
 
 

 

Eén Loket is een samenwerking van  

Combinatie Jeugdzorg, Juzt, Kompaan en De Bocht,  

Oosterpoort en Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 

HOE WERKT HET 

Eén Loket? 
 

Het uitgangspunt van Eén Loket is dat het 

voor pleegouders duidelijk moet zijn 

welke kosten zij kunnen declareren die 

niet uit de pleegvergoeding betaald 

hoeven te worden.  

 

Wie betaalt de bijzondere kosten? 

Bij ots- en vrijwillige plaatsingen zijn en blijven 

ouders altijd financieel verantwoordelijk voor 

de bijzondere kosten. Dit betekent dat alle 

kosten die u als pleegouder maakt (vermeld in 

het overzicht vergoedingen bijzondere 

kosten), door de ouders van uw pleegkind 

betaald dienen te worden. Het overzicht 

vergoedingen bijzondere kosten moet hierbij 

niet gezien worden als een vanzelfsprekend 

recht, maar als richtlijn. Daarom is het 

noodzakelijk dat er altijd vooraf overleg met 

de ouders is.  

 

Als de communicatie tussen u en de ouders 

van uw pleegkind problemen geeft of niet  

mogelijk is, dan dient er altijd overleg te zijn 

met uw pleegzorgbegeleider. 

 

Hoe werkt Eén Loket? 

Eén Loket betaalt alleen vergoedingen aan 

pleegouders en niet rechtstreeks aan  

derden. Om voor vergoeding in aanmerking 

te komen vult u het declaratieformulier Eén 

Loket in en stuurt dit samen met de 

bijbehorende originele bonnen naar  

Combinatie Jeugdzorg.  Het declaratie-

formulier is ook te downloaden en printen via 

onze website www.combinatiejeugdzorg.nl.  

Uw aanvraag wordt beoordeeld en als deze 

binnen de criteria van het overzicht bijzondere 

kosten valt, ontvangt u binnen vier weken de 

betaling.  

 

Wat valt er onder de pleegvergoeding? 

Kosten die onder andere hieruit betaald 

dienen te worden zijn: 

 voeding 

 kleding 

 kosten van inrichting 

 verwarming en lichamelijke verzorging 

 bewassing 

 deelname aan maatschappelijke 

activiteiten zoals sport en andere 

ontspanning 

 kleine onderwijskosten (zoals kosten voor 

pennen, agenda, schriften) 

 kosten voor WA-premie indien het pleeg-

kind op de polis van de pleegouders staat. 

 

Reiskosten school voortgezet onderwijs  

Reiskosten school vallen in principe onder de 

pleegvergoeding. Echter als tegemoetkoming 

naar pleegouders hebben alle pleegzorg-

organisaties in Brabant besloten om de kosten 

boven 20 euro te vergoeden.  

 

Schoolkosten hoger onderwijs 

Voor de schoolkosten hoger onderwijs geldt 

een andere regeling. Neem hiervoor contact 

op met Eén Loket. 

 

Kosten die NIET vergoed worden via Eén 

Loket zijn onder andere: 

 overblijfkosten 

 kinderopvang/peuterspeelzaal 

 vrijwillige vakantiekampen 

 sportkleding en contributie bestemd voor 

sport en ontspanning 

 aanschaf interieur, babyuitzet, 

autostoeltjes, bed en dergelijke  

 verbouwingen 

 ziektekosten. 

http://www.combinatiejeugdzorg.nl/
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Heeft u kosten die niet op bijgaande 

vergoedingenlijst bijzondere kosten staan? 

Neem hierover altijd vooraf contact op met 

een medewerker Eén Loket of uw pleegzorg-

begeleider. 

 

Diefstal of verlies 

Bij diefstal of verlies van fiets of ID-kaart/ 

paspoort dient altijd aangifte gedaan te 

worden bij de politie om voor een 

vergoeding in aanmerking te komen. 

 

Ziektekostenverzekering 

Alle nota’s van tandarts, huisarts, fysiotherapie, 

enzovoort dient u als pleegouders rechtstreeks 

te declareren bij de zorgverzekeraar en niet 

via Eén Loket. 

Voor OTS en voogdijplaatsingen van Bureau 

Jeugdzorg Noord-Brabant is een collectieve 

aanvullende verzekering afgesloten. De voor-

waarden kunt u lezen via de volgende site: 

http://www.vgz.nl/zorgverzekering/aanvullend

e-zorgverzekering/bureau-jeugdzorg. 

 

Pleegoudervoogdij  

Sinds 1 januari 2014 kunnen pleegouder-

voogden ook de bijzondere kosten die onder 

Eén Loket vallen declareren. 

 

Welke plaatsingen vallen niet onder   

Eén Loket? 

 Plaatsingen buiten Noord-Brabant 

 Plaatsingen via landelijke pleegzorg-

organisaties zoals de William Schrikker 

Groep, het Leger des Heils en SGJ 

(Stichting Gereformeerde Jeugdzorg) 

 18+ers met inkomsten/uitkeringen zoals 

Wajong. 

 

 

 

 

Bereikbaarheid Eén Loket 

Het Eén loket van Combinatie Jeugdzorg is 

vijf dagen per week telefonisch te bereiken 

via (040) 245 19 45: 

 op maandag, woensdag en vrijdag van 

09.00 tot 12.30 uur  

 op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 

17.00 uur. 

Ook kunt u uw vraag per e-mail sturen naar 

triangel@combinatiejeugdzorg.nl  

 

Contactpersonen Eén Loket 

Combinatie Jeugdzorg 

Judith Heijnis 

tel:  040 - 245 19 45 

e-mail:  triangel@combinatiejeugdzorg.nl  

website:  www.combinatiejeugdzorg.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt Eén Loket? – mei 2016 

 

http://www.vgz.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering/bureau-jeugdzorg
http://www.vgz.nl/zorgverzekering/aanvullende-zorgverzekering/bureau-jeugdzorg
mailto:triangel@combinatiejeugdzorg.nl
mailto:triangel@combinatiejeugdzorg.nl
http://www.combinatiejeugdzorg.nl/

