinstituut – www.nji.nl). 

https://www.nji.nl/

