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Inleiding 

Gemeenten hebben per 1 januari 2015 jeugdzorg als nieuwe taak overgedragen gekregen 

van het Rijk en de provincie (de transitie van jeugdzorg). Reden voor deze decentralisatie 

is dat het Rijk constateerde dat jeugdzorg (te) vaak niet tot de gewenste resultaten leidde 

en zowel gebruik als de kosten sterk toenamen. De transitie van jeugdzorg gaat gepaard 

met een forse bezuiniging op het budget. Om jeugdzorg efficiënter te organiseren en 

financieel houdbaar te maken zullen gemeenten een ander stelsel voor jeugdzorg moeten 

inrichten (de transformatie van jeugdzorg). De regio West-Brabant West doet dit door in 

de lokale toegang tot zorg de nieuwe functie van Jeugdprofessional in te richten, die niet 

alleen indicaties stelt maar juist een groot deel van de ambulante ondersteuning op zich 

neemt. Van de (niet vrij toegankelijke) zorg die daar (mogelijk) op volgt verwachten wij 

maatwerk en een systeemgerichte aanpak. 

 

De regio streeft naar maximale benutting van de eigen kracht en het netwerk. Hierbij 

zoeken we naar een ‘nieuwe normaal’, waarbij het gezin door de Jeugdprofessional 

gestimuleerd wordt in eerste instantie oplossingen binnen de eigen sociale kring te zoeken 

alvorens aanspraak wordt gemaakt op zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. Bij de 

nieuwe normaal hoort ook dat de gemeente of zorgaanbieder zo mogelijk ouders en 

netwerk handvaten aanreikt hoe om te kunnen gaan met stoornissen of beperkingen van 

het kind om zo inzet van niet vrij toegankelijke zorg voor de jeugdige zo veel als mogelijk 

te beperken. De regio steekt actief in op het oplossen en verminderen van problematiek. 

Problemen die zich uiten bij de jeugdige kunnen de oorsprong hebben bij het kind zelf, bij 

de ouder, of bij beide. Aan alle partijen is het de opdracht om de bron van de problemen 

te bestrijden.  

 

Doel van de regio is om een volkomen transparant en ‘kinderlijk eenvoudig’ systeem te 

maken, dat ook recht doet aan de complexiteit van de inhoud van zorg. Het jaar 2015 was 

een overgangsjaar, waarin twee halve systemen naast elkaar bestonden: het oude 

systeem met de veelheid aan declaratiecodes èn het nieuwe systeem van de 

Jeugdhulpcatalogus. Met de Jeugdhulpcatalogus 2015 als instrument in de doorverwijzing 

is de omschakeling gestart van ‘aanbodgericht’ naar ‘zorgvraaggericht’ denken. De 

volgende stap was het concreet maken van resultaatafspraken en het vereenvoudigen van 

de administratie. In 2016 is de regio daarom overgestapt op outputbekostiging met 

vastgestelde tarieven en inregeling van het iJW berichtenverkeer. In 2018, 2019 en 2020 

zijn vervolgstappen gezet, waarin bijvoorbeeld een kwaliteitsmeting bij aanbieders is 

ingevoerd. 2021 is het laatste jaar van de looptijd van het huidige gemeentelijke 

beleidskader. Met de evaluatie van het kader, de landelijke ontwikkelingen en de 
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doorontwikkeling in de regio zal deze catalogus in 2021 worden herijkt.  

 

Transformatie West-Brabant West 

In het ‘oude’ stelsel zijn volgens het Rijk veel voorbeelden van doorzorgen door 

zorgaanbieders, onvoldoende samenwerking, een veelvoud van hulpverleners in een gezin 

en onduidelijkheden over de regie. Dat komt niet door de medewerkers op de werkvloer, 

maar door een aantal weeffouten in het voormalig stelsel: 

1) De organisatie van jeugdzorg was verdeeld over de vijf schijven: de gemeente 

(CJG), provincie (J&O), zorgverzekeraar (jeugd-GGZ), zorgkantoor (Jeugd-LVB) en 

het Rijk (gesloten jeugdzorg), wat samenwerking en ketendenken bemoeilijkte. 

Overleg tussen zorgaanbieders en over de verschillende schijven werd niet 

gestimuleerd, hoewel medewerkers dit uiteraard op eigen initiatief vaak deden. 

2) De oude bekostigingssystematiek is gebaseerd op prestatiebekostiging, 

bijvoorbeeld aantal minuten, uren, dagdelen of dagen geleverde zorg. Hoe meer 

zorg wordt geleverd, hoe meer een aanbieder kan declareren. 

3) De gemeente en provincie hadden meer kunnen investeren in preventie en 

vroegsignalering, maar hadden daar zelf geen baat bij, omdat dit ten goede kwam 

van de provincie, zorgverzekeraar en het zorgkantoor.  

Nu de gemeente verantwoordelijk is voor vrijwel alle vormen van jeugdzorg streven we 

naar een goede ketensamenwerking en investeren we in preventie en ondersteuning. 

 

Met het jeugdstelsel West-Brabant West hopen we de volgende veranderingen te 

bewerkstelligen: 

• Als regio willen wij werken op basis van samenwerking en vertrouwen en 

streven we naar eenvoud. Daarom willen we het stelsel gezamenlijk met alle 

partners doorontwikkelen. 

• Wij streven er naar dat ouders en jeugd zo veel mogelijk zelf keuzes kunnen 

maken in het zorg- en ondersteuningsaanbod dat bij hun situatie past. Dat 

vraagt om transparantie op de kwaliteit van aanbieders. Door kwaliteitsmeting 

te uniformeren wordt zorg tussen aanbieders beter vergelijkbaar. 

• Wij investeren fors in de toegang, door de beste mensen aan de poort te zetten. 

We streven ernaar dat vanuit de gemeentelijke toegang zo veel als mogelijk 

adviezen worden gegeven, ambulante opvoedondersteuning wordt geboden, 

gewezen wordt op preventief aanbod en de regievoering op niet vrij 

toegankelijke zorg. Ze moeten hierin flexibel ondersteund worden door de 

gemeentelijke backoffice. 
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• Van zorgaanbieders verwachten we dat zij veel vrijheden en 

verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen, zodat het personeel zelf 

voor ieder individueel kind op maat zorg kan bieden. Productenboeken en 

vastgestelde zorgpaden zijn voor de gemeente niet relevant, er is naar onze 

mening nu eenmaal nooit een ‘one size fits all’ oplossing. Protocollaire druk en 

administratieve last moet zoveel mogelijk worden vermeden. 

• Met Outputfinanciering als bekostigingsprincipe is het voor zorgaanbieders meer 

dan in andere bekostigingsvarianten financieel aantrekkelijk om zo efficiënt 

mogelijk samen te werken, zowel onderling als met de gemeentelijke toegang, 

en de nadruk te leggen op inzet van de eigen kracht, het sociaal netwerk en 

behalen van doelen.  

• We hopen dat organisaties de administratieve druk op het personeel weten te 

verminderen, aangezien de administratie tussen gemeente en zorgaanbieder 

bestaat uit één gezinsplan inclusief arrangement, een beperkt aantal facturen 

en meting van drie kwaliteitsindicatoren. 

 

We streven naar een cultuuromslag. Motto in onze transformatiebeweging is:  

 

‘Handel alsof het je eigen kind is’ 

 

 

Samenwerking 

Centraal in het stelsel Zorg voor jeugd West-Brabant West staat de samenwerking tussen 

alle actoren in het jeugddomein. Die actoren zijn onder meer: 

 

Sociale context: 

• Familie, vrienden, kennissen 

• Onderwijs 

• Verenigingen 

• Huisarts 

Toegang: 

• Vrij toegankelijke zorg 

• Jeugdprofessional 

• Collega’s op het sociaal domein 

• Expertteam 

Niet vrij toegankelijke zorg: 

• Zorgaanbieders met overeenkomst WBW laag complex 
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• Zorgaanbieders met overeenkomst WBW hoog complex 

• Zorgaanbieders met overeenkomst Landelijk transitiearrangement 

• Zorgaanbieders van JeugdzorgPlus 

Veiligheid: 

• Gecertificeerde instellingen 

• Veilig Thuis 

 

De gemeenten in de regio West-Brabant West hebben het volgend eindbeeld voor ogen 

met betrekking tot het stelsel Zorg voor jeugd. Ouders en jeugd lossen veelal 

opvoedproblemen zelf op. Wanneer zij dit niet kunnen voert de Jeugdprofessional, in 

overleg met ouders en jeugd, casusregie op het te behalen resultaat, door:  

• Het versterken van de eigen kracht van het gezin 

• Het mobiliseren of organiseren van een steunend netwerk 

• Gebruik maken van voorliggende voorzieningen 

• Het zelf bieden van ambulante ondersteuning 

• Inzet van gespecialiseerde, niet vrij toegankelijke zorg, die altijd maatwerk levert, 

systeemgericht werkt, complementair aan de inzet van het gezin, netwerk en 

Jeugdprofessional en toetsbaar behaalde doelen oplevert. 

 

Zorg en ondersteuning is in alle gevallen gericht op het resultaat: 

 

‘Jeugdigen functioneren naar vermogen leeftijdsadequaat in een steunend systeem’ 

 

 

Elk van de actoren heeft doelen te behalen, die opgeteld leiden tot het resultaat. Maar ook 

hebben alle actoren de verplichting om, in het kader van ‘Handel alsof het je eigen kind is’ 

actie te ondernemen wanneer er problemen worden gesignaleerd bij het kind en/of in het 

systeem die buiten de kennis en kunde van de actor liggen om op te lossen. We 

verwachten van allen die betrokken zijn bij een kind dat in het belang van de jeugdige uit 

eigen beweging en in overleg met het gezin contact wordt gezocht met de 

Jeugdprofessional om deze problemen aanhangig te maken. Zorgaanbieders zijn zowel 

verantwoordelijk voor het bieden van zorg aan het kind, als hulp aan ouders.  

 

Complementair werken 

Een belangrijk kenmerk van het stelsel Zorg voor jeugd WBW is dat er door alle actoren 

complementair aan elkaar wordt gewerkt. Onder complementair werken verstaan we dat 

eenieder die betrokken is bij de zorg en ondersteuning van jeugdigen overlegt over een 
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eenduidige aanpak, vertrouwt op elkaars expertise en aansluit in het zorg- en 

ondersteuningsaanbod op wat de ander doet. Zo wordt er geen dubbel of overbodig werk 

geleverd.  

 

De zorgaanbieder sluit als laatste in lijn aan op het werk dat wordt verricht vanuit gezin, 

sociaal netwerk, voorliggend veld, collega’s sociaal domein en de Jeugdprofessional. Dat 

betekent dat de aanbieder goed moet afstemmen wat hij extra in moet brengen, bovenop 

wat al door de andere actoren wordt verricht. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de 

aanbieder gedaan werk opnieuw gaat doen. Daarnaast is het aan de aanbieder om de 

andere actoren te voorzien van tips en instructie om er zeker van te zijn dat het 

zorgtraject beklijft. De aanbieder kan hierbij gebruik maken van de Jeugdprofessional, 

maar ook via en in overleg met het gezin en de Jeugdprofessional van het voorliggend veld 

en collega’s op het sociaal domein wanneer er zich problemen in het gezin voordoen op 

bijvoorbeeld het gebied van werk & inkomens, schulden, veiligheid, onderwijs en Wmo. 

Tenslotte verwachten we van de zorgaanbieder ook dat hij, wanneer dat nodig is in het 

zorgverleningstraject, overlegt met familie en vrienden, school en verenigingen van het 

kind. 

 

Sturing op het stelsel 

De gemeente is volgens de jeugdwet verantwoordelijk voor het organiseren van adequate 

jeugdhulp. De regio West-Brabant West kiest voor een zelfsturend systeem, waarbij de 

gemeenten alleen de voorwaarden scheppen voor adequate jeugdhulp door facilitering van 

de Jeugdprofessional, het selecteren van gekwalificeerde zorgaanbieders en het stellen van 

redelijke tarieven. De omvang van de instroom, en daarmee ook de omzet, wordt bepaald 

door gezinnen, die op basis van goede ervaringen van casusregisseurs en andere gezinnen 

hun keuze bepalen aan welke aanbieder zij de zorg voor hun kinderen toevertrouwen.  

 

Kern van het Gezinsplan 

Het Gezinsplan bestaat uit drie delen: 

I. Het eerste deel wordt ingevuld door gezinnen zelf. In het plan wordt gevraagd naar 

de zorgvraag, eventueel gestelde diagnoses, eerdere vormen van hulpverlening, 

etc.  

II. Vervolgens wordt door het gezin en de Jeugdprofessional het tweede deel ingevuld. 

De Jeugdprofessional verfijnt de zorgvraag en bespreekt met het gezin doelen die 

de zorgvraag kunnen oplossen of verminderen. Daarna wordt besproken welke 

doelen door het gezin zelf gaat worden opgepakt (eigen kracht), of en hoe familie 

en vrienden worden ingezet (steunend netwerk), de ambulante ondersteuning door 
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de jeugdprofessional, eventueel inzet van aanbod uit het preventieve veld en, 

wanneer dat niet voldoende is om de zorgvraag te beantwoorden, verwachtingen 

bij de inzet van niet vrij toegankelijke jeugdzorg.  

III. Derde deel van het Gezinsplan is het arrangement, dat door de zorgaanbieder met 

het gezin is opgesteld. Eén arrangement is gericht op één kind, maar wordt het 

systeem ook altijd betrokken in de aanpak. Zo kunnen er in één gezinsplan 

evenzoveel arrangementen voorkomen als er jeugdigen zijn, niet meer. Wanneer er 

meerdere aanbieders in één gezin zijn is een goede afstemming tussen aanbieders 

en met het gezin verplicht.  

 

Eenieder die een aandeel heeft in het Gezinsplan draagt de ketenverantwoordelijkheid om 

met elkaar af te stemmen wie welk deel van de zorg en ondersteuning op zich neemt en 

welke resultaten daarvan worden verwacht. Zoals hieronder beeldend aangegeven zijn er 

veel plannen denkbaar waarbij vooral sprake is van eigen kracht of inzet van het steunend 

netwerk en slechts beperkte ambulante inzet van de Jeugdprofessional. Beeldend ziet dit 

er als volgt uit: 

 

 

 

  

Gezinsplan

Niet vrij toegankelijke zorg

Vrij toegankelijke ondersteuning 

(Jeugdprofessional, voorliggende voorzieningen)

Eigen kracht

Sociale context  

(steunend netwerk)
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Procedure gezinsplan 

De negen gemeenten in West-Brabant West hanteren dezelfde procedures en formulieren 

voor het afgeven van zorg en ondersteuning. 

 

Start ondersteuning: triagegesprek en gereedschapskist 

Wanneer een gezin kampt met opvoedingsproblemen kan het zich melden bij de 

gemeentelijke toegang tot jeugdzorg. Het gezin kiest voor een Jeugdprofessional en legt 

daarmee contact. Of, de Jeugdprofessional vangt signalen op over een gezin en zoekt, 

outreachend, zelf contact met het gezin.  

 

De jeugdprofessional bezoekt vervolgens het gezin thuis of op een andere plek naar keuze. 

Het eerste deel van het gezinsplan kan vooraf worden meegegeven. Tijdens het   gesprek 

wordt door het gezin en de Jeugdprofessional gestart met het uitvragen van de 

problematiek, de ondersteuningsvraag. Wanneer helder is dat er niet alleen advies van de 

Jeugdprofessional nodig is, maar ook een traject van ambulante ondersteuning door de 

Jeugdprofessional en/of niet vrij toegankelijke zorg starten het gezin en de 

Jeugdprofessional met de invulling van het gezinsplan. De Jeugdprofessional stemt met 

het gezin af wat zij zelf gaat doen om de zorgvraag op te lossen, op welke wijze het 

steunend netwerk kan worden ingezet en hoe de Jeugdprofessional het gezin kan 

begeleiden. Daarnaast verkent de Jeugdprofessional of er ondersteuning nodig is vanuit 

ander vrij toegankelijk aanbod, bijvoorbeeld in het kader van de Wmo, werk en inkomen of 

welzijnsvoorzieningen. Tenslotte geeft het gezin aan welke verwachtingen het heeft van de 

ondersteuning. 

 

Om te bepalen of de zorgvraag met name voortkomt uit de kindeigen problematiek 

(nature), of door de gezinssituatie (nurture) en of het zwaartepunt van de zorgvraag ligt 

bij het kind of juist bij de ouders maken Jeugdprofessionals gebruik van een soort 

gereedschapskist.  

Sinds 2020 sluiten wij vanuit onze regio aan bij de landelijke gereedschapskist, 

beschikbaar op de website https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/.  

Wanneer geen zorg van een zorgaanbieder nodig is wordt het gezinsplan afgerond met 

afspraken over de doelen waar met ondersteuning van de Jeugdprofessional naar wordt 

gestreefd. Deze doelen kunnen worden toebedeeld aan het gezin, het steunend netwerk, 

voorliggende voorzieningen en de Jeugdprofessional. Er worden afspraken gemaakt over 

evaluatie en delen van informatie. Tenslotte wordt het gezinsplan ondertekend door het 

gezin en de Jeugdprofessional.  
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Doorverwijzing niet vrij toegankelijke zorg 

Als de Jeugdprofessional tot de conclusie komt dat de zorgvraag niet (volledig) kan worden 

opgelost door het gezin, steunend netwerk, voorliggende voorzieningen en de 

Jeugdprofessional kan worden doorverwezen naar niet vrij toegankelijke zorg. 

De Jeugdprofessional kiest per jeugdige in het gezin indien dat aan de orde is en er 

aanvullende ondersteuning nodig is, uit één van de tien cliëntprofielen (voor meer 

informatie over de cliëntprofielen, zie bijlage 1 bij deze toelichting): 

 

Profiel 1: Jeugdigen met psychosociale problemen en problematische relaties tussen 

ouders 

Profiel 2: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met behoefte 

aan opvoedondersteuning 

Profiel 3: Jeugdigen met ouders met een ziekte of beperking 

Profiel 4: Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met 

ouders met psychi(atri)sche problemen  

Profiel 5: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren 

(psychiatrisch en/of somatisch) 

Profiel 6: Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen 

multiproblem gezinnen 

Profiel 7: Jeugdigen met een beneden normale intelligentie 

Profiel 8: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale 

intelligentie 

Profiel 9: Jeugdigen met een lichamelijke beperking (gehoor/zicht of somatisch) en/of 

niet aangeboren hersenletsel 

Profiel 10: Jonge kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met behoefte aan 

verzorging en verpleging 

 

Op de regionale website www.jeugdhulpwbw.nl kijkt het gezin welke aanbieders diensten 

leveren in hun cliëntprofiel. Op de website is, na invoering van de kwaliteitsmeting, te 

vinden hoe goed deze aanbieders scoren op doelrealisatie, uitval en cliënttevredenheid. De 

Jeugdprofessional kan het gezin ondersteunen in het maken van een keuze. Wanneer een 

keuze is gemaakt wordt door het gezin contact gelegd met de aanbieder. Het gezinsplan 

geeft tot uiterlijk een jaar na ondertekening recht op niet vrij toegankelijke zorg, dit is 

gelijk aan de geldigheid van een verwijsbrief van de huisarts. 

 

http://www.jeugdhulpwbw.nl/
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Intake en arrangement 

Het gezin gaat met het gezinsplan naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder houdt een 

intake en past zo nodig diagnostiek toe om de zorgintensiteit te bepalen. Tijdens deze fase 

controleert de zorgaanbieder ook of het opgegeven cliëntprofiel correct is.  

 

Per cliëntprofiel bestaat de mogelijkheid uit één van vier intensiteiten (Acuut, Perspectief, 

Intensief of Duurzaam), afhankelijk of de zorg naar verwachting kort of lang gaat duren, 

en of de gepleegde inzet door de zorgaanbieder naar verwachting laag of hoog wordt. Voor 

meer informatie over de intensiteiten, zie bijlage 2 bij deze toelichting. 

 

Wanneer de zorgaanbieder tot de conclusie komt dat de cliënt beter door een andere 

aanbieder geholpen kan worden wordt hiervan melding gemaakt aan het gezin en de 

Jeugdprofessional, die gezamenlijk een andere aanbieder selecteren. Kosten voor 

diagnostiek kunnen niet in rekening worden gebracht bij de gemeente als blijkt dat de 

zorgaanbieder niet de meest geschikte is voor deze cliënt. 

 

De zorgaanbieder stelt per jeugdige in een gezin dat hij gaat behandelen of begeleiden een 

behandelplan op, en voor de gemeente een arrangement. In het arrangement is 

opgenomen: 

• Bevestiging van het cliëntprofiel. Wanneer de aanbieder van mening is dat een 

ander cliëntprofiel van toepassing is, dan moet hij dit onderbouwen in het 

arrangement of contact zoeken met de Jeugdprofessional; 

• Welke intensiteit van toepassing is; 

• De doelen die met de behandeling en/of begeleiding gaan worden  behaald. Het 

betreft hier ‘maatschappelijke doelen’, niet ‘medische’ doelen. De doelen dienen 

ook cliënt specifiek te zijn en voldoende beschrijvend om te kunnen toetsen of het 

resultaat is bereikt; 

• Op welk moment de voortgang wordt geëvalueerd. 

Het arrangement wordt altijd in overleg met het gezin opgesteld en in voor het gezin 

begrijpelijk taalgebruik. Het arrangement wordt ondertekend door het gezin en de 

zorgaanbieder en door middel van beveiligde mail of per post naar de gemeente gestuurd. 

Het heeft de voorkeur om voorafgaand aan indienen van een arrangement bij complexe 

problematiek of verwachte inzet vanuit de gemeente al contact te zoeken met de toegang. 

 

Toets 

De Jeugdprofessional toetst of het arrangement dat wordt aangeboden aansluit op de 

zorgvraag van het gezin en de verwachte resultaten voldoende zijn voor de jeugdige om 
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duurzaam naar vermogen te functioneren. Wanneer op de zorgvraag een relatief 

enkelvoudig arrangement wordt aangeboden tekent de Jeugdprofessional voor gezien. 

 

Wanneer de zorgvraag complex is en een integrale aanpak vereist, dan kan van de 

hoofdaannemer verwacht worden om samen met het gezin en de Jeugdprofessional in 

gesprek af te stemmen op welke wijze efficiënt en effectief zorg en ondersteuning wordt 

ingezet, hoe het steunend netwerk wordt ingezet en hoe de eigen kracht wordt versterkt. 

De Jeugdprofessional heeft hierin een regisserende rol.  

 

Start zorg 

Bij akkoord door de Jeugdprofessional kan de zorg beginnen na toezending van een 

toewijzingsbericht (JW301) bericht. Bij uitzondering en in overleg met jeugdprofessional 

kan de zorg eerder worden gestart, voor ondertekening van het arrangement, nood breekt 

wet. De zorgaanbieder heeft de vrijheid om in samenspraak met de cliënt het arrangement 

vorm te geven. Zo kan hij onderaannemers inschakelen om delen van de zorgvraag aan te 

pakken. Ook de inzet vanuit de jeugdprofessional kan hierbij besproken worden. Wel is de 

hoofdaannemer te allen tijde verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

 

Tussentijdse afstemming 

Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn om tussentijds af te stemmen. De 

Jeugdprofessional blijft, als casusregisseur, gedurende het arrangement aanspreekpunt 

voor het gezin. Ook kan worden afgestemd wanneer tijdens de begeleiding of behandeling 

wordt geconstateerd dat een jeugdige in een ander zorgprofiel of andere intensiteit had 

moeten worden geplaatst. In dat geval kan in gezamenlijkheid tussen Jeugdprofessional 

en zorgaanbieder worden overeengekomen om het eerste arrangement in te trekken en te 

crediteren, en een ander arrangement in te dienen. De bewijslast ligt bij de zorgaanbieder. 

Tenslotte kunnen in gezamenlijk overleg eventueel doelen worden bijgesteld, wanneer er 

wezenlijke wijzigingen zijn in de zorgvraag. In deze gevallen moeten aantoonbaar 

ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die niet bij start zorg voorzien konden zijn.  

 

Einde zorg 

Einde zorg is bereikt wanneer het volgende wordt overeengekomen: 

• Dat de afgesproken doelen zijn behaald; 

• Dat gezamenlijk tussen cliënt, Jeugdprofessional en zorgaanbieder wordt 

overeengekomen dat (een aantal) doelen niet haalbaar zijn; 

• Dat de jeugdige/het gezin eenzijdig, tegen het advies van de zorgaanbieder en 

Jeugdprofessional, niet langer meewerkt aan het arrangement (uitval). 
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Wanneer de jeugdige 18 jaar wordt gaat de zorg formeel qua financiering over naar een 

andere wet. Dit kan zijn de Wet langdurige zorg, de Participatiewet, de 

Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gezin en de 

Jeugdprofessional maken met de consulenten van deze wetten vooraf afspraken over een 

warme overdracht, het afronden van het zorgtraject vanuit het jeugdbudget en/of 

tijdelijke voortzetting van de ondersteuning van de Jeugdprofessional. Zo nodig kan onder 

de noemer ‘verlengde jeugdwet’ het jeugdtraject voor een bepaalde periode worden 

voortgezet na de 18de verjaardag. 

 

Einde ondersteuning 

Mogelijk is de zorg eerder afgelopen dan de ondersteuning door de Jeugdprofessional. 

Ondersteuning eindigt in onderling overleg tussen gezin en de Jeugdprofessional. Wanneer 

zich na afsluiting van het ondersteuningstraject opvoedingsvraagstukken voordoen kan het 

gezin uiteraard weer contact opnemen met de Jeugdprofessional.  

 

 

Afgesproken doorlooptijden 

Onderstaande doorlooptijden gelden als richtlijn voor de procedure. In overleg kan hier 

van afgeweken worden. 

Stap Afspraak Verantwoordelijk 

Gezinsplan gereed Binnen 8 weken na eerste gesprek 

gezin en Jeugdprofessional 

Jeugdprofessional en 

gezin 

Gezinsplan bij 

zorgaanbieder 

Gezin is eigenaar van het 

gezinsplan en brengt dit op eigen 

beweging naar zorgaanbieder, 

tenzij ondersteuning door 

gemeente gewenst is. Uiterlijk 

binnen één jaar na afgifte. 

Gezin 

Arrangement 

gereed 

Binnen 3 weken na eerste gesprek 

gezin en zorgaanbieder* 

Zorgaanbieder 

Reactie op 

arrangement 

Binnen 10 werkdagen na 

aanlevering 

Gemeente 

Start zorg Binnen 3 weken na goedgekeurd 

arrangement 

Zorgaanbieder 

Einde zorg • Acuut 

• Perspectief 

• Intensief  

Geen vooraf 

afgesproken  

moment 

Zorgaanbieder 
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• Duurzaam Uiterlijk een 

jaar 

Facturatie na einde 

zorg 

De laatste factuur wordt uiterlijk 

binnen 4 weken na bevestiging 

door gemeente van einde zorg 

verstuurd.**  

Zorgaanbieder 

 

* Uitzondering is Acuut, waarvoor geen arrangement hoeft te worden opgesteld.  

**Uitzondering op deze regel zijn cliënten waarvan in de tweede helft van december van het 

lopende jaar het arrangement wordt beëindigd. Voor hen moeten facturen uiterlijk op 15 

januari van het nieuwe jaar zijn ontvangen door de gemeente.  

 

 

Doorverwijzing door (huis)arts, GI en rechter 

Naast de Jeugdprofessional behouden huisartsen, jeugdartsen, jeugdbeschermers en 

rechters hun recht om direct door te verwijzen naar zorgaanbieders. Uiteraard kan alleen 

worden doorverwezen naar aanbieders die door de regio zijn gecontracteerd. In zeer 

uitzonderlijke gevallen kan door de gemeente voor een enkele cliënt een maatwerk 

afspraak worden gemaakt wanneer geconcludeerd wordt dat het aanbod niet voorhanden 

is binnen de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast verwachten wij 

ook van onze doorverwijzers dat rekening wordt gehouden met de bewegingen die wij 

nastreven met de transformatie: 

• Van zorgen voor naar zorgen dat 

• Van zorg naar preventie 

• Van individueel naar systeemgericht 

• Van intramuraal naar extramuraal 

 

(Huis)arts 

Wij adviseren huisartsen en jeugdartsen om gebruik te maken van de diensten van de 

Jeugdprofessional. We streven naar goed op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning. De 

gemeenten zoeken daarom nauw contact met de huisarts, om hem of haar te informeren 

over het stelsel West-Brabant West en de mogelijkheden van advies, triage en ambulante 

ondersteuning geboden door de Jeugdprofessional. Doel is om de huisarts te bewegen 

wanneer er een vermoeden is van andersoortige problematiek dan een enkelvoudige GGz 

stoornis, bijvoorbeeld combinaties met schuldenproblematiek, Wmo, sociaal-emotionele 

problematiek, of niet-pluis-gevoel, het gezin door te verwijzen naar de gemeentelijke 

toegang.  
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De gemeente blijft, ook bij doorverwijzing van andere doorverwijzers, verantwoordelijk 

voor financiering en de resultaten van de zorg. Daarom verwachten wij van 

zorgaanbieders ook bij doorverwijzing door (huis)arts, een arrangement met daarin een 

inhoudelijke omschrijving van de zorg en voorgestelde profiel-intensiteit-combinatie, dat 

bij start en einde zorg getoetst zal worden door de gemeentelijke toegang. 

 

Met de nieuwe Jeugdwet heeft de burger niet langer recht op jeugdzorg, zoals in de oude 

wetgeving, maar heeft de gemeente de plicht om jeugdhulp in te roepen wanneer dat 

nodig is. Dat betekent dat de gemeente keuzes mag maken hoe deze jeugdhulp zo 

efficiënt mogelijk wordt ingericht. Daaruit komt voort dat de gemeente de mogelijkheid 

heeft om een arrangement niet te accepteren. Dat kan voorkomen: 

1. Wanneer uit het arrangement blijkt dat de jeugdhulp die door de aanbieder wordt 

voorgesteld ook geboden kan worden door de Jeugdprofessional. In dat geval 

verbindt de gemeente een Jeugdprofessional aan het gezin, waardoor de gemeente 

voorziet in zijn plicht tot voorzien in jeugdhulp. 

2. Wanneer de gemeente aanwijzingen heeft dat de zorgaanbieder niet 

gespecialiseerd is in de specifieke zorgvraag van de cliënt. In dat geval zal in 

overleg worden getreden met de zorgaanbieder en het gezin, om te komen tot een 

passende oplossing. 

3. Wanneer op de cliënt al een arrangement is afgegeven. In dat geval zal de 

gemeente contact zoeken met de aanbieder die al actief is in het gezin om na te 

gaan hoe een tweede zorgvraag heeft kunnen ontstaan en met de aanbieder van 

het tweede arrangement om te komen tot een oplossing die in het belang van de 

cliënt is en in lijn is met ons uitgangspunt dat het niet mogelijk om gelijktijdig twee 

of meer arrangementen op één jeugdige af te geven. 

4. Wanneer de zorgaanbieder aangeeft een dermate lange wachttijd te hebben en 

geen overbruggingszorg te willen bieden, dat het in het belang van de jeugdige is 

dat een andere zorgaanbieder deze jeugdige bijstaat. 

5. Wanneer een doorverwijzing voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt afgegeven. 

De poortwachtersfunctie voor EED is belegd bij de Samenwerkingsverbanden voor 

Passend Onderwijs.  

 

Daarnaast staat het de gemeente vrij om contact op te nemen met het gezin en 

zorgaanbieders over de keuzes van profiel-intensiteit-combinatie en formuleringen van 

doelen die in het arrangement worden opgegeven. Ook bij twijfel over een geldige 

doorverwijzing zal de gemeente contact zoeken met de betreffende (huis)arts.  
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Gecertificeerde instelling 

Gezinnen die instromen door een beslissing van de rechter, worden begeleid door een 

jeugdbeschermer van de gecertificeerde instelling (GI). De gemeente ontvangt van de GI 

de bepaling jeugdhulp, en de zorgaanbieder een afschrift van deze bepaling. Vervolgens 

maakt de aanbieder een arrangement, dat inhoudelijk wordt getoetst door de 

jeugdbeschermer van de GI. De jeugdbeschermer tekent op het arrangement voor 

akkoord, waarop de aanbieder het getekend arrangement naar de gemeente stuurt.  

 

Schematisch ziet dit er als volgt uit:  

 

 

Wanneer de rechterlijke maatregel eindigt gaat de casusregie in overleg over van de 

jeugdbeschermer op de Jeugdprofessional. Deze maakt met het gezin een Gezinsplan. Het 

arrangement kan doorlopen bij overgang van een rechterlijke maatregel naar vrijwillig 

kader. In dat geval stemmen jeugdbeschermer en Jeugdprofessional af wie einde zorg 

toetst en communiceren dit naar de zorgaanbieder. 

 

Rechter 

De rechter kan besluiten om geen maatregel op te leggen, maar in het vrijwillig kader door 

te verwijzen naar jeugdhulp, bijvoorbeeld in het geval van (v)echtscheiding. Aangezien de 

Routing beschermer
Jeugdbeschermer + cliënt / rechter

Zorgaanbieder + cliënt

Jeugdbeschermer

Zorgaanbieder

Gemeente

Zorgaanbieder
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rechter geen maatregel uitspreekt houdt de gemeente zich het recht voor om, evenals bij 

doorverwijzing door de huisarts, het aangeboden arrangement niet te accepteren in de 

volgende gevallen: 

1. Wanneer uit het arrangement blijkt dat de jeugdhulp die door de aanbieder wordt 

voorgesteld ook geboden kan worden door de Jeugdprofessional. In dat geval zal 

de gemeente een Jeugdprofessional koppelen aan de jeugdige, waardoor de 

gemeente voorziet in zijn plicht tot voorzien in jeugdhulp. 

2. Wanneer de gemeente aanwijzingen heeft dat de zorgaanbieder niet 

gespecialiseerd is in de specifieke zorgvraag van de cliënt. In dat geval zal in 

overleg worden getreden met de zorgaanbieder en het gezin, om te komen tot een 

passende oplossing. 

3. Wanneer op de cliënt al een arrangement is afgegeven. In principe is het niet 

mogelijk om gelijktijdig twee of meer arrangementen op één jeugdige af te geven. 

In dat geval zal de gemeente contact zoeken met de aanbieder die al actief is in het 

gezin. 

4. Wanneer de zorgaanbieder aangeeft een dermate lange wachttijd te hebben en 

geen overbruggingszorg te willen bieden, dat het in het belang van de jeugdige is 

dat een andere zorgaanbieder deze jeugdige bijstaat. 

 

Rol aanbieder bij andere doorverwijzer 

Wanneer een ander dan de Jeugdprofessional doorverwijst, verwachten wij van de 

zorgaanbieder dezelfde invulling van het arrangement dan bij doorverwijzing op basis van 

het gezinsplan. De zorgaanbieder maakt een maatwerk zorgtraject met een 

systeemgerichte aanpak en maatschappelijke doelen als uitgangspunt, zelfs al heeft de 

doorverwijzer specifieke producten benoemd in de doorverwijzing. Dit is in lijn met de wet, 

omdat de rol van de doorverwijzer is het afgeven van een recht op zorg voor een cliënt, en 

het arrangement onderdeel is van de contractafspraak die een aanbieder maakt met de 

gemeente.  

 

Kenmerken van outputgerichte Jeugdzorg WBW 

Outputgerichte jeugdhulp is wezenlijk anders dan prestatiegerichte jeugdhulp. Niet langer 

telt de inzet van de aanbieder, maar het resultaat dat hij met de inzet bereikt. Daartoe 

moet de zorgaanbieder rekening houden met de specifieke wensen en doelen van de 

cliënten. Een goede ketenaanpak is onmisbaar.  
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Doelomschrijving 

De doelen in het Arrangement moeten de voornaamste zaken weergeven waar door de 

zorgaanbieder aan gewerkt wordt. Het uiteindelijke einddoel ligt echter besloten in de 

uitkomsten die horen bij de intensiteit van het arrangement. Dit betekent concreet: 

• De zorg die geleverd wordt onder Acuut eindigt zodra de crisis is bezworen en cliënt 

is overgedragen aan een aanbieder voor niet vrij toegankelijke zorg (hiervoor moet 

dus de routing voor een Gezinsplan zijn afgerond), dan wel wanneer de 

thuissituatie stabiel genoeg is om, eventueel met ondersteuning door de 

Jeugdprofessional, zonder verdere zorg terug naar huis te keren. Wij gaan ervan uit 

dat een crisis dan ook niet langer dan twee weken kan duren, maar afronden van 

de zorg onder Acuut binnen twee weken is geen harde verplichting, Acute zorg kan 

langer duren. 

• Wanneer wordt gekozen voor intensiteit Perspectief of Intensief kan het 

arrangement worden beëindigd wanneer de cliënt verder kan zonder niet vrij 

toegankelijke zorg. De doelen geven aan waaraan wordt gewerkt om de 

daadwerkelijke uitstroom te realiseren, maar deze doelen zijn niet limitatief. 

Wanneer ‘einde zorg’ wordt aangegeven is de verwachting van de gemeente (bij 

gelijkblijvende omstandigheden) dat er de komende 12 maanden, gedurende de 

garantietermijn, geen niet vrij toegankelijke zorg hoeft te worden ingezet voor deze 

cliënt. 

• Wanneer wordt gekozen voor Duurzame zorg geven de doelen richting aan hoe de 

zorgvraag binnen een bepaalde bandbreedte wordt gehouden. Ook de doelen in 

Duurzaam moeten gericht zijn op versterking van de eigen kracht van het gezin en 

het netwerk, zodat in volgende jaren de zorg zo mogelijk kan worden afgeschaald. 

Ook wanneer een arrangement Duurzaam afloopt en er wordt geen 

vervolgarrangement ingezet geldt een termijn van 12 maanden garantie. 

 

Bij de doelomschrijving moet worden geredeneerd vanuit de beleving van ouders en de 

jeugdige, en opgeschreven in voor ouders en (zo mogelijk) de cliënt begrijpelijke taal. Het 

gezin zal immers aan het eind van het arrangement moeten kunnen bevestigen dat de 

doelen zijn behaald. Bij twijfel over de doelen kan voor indiening van het arrangement 

contact worden gezocht met de Jeugdprofessional. 

 

Privacy 

De gemeenten hechten grote waarde aan de privacy van onze inwoners. Met de invoering 

van deze systematiek kunnen we de privacy beter waarborgen dan in de 

prestatiebekostigingsstructuur. In de oude systematiek kon de gemeente op basis van de 
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facturatie herleiden welke specifieke stoornis of problematiek speelt bij een jeugdige of het 

systeem. In de nieuwe systematiek is dat niet mogelijk. De cliëntprofielen en intensiteiten 

geven een zeer generiek beeld van de problematiek. Vervolgens geven de 

doelomschrijving van de Jeugdprofessional in het Gezinsplan en door de zorgaanbieder in 

het Arrangement slechts weer WAT gaat worden bereikt, maar niet HOE. Daarmee heeft 

de gemeente geen inzicht meer in specifieke problemen. Deze informatie wordt uiteraard 

wel opgenomen in het behandelplan van de zorgaanbieder, wat een afspraak is tussen 

cliënt en zorgaanbieder. De gemeente wil en mag deze behandelplannen niet opvragen, 

tenzij er zwaarwegende overwegingen zijn om dit te doen, die zijn geborgd in de Wet op 

de Geneeskundige Behandelovereenkomst. 

 

Om verder te waarborgen dat alleen die informatie wordt uitgewisseld die strikt 

noodzakelijk is voor de gemeente is in het Gezinsplan opgenomen met wie welke 

informatie wordt gedeeld. Zo is volkomen duidelijk wie inzage heeft in privacygevoelige 

informatie.  

 

Tenslotte moeten zowel het Gezinsplan als het Arrangement altijd worden ondertekend 

door het gezin. In beginsel heeft het de voorkeur dat beide ouders het arrangement 

ondertekenen, echter mag de behandelaar ervanuit gaan dat indien één van de ouders de 

jeugdige begeleidt, deze expliciet toestemming geeft namens de andere ouder. Tenzij hier 

twijfels over bestaan of indien er aanwijzingen zijn dat de niet aanwezige ouder een 

andere mening is toegedaan als de begeleidend ouder.  

 

Voor ondertekening geldt als stelregel: 

• Bij kinderen onder de 12 jaar tekent in principe tenminste één van de ouders 

namens beide ouders. 

• Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar tekent tenminste één van beide ouders èn de 

jeugdige; 

• Jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen in principe zelfstandig tekenen voor het 

arrangement. Als bewijs van steun door de ouders heeft het de voorkeur dat ook 

tenminste één van de ouders namens beide ouders tekent.  

 

Bij een Bepaling Jeugdhulp van een Gecertificeerde Instelling tekent de gezinsvoogd met 

de ouders wanneer zij nog gezag hebben over het kind, of in plaats van ouders wanneer 

ouders uit de ouderlijke macht zijn ontheven. 
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Het is van belang dat zij het Gezinsplan tekenen, omdat dit niet alleen recht geeft op zorg 

en ondersteuning, maar ook een opdracht geeft aan het gezin om bepaalde doelen te 

behalen. Met ondertekening geeft het gezin zijn betrokkenheid aan in het 

ondersteuningsproces. Het Arrangement moet ondertekend worden door alle 

gezagsdragers, omdat ook hier voor de gemeente van belang is om te zien dat ouders de 

doelen in het Arrangement herkennen en onderschrijven. Daarnaast is het een bevestiging 

voor de gemeente dat het gezin daadwerkelijk is gezien door de zorgaanbieder, wat 

belangrijk is voor de gemeente om de mate van verzilvering van zorg bij te houden, en om 

in beeld te brengen of de route via andere instroom dan de gemeentelijke toegang 

(rechter of (huis)arts) leidt tot een geaccepteerd zorgtraject.  

 

Wij vertrouwen er op dat opstellen en ondertekenen van het Arrangement wordt 

opgenomen in het primair proces van de zorgaanbieder, evenals opstellen van het 

behandelplan. Het niet ondertekenen van het Arrangement door gezagdragers zou dan ook 

een zeldzaamheid moeten zijn, bijvoorbeeld in geval van detentie of verblijf in het 

buitenland van één van de gezagsdragers. Daarnaast kan het voorkomen dat het 

noodzakelijk is om direct te starten met de zorg om ernstig nadeel voor de betrokkenen te 

voorkomen. Dit laatste zal met name in het geval van Acuut spelen, en slechts minimaal in 

een regulier arrangement. In alle gevallen heeft de zorgaanbieder een 

inspanningsverplichting om de handtekeningen op te halen. Desgewenst overlegt de 

zorgaanbieder met de gemeente op welke wijze hij invulling geeft aan deze 

inspanningsverplichting. 

 

Recht op zorg 

De gemeenten in West-Brabant West werken zonder beschikking. Het gezinsplan en 

arrangement geven gezamenlijk recht op zorg. Daarnaast wordt door de zorgaanbieder 

met de cliënt een behandelplan opgesteld. Deze drie documenten hebben een 

verschillende rechtsgrond. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
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Het gezinsplan is een publiekrechtelijke afspraak tussen gemeente en cliënt. Op basis van 

de zorgvraag kan het gezinsplan een gezin recht geven op: 

• Vrij toegankelijke zorg uit het voorliggend veld (bijvoorbeeld trainingen 

aangeboden vanuit de gemeentelijke toegang) 

• Ambulante ondersteuning door de Jeugdprofessional 

• Niet vrij toegankelijke zorg 

 

Het behandelplan valt onder de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, en 

geeft aan wat de cliënt mag verwachten in het zorgtraject van de zorgaanbieder. Hierin 

staan derhalve diagnoses en behandelvormen omschreven. De gemeente mag de 

behandelplannen niet inzien, tenzij er noodzaak toe is wanneer de veiligheid van een kind 

in het geding is, dan wel wanneer het gezin expliciet toestemming geeft.  

 

Het arrangement geeft invulling aan de overeenkomst. Een overeenkomst geeft een 

zorgaanbieder het recht om zorg te mogen leveren, maar garandeert nog geen cliënten of 

omzet. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend arrangement geeft recht op het 

mogen leveren van zorg. Een ondertekend arrangement is noodzakelijk voor de gemeente 

om over te kunnen gaan op toekennen van het recht op zorg voor de cliënt en de 

financiering van deze zorg.  

 

Hoofdaannemerschap 

De regio West-Brabant West gaat bij het inzetten van niet vrij toegankelijke zorg uit van 

hoofdaannemerschap. Daarmee wordt bedoeld dat per cliënt één zorgaanbieder 

Recht op zorg

Cliënt

ZorgaanbiederGemeente
Arrangement

Privaatrecht



Pagina | 24  

 

verantwoordelijk is voor het resultaat voor het niet vrij toegankelijke zorgdeel voor een 

cliënt. Om dit resultaat te kunnen behalen wordt een arrangement op maat gemaakt, 

eventueel met de inzet van onderaannemers. De hoofdaannemer wordt verantwoordelijk 

gehouden voor de resultaten van onderaannemers. Uitdrukkelijk wordt aangegeven dat 

iedere aanbieder open staat en constructief meewerkt aan opdrachten in onderaanneming. 

Aanbieders kunnen dus zowel als hoofd- als onderaannemer worden ingeschakeld in 

verschillende cases. De tarieven voor de arrangementen staan vast, het is aan de 

hoofdaannemer om in overleg met de onderaannemers dit budget te verdelen. Wanneer in 

dit stuk wordt gesproken over ‘de zorgaanbieder’, wordt de hoofdaannemer bedoeld. In 

veruit de meeste gevallen betreft het enkelvoudige zorgvragen van cliënten, waardoor niet 

meer dan één aanbieder benodigd zal zijn voor behalen van het resultaat. 

 

Stapeling 

Kern van resultaatfinanciering is dat er gemiddelde tarieven zijn die voor een aanbieder 

voldoende ruimte moeten bieden om de gemiddelde cliënt volledig te kunnen behandelen 

of begeleiden. Daardoor kunnen in principe niet gelijktijdig of elkaar opvolgend twee of 

meer tarieven worden beschikt aan de cliënt (= stapeling). In de regio West-Brabant West 

geldt als stelregel: één arrangement per kind in zorg en een systeemgerichte aanpak per 

gezin. Consequentie is dat maar wanneer broers/zussen last hebben van probleemgedrag 

van één kind geldt er één arrangement en een systeemgerichte therapie door één 

aanbieder. 

 

Het tarief moet worden beschouwd als een vast zorgbudget per cliënt en zijn systeem, 

stapelen van arrangementen is niet toegestaan, met uitzondering van Acuut en Duurzaam. 

Op – en afschaling en inzet van onderaannemers kan niet worden gedeclareerd bij de 

gemeente, maar moet in onderling overleg tussen aanbieders worden verrekend.  

 

De vier intensiteiten kennen de volgende drie uitkomsten: 

Intensiteit Doelen met zorg Uitkomst 

 Acuut Bezweren crisis Instroom in ofwel voortzetting van 

zorg of ondersteuning 

Perspectief Beter worden / ontwikkelen Uitstroom uit zorg 

Intensief Stabiliseren / ontwikkelen 

Duurzaam Consolideren Langdurige zorg 

 

Hieruit volgt welke arrangementen al dan niet stapelbaar zijn. 
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Niet te stapelen 

Arrangementen die dezelfde uitkomst nastreven zijn niet stapelbaar: 

• Perspectief + Intensief, want beide arrangementen streven naar uitstroom uit zorg 

• Zelfde typen arrangementen: 

o Acuut + Acuut 

o Perspectief + Perspectief 

o Intensief + Intensief 

o Duurzaam + Duurzaam 

 

Wel mogelijk om te stapelen: 

• Acuut  

Aangezien een spoedeisende situatie zich ten allen tijde kan voordoen is stapeling met een 

arrangement Acuut altijd mogelijk, mits, volgens de definitie, de onveilige thuissituatie 

niet te voorzien was. Op Acute zorg is de garantietermijn van 12 maanden na einde zorg 

niet van toepassing. Wanneer jeugdigen reeds jeugdhulp krijgen vanuit een ander 

arrangement waarbij, door de aard van de problematiek, incidenteel of stelselmatig wel 

onveilige thuissituaties zijn te verwachten deze moeten worden opgelost binnen het 

arrangement, dus is er geen sprake van stapeling. Acuut is dan ook nooit van toepassing 

wanneer een jeugdige al vanuit een ander arrangement intramurale zorg krijgt.  

 

• Duurzaam + na afsluiting een vervolgtraject Duurzaam 

De cliënten in Duurzaam zullen naar verwachting voor lange tijd gebruik maken van zorg. 

Wel moet Duurzaam jaarlijks worden beoordeeld of de doelen zijn behaald. Afhankelijk van 

de situatie kan dit met tussenkomst van de Jeugdprofessional, of middels een schriftelijke 

uitvraag naar ouders.  

 

De zorgaanbieder vraagt in overleg met het gezin voor het verstrijken van het oude 

arrangement een nieuw arrangement aan bij de gemeente. Hierin wordt rekening 

gehouden met de doelen die eerder zijn behaald en nieuwe mogelijkheden vanuit de eigen 

kracht van gezinnen en het steunend netwerk. Ook bij Duurzaam moet worden gestreefd 

naar afschaling van zorg. Dit nieuwe arrangement wordt weer beoordeeld door de 

gemeente. Wanneer het Gezinsplan nog klopt met de zorgvraag hoeft er geen nieuw 

Gezinsplan te worden opgesteld. Wanneer de huisarts verantwoordelijk was voor de 

aanvankelijke verwijzing waar een Duurzaam traject uit volgt zullen volgende 

arrangementen volledig worden afgestemd onder casusregie van de Jeugdprofessional. 
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Wijziging van profiel-intensiteit-combinatie 

Doel van de gereedschapskist voor de Jeugdprofessional is om een goede triage aan de 

voorkant te laten plaatsvinden, zodat er weinig verrassingen zijn bij keuze voor een 

cliëntprofiel. Toch kan het voorkomen dat een cliënt in een verkeerd profiel wordt 

ingeschaald. Daarnaast kan het voorkomen dat de zorgintensiteit waar de zorgaanbieder 

aanvankelijk voor kiest gedurende de behandeling toch niet blijkt te passen bij de 

zorgvraag van de cliënt. Tenslotte kunnen er tijdens het zorgtraject ontwikkelingen zijn in 

het gezin die de zorgvraag verlichten of verzwaren. Wanneer er voor de Jeugdprofessional 

aantoonbaar gemaakte redenen zijn waarom een andere profiel-intensiteit combinatie 

moet worden gekozen kan na toestemming van de Jeugdprofessional gekozen worden voor 

een andere profiel-intensiteit-combinatie. De bewijslast in deze ligt bij de aanbieder. Het 

aanvankelijk gefactureerde bedrag wordt bij wijziging van arrangement gecrediteerd. Hier 

is dan ook geen sprake van stapeling van arrangementen, maar een wijziging van profiel-

intensiteit-combinatie. 

 

Vervoer 

Voor specifieke behandelingen of vormen van begeleiding is het nodig dat een cliënt naar 

een locatie van de zorgaanbieder komt. Het is in eerste instantie aan het gezin om er voor 

te zorgen dat het kind de jeugdhulp kan volgen, door het kind te vervoeren ofwel dit te 

organiseren vanuit het steunend netwerk. Zowel de doorverwijzer als de zorgaanbieder 

kunnen het gezin hiertoe aansporen. Wanneer eigen vervoer onmogelijk blijkt, en zorg op 

locatie is noodzakelijk, dan is het aan de zorgaanbieder om vervoer voor de jeugdige te 

organiseren, tenzij het zorg betreft die is ingekocht vanuit het Landelijk 

Transitiearrangement.  

 

De regio betaalt per cliënt een vast, all-in, tarief voor een resultaat, en niet voor een 

prestatie. De regio West-Brabant West maakt geen aparte financiële afspraken met 

aanbieders over vergoeding van vervoer. Eventuele inzet van vervoer om dit resultaat te 

kunnen behalen maakt deel uit van het arrangement en moet door de aanbieder worden 

georganiseerd en gefinancierd vanuit het resultaatstarief. Deze stelregel geldt voor alle 

vormen van jeugdhulp (zowel Jeugd&Opvoedhulp als Jeugd-LVB als Jeugd-GGZ) en is 

onderdeel van de overeenkomst met alle zorgaanbieders. Het is aan de aanbieder om de 

afweging te maken of zorg niet alsnog dichter bij of aan huis kan worden geleverd. 

Daarnaast moedigen wij aanbieders aan om vervoer met elkaar af te stemmen, om dit zo 

efficiënt mogelijk in te kunnen regelen. Tenslotte kan bij de selectie van zorgaanbieder 

rekening worden gehouden met de locatie vanwaar deze de zorg aanbiedt. 
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Vervoer voor ouders om het kind te bezoeken, bijvoorbeeld wanneer het in een 

residentiële voorziening verblijft, hoeft niet door de aanbieder te worden vergoed. Ouders 

komen mogelijk, bij onvoldoende inkomen, in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

 

Zorg uit het Landelijk Transitiearrangement valt niet binnen de 

arrangementensystematiek. Wanneer zorg op locatie strikt noodzakelijk is en er geen 

mogelijkheden zijn voor het gezin om zelf of in het steunend netwerk vervoer te 

organiseren, is het aan de gemeente om vervoer in te zetten. 

 

Samengevat hoeft vervoer door de aanbieder voor de jeugdige alleen te worden ingezet 

wanneer: 

1) het vervoer noodzakelijk is voor het behalen van het resultaat, bijvoorbeeld omdat 

er geen mogelijkheid is de cliënt ambulant te behandelen of begeleiden; 

2) zowel het gezin als de sociale omgeving niet (volledig) de mogelijkheid hebben om 

de jeugdige te vervoeren; 

3) het geen zorg betreft die valt onder het Landelijk Transitiearrangement. 

 

Uiteraard kan worden afgesproken om gezamenlijk het vervoer op te pakken, bijvoorbeeld 

wanneer het gezin een deel van het vervoer op zich kan nemen en de zorgaanbieder het 

andere deel.  

 

Aanpalende wetgeving 

Het is niet de bedoeling dat het jeugdbudget wordt ingezet voor vormen van zorg en 

ondersteuning die kunnen worden gefinancierd vanuit andere wetgeving, bijvoorbeeld:  

• Kinderopvang (Wet op de kinderopvang) 

• Ondersteuning gericht op afronden van het onderwijs (Passend Onderwijs) 

• Blijvend 24 uurs zorg (Wet langdurige zorg) 

• Verpleging (Zorgverzekeringswet) 

• Zorg gericht op de ouders (Wmo, Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg) 

• Bijzondere bijstand 

 

 

Vouchers en hoog complex 

Veruit de meeste jeugdigen vallen in de reguliere profiel-intensiteit-combinaties. Voor 

cliënten waarbij de zorgvraag zelfs te licht of te zwaar is bestaat de mogelijkheid 

respectievelijk een voucher of hoog complexe zorg in te zetten. 
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Vouchers 

In praktijk komt het voor dat de Jeugdprofessional, of het gezin op eigen kracht, zelf een 

groot deel van de problematiek kan oplossen, maar dat er (zeer) lichte inzet van zorg 

nodig is om het kind of gezin het laatste duwtje in de rug te geven. Wanneer de zorgvraag 

te licht is voor zelfs het Perspectief arrangement kan een voucher worden ingezet. 

 

Vouchers worden toegekend door de Jeugdprofessional aan door de gemeenten voor 

jeugdhulp gecontracteerde zorgaanbieders en zijn bedoeld voor specifieke producten van 

aanbieders. Wij denken dat voor onderstaande producten een voucher kan worden 

ingezet, mits deze geen onderdeel zijn van een arrangement. 

• Speltherapie 

• Lichte persoonlijke verzorging  

• Respijtzorg, bijvoorbeeld een aantal weekenden per jaar. 

• Enkele consulten bij artsen, bijvoorbeeld jeugd-GGZ psychiaters 

• Een aantal sessies psychomotorische kindtherapie 

 

Vouchers kunnen nooit worden gestapeld met een arrangement, maar bij uitzondering 

kunnen wel meerdere vouchers worden afgegeven in een gezin, zo lang de optelsom de 

laagste prijs in het betreffend cliëntprofiel niet overstijgt. Het is niet de bedoeling dat met 

een voucher diagnostiek van een aanbieder wordt bekostigd; diagnostiek is een integraal 

onderdeel van het arrangement. 

 

Hoog complexe zorg 

Er is een kleine groep cliënten, met een zeer zware zorgvraag met een onvoorspelbaar 

karakter, de zogenaamde ‘hoog complexe zorg’. Om de juiste zorg te bieden is zowel een 

goede samenwerking in de keten noodzakelijk, als ook tussen verschillende disciplines van 

aanbieders.  

 

Met ingang van 2018 zal de regio enkel nog overeenkomsten voor hoog complexe zorg 

aangaan met (combinaties van) zorgaanbieders die aan elke denkbare hoog complexe 

zorgvraag kunnen voldoen, waarbij exclusies niet meer mogelijk zijn. 

 

Nadere uitleg over de zienswijze van de regio op hoog complexe zorg vindt u in de 

Toelichting op de Jeugdhulpcatalogus hoog complex. 
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Expertteam 

In 2015 is de regio van start gegaan met een Expertteam bestaande uit diverse disciplines 

van specialistische zorgaanbieders, om de toegangsmedewerkers, maar ook 

jeugdbeschermers en artsen te helpen in het maken van een juiste inschatting van de 

zorgvraag. Stichting SPRING neemt de coördinatie van het Expertteam op zich en bemant 

het team met gedragswetenschappers. De gemeente behoudt zich het recht voor om het 

Expertteam een extra inhoudelijke toets op de zorgvraag te laten verrichten wanneer een 

zorgaanbieder een arrangement indient, ook wanneer de indicatie is gesteld door de 

gecertificeerde instelling, een arts of rechter. Op aangeven van het Expertteam kan een 

andere zorgaanbieder, die meer passend lijkt bij de zorgvraag, worden ingeschakeld. 

Tevens zal vanaf 2021 het Expertteam een deel van de taken van het landelijke 

Expertteam (OZJ) op zich nemen. Dit betreft voornamelijk de coordinatie op complexe 

casuïstiek. Daarmee maakt ons Expertteam onderdeel uit van het Expertisenetwerk in de 

provincie Noord-Brabant. 

 

 

Bijzondere afspraken & aandachtspunten 

Voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, pleegzorg en schooluitvallerstrajecten gelden de 

volgende aandachtspunten. 

 

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) valt inhoudelijk gezien onder cliëntprofiel 5. Voor 

EED gelden echter andere inhoudelijke spelregels dan de rest van het jeugdstelsel. Het is 

aan scholen om dossieropbouw te doen, conform landelijke protocollen. Doel is dat 

basisscholen in alle gevallen een aanpak bij dyslexieproblematiek toepassen. Pas als het 

na aantoonbaar gerichte inspanning van de school onmogelijk is gebleken EED te 

voorkomen wordt doorverwezen naar dyslexiezorgaanbieders. Via de 

samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs wordt gecontroleerd of de school 

voldoende aan haar verplichting heeft gedaan om doorstroom te voorkomen. De 

samenwerkingsverbanden fungeren derhalve als poortwachter. Zonder dossier van school 

en schriftelijke toestemming van het Samenwerkingsverband waar de school toe behoort, 

bijvoorbeeld bij directe doorverwijzing door een huisarts, wordt EED-zorg niet vergoed 

door de gemeente. 

 

In het geval van Ernstige Enkelvoudig Dyslexie kunnen Perspectief en Intensief 

achtereenvolgens worden ingezet om diagnose (Perspectief) en behandeling (Intensief) te 

vergoeden. Dit wordt niet gezien als stapeling. Er is geen Arrangement of tussenkomst van 
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de Jeugdprofessional nodig voor EED. Het is niet mogelijk om een derde arrangement in te 

zetten of meerkosten in rekening te brengen wanneer het resultaat nog niet is behaald; 

het is een verantwoordelijkheid van de aanbieder om door te gaan tot het resultaat bereikt 

is. 

 

De routing is als volgt: 

1. Doel is dat scholen zo vaak als mogelijk dyslexieproblematiek begeleiden. Het is 

aan scholen om dossieropbouw te doen.  

2. Pas als het na aantoonbaar gerichte inspanning van de school onmogelijk is 

gebleken om de dyslexie afdoende te begeleiden, kan worden doorverwezen naar 

dyslexiezorgaanbieders onder de noemer ernstige enkelvoudige dyslexie. Het 

samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs controleert of de school voldoende 

aan haar verplichting heeft gedaan om doorstroom te voorkomen. De 

samenwerkingsverbanden fungeren derhalve als poortwachter.  

3. Met het dossier van school en schriftelijke toestemming (de brief waarin verzocht 

wordt tot onderzoek en/of behandeling van EED)van het Samenwerkingsverband 

waar de school toe  behoort kan het gezin een door de regio gecontracteerde 

zorgaanbieder uitkiezen. De aanbieders die EED behandelingen bieden staan onder 

profiel 5 van de website www.jeugdhulpwbw.nl. Door het filter ‘Dyslexie’ toe te 

passen worden alle behandelaars van EED gevonden. 

4. De gekozen zorgaanbieder meldt zich met de brief met het positief advies vaan het 

samenwerkingsverband bij de gemeente, die over gaat tot uitbetaling van de eerste 

helft van het arrangementstarief.  

5. Van de zorgaanbieder wordt verwacht dat hij het afgesproken resultaat behaalt. 

Wanneer zowel een Perspectief als Intensief arrangement is afgegeven voor EED is 

het niet mogelijk om meerkosten / een vervolgarrangement te declareren.  

 

Consequenties zijn: 

• Er hoeft door de zorgaanbieder geen arrangement te worden aangeleverd aan de 

gemeente. 

• Er is geen tussenkomst van een Jeugdprofessional nodig.  

• Een verwijzing voor dyslexiezorg rechtstreeks door de huisarts wordt niet 

geaccepteerd.  

 

De regio West-Brabant West verwacht van aanbieders van niet vrij toegankelijke zorg 

maatwerk en een systeemgerichte aanpak om het gewenste resultaat te behalen, waarbij 

een cliënt specifieke, maatwerkaanpak voorop staat. Voor EED zorg betekent dit de regio 

http://www.jeugdhulpwbw.nl/
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protocollen zoals opgesteld door kwaliteitsinstituten NKD met een vastgestelde gemiddeld 

aantal benodigde behandelminuten niet overneemt. 

 

Pleegzorg 

Voor pleegzorg gaat de regio met ingang van 2018 afzonderlijke overeenkomsten aan, die 

vallen buiten outputfinanciering en de arrangementensystematiek. Pleegzorg is zo nodig 

stapelbaar met trajecten voor behandeling en begeleiding. Inherent aan het pleegzorg 

contract zijn activiteiten als netwerkonderzoek, begeleid bezoek en ouderrol differentiatie, 

deze zaken kunnen niet worden opgevoerd als zorg vanuit de arrangementensystematiek.  

 

Passend onderwijs 

Scholen zijn vanuit de Wet op het Passend Onderwijs verenigd in 

samenwerkingsverbanden. Passend onderwijs gaat niet over de stoornis van de leerling 

(waar in het verleden een ‘rugzakje’ voor werd meegegeven), maar over de wijze waarop 

school voor iedere leerling een maatwerk onderwijsaanbod maakt, waarin alle kinderen, 

ook kinderen met een stoornis of gedragsproblemen, door school worden ondersteund 

naar een startkwalificatie. Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen bij deze 

opdracht. Dat maakt dat alle zorg en ondersteuning die wordt ingezet met als doel het 

behalen van het diploma of goede leerresultaten bekostigd moet worden uit het budget 

voor Passend onderwijs, dat door de Samenwerkingsverbanden wordt beheerd.  

 

Voor sommige jeugdigen wordt door school in overleg met de leerplichtambtenaar bepaald 

dat zij tijdelijk niet naar school kunnen. Voor deze kinderen is het van belang dat in 

overleg het gezin, de leerplichtambtenaar, school en de jeugdprofessional een 

gezamenlijke aanpak maken om de jeugdige zo spoedig mogelijk te laten re-integreren in 

het onderwijs. Financiering voor zorg vanuit de jeugdwet bij uitvallerstrajecten kan alleen 

plaatsvinden wanneer: 

• Jeugdige aantoonbaar ingeschreven staat op school. De basis- of middelbare school 

heeft met het samenwerkingsverband overlegd hoe in de voorgaande periode het 

maatwerkonderwijs is vormgegeven. Voor de jeugdige is een 

ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld, waarin de school aangeeft hoe wordt 

toegewerkt naar terugkeer naar het onderwijs. Ook omschrijft de school hoe het 

onderwijs tijdens het zorgtraject vorm krijgt.   

• Het gezin en Jeugdprofessional stellen gezamenlijk een gezinsplan op, waarin de 

doelen zijn opgenomen voor het gezin, steunend netwerk, voorliggend veld en de 

Jeugdprofessional en verwachtingen voor de zorgaanbieder.  
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• Vanuit de Jeugdwet wordt behandeling ingezet voor de niet onderwijs gerelateerde 

problematiek. Dagbesteding kan tijdelijk deel uitmaken van het zorgtraject. Echter 

blijft het organiseren van een onderwijslocatie primair een verantwoordelijkheid 

van het onderwijs en wordt zo spoedig als mogelijk gestreefd naar terugkeer naar 

school – al dan niet op een alternatieve locatie. 

• Leerplicht is bekend met de problematiek van de jeugdige en akkoord met de 

oplossingsrichting. 

• Het zorgtraject gefinancierd vanuit de Jeugdwet is altijd gericht op uitstroom. Deze 

jeugdigen worden niet in een Duurzaam arrangement geplaatst. 

Een aanbieder komt niet in aanmerking voor financiering bij doorverwijzing vanuit een arts 

of ander indicatiesteller waarbij het plan van school, betrokkenheid van leerplicht en een 

compleet gezinsplan ontbreken. In de meeste gevallen zal zorg bij uitvallerstrajecten 

geleverd worden vanuit hoog complexe financiering. 

 

Medicatieregulatie 

Voor sommige jeugdigen met psychiatrische stoornissen of ADHD problematiek is 

medicatie nodig om de stoornis onder controle te krijgen of te houden. Consulten bij een 

kinderarts of psychiater om de medicatie voor te schrijven en te onderhouden vallen onder 

de Jeugdwet. De medicijnen zelf worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.  

 

In het geval van medicatie door kinderartsen voor kinderen met ADHD problematiek heeft 

de regio afspraken gemaakt met het Bravis ziekenhuis en het Amphia ziekenhuis. Deze 

zorg valt buiten de jeugdhulpcatalogus en inzet van zorg in de vorm van een arrangement 

bovenop deze medicatieconsulten wordt niet gezien als stapeling. Eventuele diagnose en 

behandeling/begeleiding van een cliënt met ADHD valt onder de arrangementen 

systematiek. 

 

Voor wat betreft medicatieregulatie voor psychofarmaca kunnen jeugdigen terecht bij de 

door de gemeenten gecontracteerde kinder- en jeugdpsychiaters. Wanneer tijdens de 

looptijd van een arrangement blijkt dat psychofarmaca medicatie noodzakelijk is behoort 

het inregelen van de medicatie bij het arrangement. Voor consulten in het kader van 

onderhoud van de medicatie ná afsluiting van het arrangement mag per jaar één tranche 

in Duurzaam worden afgegeven. Stapeling op onderhoudsconsulten is mogelijk. 

 

Niet in de Jeugdhulpcatalogus 

Een aantal onderdelen van het jeugdstelsel worden niet aangeboden vanuit de 

Jeugdhulpcatalogus, om de volgende redenen: 
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1)  De Jeugdprofessional biedt ondersteuning die volgens de gemeenten vrij 

toegankelijk (zonder indicatie) moet zijn voor alle burgers in West-Brabant West.  

2) Het Expertteam is een team dat bestaat uit gedragswetenschappers met kennis van 

de niet vrij toegankelijke zorg, dat door doorverwijzers geconsulteerd kan worden. 

De regio maakt hiertoe separate afspraken over het Expertteam. 

3) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering worden aangeboden door de 

Gecertificeerde Instellingen (BJZ en de landelijk werkende instellingen William 

Schrikker Groep, Leger des Heils en SGJ). Met JeugdBescherming Brabant  en de 

landelijk werkende instellingen worden aparte contractafspraken gemaakt. 

4) Voor toeleiding naar spoedeisende zorg worden aparte contractafspraken gemaakt. 

5) Veilig Thuis is verantwoordelijk voor het doorzetten van meldingen bij onveilige 

thuissituaties. 

6) Voor ADHD zorg door kinderartsen vanuit het Bravis- en Amphia-ziekenhuis zijn 

aparte afspraken gemaakt.  

7) JeugdzorgPlus wordt tot en met 2018 ingekocht op het niveau van Landsdeel Zuid, 

dus alle gemeenten in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, om voldoende 

capaciteit zeker te kunnen stellen. Doorverwijzing vindt uitsluitend plaats door de 

rechter. 

8) Het Landelijk Transitiearrangement is een landelijke afspraak namens de 

gemeenten gemaakt voor zeer specialistische, exclusieve, jeugdhulp. Gemeenten 

mogen hier niet van afwijken. Uiteraard is het wel mogelijk om jeugdigen door te 

verwijzen naar deze zorgvormen. Voor aanbieders die zowel zijn gecontracteerd 

binnen de arrangementensystematiek en het landelijk transitiearrangement zien we 

de afspraken in de raamovereenkomst voor jeugdhulp met gemeenten in de regio 

West-Brabant West als voorliggend. 

 

Vrij toegankelijke zorg 

Daarnaast zijn er vormen van jeugdhulp die door de gemeente bewust heeft belegd in het 

voorliggend veld, of als onderdeel van het takenpakket van de Jeugdprofessional. Vrij 

toegankelijke zorg (VTZ) bestaat uit relatief lichte vormen van hulp en ondersteuning. 

Inwoners maken zelf de keuze of en wanneer ze informatie, advies en/of ondersteuning 

vragen. Het veld van de VTZ is divers, groot in aantal en in bereik. Het kent verschillende 

adequate vormen van hulp en ondersteuning aan jongeren en/of ouders. Deze vormen zijn 

voor iedereen beschikbaar. Dit geldt niet voor niet vrij toegankelijke zorg, waarvoor een 

verwijzing nodig is van een jeugdprofessional, huisarts, jeugdarts of medisch specialist.  
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Wat tot VTZ behoort zijn onder andere de voorzieningen jeugdgezondheidszorg, 

preventieve opvoedprogramma's en vertrouwenspersoon. Relatief lichte vormen van hulp 

en ondersteuning dat ook hiertoe behoort, is in onderstaand overzicht opgenomen. Het is 

niet de bedoeling om tot een volledige lijst te komen wat tot de VTZ behoort. Dit kan 

verschillen per gemeente en is ook dynamisch. Het is namelijk aan de jeugdprofessional 

hoe de hulp en ondersteuning wordt geboden. Dit moet passen bij de doelen die gesteld 

zijn. Daarnaast gaat het om maatwerk en vraagt elk kind en gezin om een eigen aanpak. 

Om Jeugdprofessionals en specialistische zorgaanbieders toch een handvat te bieden kan 

onderstaand overzicht worden gebruikt. Dit overzicht is slechts een indicatie en niet 

volledig. 

 

Methoden  Train-

ingen 

Interventies Spellen Literatuur Werk-

boeken 

Een taal erbij KIES Crisisinterventie

model 

Droom-

kaarten 

Coaching / 

training 

Bang, 

boos blij 

IAG Rots en 

Water 

Droomboom Een doos vol 

gevoelens 

Emoties en 

gevoelens 

Brusjes 

IHV SOVA Duplo Eigenwijsjes Intercultureel Denk 

goed, voel 

goed 

Kids skills Yes-

training 

Eerste hulp 

kaart 

Gevoelsspel Opvoeden Ik ben 

speciaal 

Outreachend 

werken 

 Gevoels-

thermometer 

GROK Psychiatrie Ik boek 

Triple-P  G-schema Helpende 

gedachten 

Social media  Scheiding 

VIB  Helpende en 

storende 

gedachten 

In gesprek Transgender Volle 

hoofden 

werkboek 

  Meldcode Junior Coach 

kaarten 

Verslaving Zelfvertro

uwen 

  Opvoedings-

vaardigheden 

Kennismakin

gsspel 

 Ziekte/Ro

uw 

  SOS Knutselmate

riaal 

  

   (Kinder)kwali

teitenspel 

  

  Spel helpende 

gedachten 

Kikker be 

cool 

  

  Stop, denk, doe 

(remweg) 

Kennismakin

gsspel 

  

  Stoplicht Lekker in je 

vel spel 
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  Vlaggen-

systeem 

Openhartig   

   Schatgravers   

   Spiegel jezelf 

spel 

  

   Talentenspel   

   3 huisjes   

 

Ook taken die tot de werkzaamheden van de Jeugdprofessional behoren, zoals advies, 

ambulante opvoedondersteuning, zonder aanvullende expertise in het kader van 

specialistische zorg (bijvoorbeeld psychi(atri)sche of orthopedagogische behandeling, of 

intensieve langdurige begeleiding) zijn geen onderdeel van niet vrij toegankelijke zorg.  

 

 

Kwaliteitsmeting 

De meting van kwaliteit van zorg en ondersteuning is cruciaal voor het slagen van het 

stelsel zorg voor jeugd in West-Brabant West. We gaan uit van drie niveaus van 

kwaliteitsmeting. 

 

Microniveau: Cliënt 

Per cliënt worden voorafgaand aan de zorg afspraken gemaakt over welke doelen gaan 

worden behaald door de zorgaanbieder. Met doelen gaat het niet om medische doelen of 

de diensten van aanbieders, maar maatschappelijke doelen gekoppeld aan de zorgvraag 

van de cliënt en zijn systeem die voor alle partijen begrijpelijk zijn. Deze worden 

vastgelegd in een Arrangement. Het gezin, de Jeugdprofessional en de zorgaanbieder 

moeten het eens zijn dat de doelen realistisch zijn. Na afloop van de zorg vertrouwen we 

er op dat deze doelen bereikt zijn en zo nodig toetst de Jeugdprofessional dit. Omdat de 

doelen in begrijpelijke taal omschreven zijn moet dit ook voor de Jeugdprofessional, die 

tijdens de zorgperiode contact is blijven houden met het gezin, zichtbaar zijn. Wanneer de 

zorg wordt afgesloten gaat in onze regio een ‘garantieperiode’ in van 12 maanden conform 

eerder omschreven spelregels. Mocht een gezin in deze periode nogmaals zorg nodig 

hebben, dan moet de zorgaanbieder dit bieden zonder extra vergoeding, de zorg was dan 

blijkbaar nog niet afdoende geleverd. De sturing is in dit geval dus op cliëntniveau en 

wordt gegeven door de cliënt en de Jeugdprofessional.  

 

Mesoniveau: Doelgroep 

In 2018 wordt een kwaliteitmeetsysteem ingevoerd conform landelijke standaarden, 

waarbij in kaart wordt gebracht hoe goed zorgaanbieders scoren op cliënttevredenheid, 
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uitval en doelrealisatie. De combinatie van het cliëntprofielen en intensiteit leiden tot (9 

cliëntprofielen x 4 intensiteiten en 1 profiel met 2 intensiteiten =) 38 categorieën 

waarbinnen het type cliënten vergelijkbaar met elkaar is. Intensiteit Acuut wordt 

uitgezonderd van de kwaliteitsmeting, gezien de korte duur van de geboden hulp, 

waardoor er 28 doelgroepen overblijven voor wie de kwaliteitsmeting zijn beslag krijgt. De 

verwachting is dat de verschillende aanbieders binnen een categorie verschillende 

uitkomsten laten zien op cliënttevredenheid, uitval en doelrealisatie, gezien de diversiteit 

aan methodes en benaderingen die zij kiezen in hun behandeling en begeleiding.  

 

Bij Cliënttevredenheid wordt gevraagd naar bejegening van de cliënt en ervaren 

effectiviteit van de zorg. Uitval heeft betrekking op het eenzijdig door cliënt beëindigen 

van het arrangement. Doelrealisatie meten we door middel van Routine Outcome 

Measurement (profielen 1 tot en met 6) ofwel Goal Attainment Scaling (profielen 7, 8, 9 en 

10). Deze informatie zal worden opgehaald en geanalyseerd door middel van een trusted 

third party, zonder inmenging van de gemeente. De data wordt dubbel 

gepseudonymiseerd, in verband met de privacygevoelige info. Met ondertekening van het 

arrangement geeft het gezin expliciet toestemming om ROM en GAS scores te delen met 

de trusted third party. De uitkomsten worden zodra er stabiele data beschikbaar is per 

aanbieder, per profiel-intensiteit-combinatie getoond op de website www.jeugdhulpwbw.nl. 

Dit geeft dus inzicht in resultaten op doelgroep niveau.  

 

Doel van presentatie op de website is drieledig:  

1. Voor onze ouders en jeugd willen wij inzichtelijk maken welke aanbieder naar 

verwachting het best aansluit in beantwoording op zorgvraag; 

2. Zorgaanbieders kunnen de beoordeling vergelijken en gebruiken voor eventuele 

aanpassingen in de bedrijfsvoering en het verhogen van de kwaliteit van zorg; 

3. Tenslotte gaat de gemeente de data gebruiken om het zorggebruik te analyseren en 

daar het gemeentelijke aanbod op aan te passen. 

 

Resultaatmeting en vergelijking van kwaliteit is nog niet eerder getracht in een output 

gefinancierd systeem. Door voortschrijdend inzicht kunnen inhoud en procedures daarom 

in de komende jaren wijzigen. De gemeente en de trusted third party zullen 

zorgaanbieders zo veel als mogelijk meenemen in ontwikkelingen en ontzorgen in 

implementatie en uitvoering.  

 

http://www.jeugdhulpwbw.nl/
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Macroniveau: Stelsel 

De GGD is verantwoordelijk voor uitvoering van een groot kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek onder alle negen gemeenten onder de noemer Transformatiemonitor. Hiermee 

wordt de werking van ons stelsel getoetst en bezien of de beleidsdoelstellingen die in 2014 

zijn gesteld worden gehaald. 

 

Kwaliteitsmeting Jeugdprofessional en gecertificeerde instellingen 

Ook voor het werk van de Jeugdprofessional en de werkers van de gecertificeerde 

instellingen zal kwaliteit van de ambulante ondersteuning worden gemeten. In overleg met 

stichting SPR!NG, de gemeentelijke toegangen en de GI’s worden hiertoe indicatoren 

uitgewerkt, waarmee outcome criteria gemeten gaat worden. In overleg met de 

gemeenten, SPR!NG, de GI’s en de trusted third party wordt besproken op welke wijze 

deze indicatoren gaan worden opgehaald en verwerkt. 

 

 

Tarieven en facturatie 

De regio heeft de tarieven voor de (9 cliëntprofielen x 4 intensiteiten en 1 profiel met 2 

intensiteiten=) 38 profiel-intensiteit-combinaties vastgesteld. Het betreft hier een tarief 

voor zorg, inclusief verblijfscomponent en/of vervoer. Dit tarief is het maximale tarief waar 

de hoofdaannemer voor deze jeugdige voor het resultaat en in het arrangement 

afgestemde doelen na start zorg aanspraak op kan maken. Meerwerk, dus wanneer het 

traject langer duurt dan vooraf geschat, kan niet in rekening worden gebracht. Dit, omdat 

de tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde prijs voor een totale populatie binnen het 

arrangement, waardoor verwacht mag worden dat voor andere cliënten (ruim) minderwerk 

geleverd hoeft te worden om het afgesproken resultaat te behalen. Ook verwachten wij 

dat de vaste tarieven zullen leiden tot slimme samenwerkingen en innovatief aanbod. Er is 

geen koppeling met de prestatie die de aanbieder levert om het resultaat te bereiken.  

 

De regio West-Brabant West behoudt zich het recht voor om tarieven jaarlijks te wijzigen, 

de nieuwe tarieven worden jaarlijks voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar van ingang 

gepubliceerd. 

 

  



Pagina | 38  

 

Voor 2021 zijn de volgende tarieven voor laagcomplexe arrangementen vastgesteld:  

 

Tarieven 

laagcomplex Acuut Perspectief Intensief Duurzaam 

Maximum 

aantal 

tranches 

Profiel 1 € 1.150,- € 3.650,- € 6.000,- € 1.200,- 12 tranches 

Profiel 2 € 1.150,- € 1.720,- € 4.000,- € 1.200,- 3 tranches 

Profiel 3 € 1.150,- € 646,- € 2.210,- € 1.200,- 3 tranches 

Profiel 4 € 1.150,- € 4.694,- € 9.000,- € 1.200,- 3 tranches 

Profiel 5 € 1.150,- € 1.720,- € 4.250,- € 1.200,- 3 tranches 

Profiel 6 € 1.150,- € 8.344,- € 16.000,- € 1.200,- 6 tranches 

Profiel 7 € 1.150,- € 1510,- € 4.370,- € 1.200,- 12 tranches 

Profiel 8 € 1.150,- € 6.250,- € 8.500 € 1.692,- 12 tranches 

Profiel 9 € 1.150,- € 8.600,- € 9.520,- € 1.200,- 12 tranches 

Profiel 10 € 1.150 €    - €   -  € 1.968,- (licht) 12 tranches 

    

€ 2.998,- 

(zwaar) 

12 tranches 

 

De waarde van een Voucher is € 350. 

 

Tranches 

Arrangementen Duurzaam worden betaald in tranches. Een tranche is een vast bedrag, dat 

maximaal 12 keer per jaar mag worden ingezet voor de profielen 1, 7, 8, 9 en 10. Voor de 

profielen 2 tot en met 5 is het uitgangspunt maximaal 3 tranches, en voor profiel 6 is het 

uitgangspunt maximaal 6 tranches. Afwijkingen hierop zijn mogelijk in overleg met de 

Jeugdprofessional, tot een maximum van 12 tranches. Een arrangement Duurzaam heeft 

altijd de looptijd van maximaal een jaar, maar het aantal tranches dat binnen dat jaar 

nodig is varieert per kind. In veel gevallen zal 12 tranches niet nodig zijn.  

 

Per cliënt moet door de zorgaanbieder een inschatting worden gemaakt van wat minimaal 

aan zorg nodig is om de zorgvraag te consolideren en de cliënt verder te ontwikkelen. Dat 

betekent dat door de aanbieder voor iedere cliënt passende doelen worden geformuleerd 

en een bijpassend aantal tranches wordt voorgesteld, rekening houdend met wat het gezin 
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zelf kan of zou moeten doen. Het aantal tranches wordt getoetst door de gemeente en een 

onderbouwing hiervan dient door de zorgaanbieder te worden overlegd met de 

Jeugdprofessional. 

 

Wanneer de zorgvraag niet zeer zwaar is, maar de aanbieder komt toch niet uit met 12 

tranches, dan wordt aangeraden een andere zorgaanbieder te verzoeken een aanbod te 

maken dat wel past. Het gros van de zorgvragen moet immers geholpen kunnen worden 

binnen het laagcomplex tarief. Het is aanbieders niet toegestaan om bij jeugdigen met een 

beperkte zorgvraag meer tranches te rekenen dan noodzakelijk om voor de totale 

populatie uit te middelen.  

 

Betaling 

De volgende betalingswijze is van toepassing: 

• Vouchers worden volledig betaald bij start zorg 

• Acuut wordt volledig betaald bij start zorg 

• Perspectief wordt voor 50% bij start zorg betaald en voor 50% bij einde zorg 

• Intensief wordt voor 50% bij start zorg betaald en voor 50% bij einde zorg 

• Duurzaam wordt in tranches betaald. Een tranche heeft een vaste waarde. 

Maximaal kunnen in profiel 2 t/m 5 per arrangement 3 tranches per jaar worden 

ingezet, in profiel 6 per arrangement 6 tranches en in profielen 1, 7, 8, 9 en 10 per 

arrangement 12 tranches. Tranches worden evenredig over het jaar uitbetaald, 

tenzij gemeente en aanbieders anders overeenkomen. Betaling is uiterlijk tot de 

18de verjaardag, tenzij overgekomen wordt om de begeleiding voort te zetten in het 

kader van de verlengde jeugdwet. Bij uitval wordt de betaling stopgezet. 

 

De gemeente gaat alleen over tot betaling bij een volledig ingevuld en geaccordeerde 

arrangement van de zorgaanbieder. Geen arrangement en/of geen factuur is geen 

betaling. Starten van zorg voor het JW301 bericht (‘Start zorg’) door de gemeente is voor 

eigen rekening en risico van de aanbieder. Wanneer de Jeugdprofessional niet akkoord is 

met het arrangement wordt contact gezocht, om samen met de aanbieder en zo nodig het 

gezin een oplossing te zoeken. 

 

Aangezien de regio de tarieven voor arrangementen vaststelt hebben zorgaanbieders er 

niet alleen inhoudelijk maar ook financieel baat bij actief de eigen kracht van gezinnen te 

versterken en te stimuleren dat het netwerk (vrienden, familie, verenigingen) en de 

Jeugdprofessional delen van de ondersteuning op zich nemen. Aanbieders die efficiënt en 

effectief een resultaat behalen houden budget over op het arrangementstarief.  
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Uitval 

Met uitval wordt bedoeld dat de cliënt eenzijdig, tegen het advies van de zorgaanbieder, 

besluit niet langer het zorgtraject te volgen. In alle gevallen verwachten we van de 

hoofdaannemer dat hij zijn best doet om gezinnen alsnog binnen boord te houden. 

Wanneer dit niet lukt kan ook de Jeugdprofessional zich inspannen om cliënt opnieuw te 

laten instromen in het arrangement. Als dit niet baat wordt einde zorg gemeld.  

 

In het geval van intensiteit Duurzaam wordt na moment einde zorg geen nieuwe tranche 

uitbetaald. Voor wat betreft de uitbetaling van intensiteiten Perspectief en Intensief is er 

een aantal mogelijkheden.  

 

De laatste 50% wordt wel uitbetaald wanneer: 

• Het arrangement al grotendeels was voltooid. 

• De doelen toch behaald blijken, ondanks dat de aanbieder aangeeft nog langer door 

te willen zorgen. 

• De doelen die bij start zorg zijn gesteld niet haalbaar blijken. 

 

De laatste 50% wordt niet uitgekeerd wanneer: 

• De zorg pas recent was gestart en de zorgaanbieder niet veel tijd heeft besteed aan 

de cliënt. 

• De uitval is te verwijten aan de zorgaanbieder. 

 

Garantie na einde zorg 

Wij streven met inzet van zorg en ondersteuning naar een blijvend effect. Na einde zorg 

bij arrangementen Perspectief en Intensief, en na een Duurzaam arrangement waarop 

geen nieuw arrangement Duurzaam meer volgt, start een nazorgfase (garantie) van 12 

maanden. Wanneer er geen gewijzigde feiten en omstandigheden voor de jeugdige zijn die 

redelijkerwijs een nieuw arrangement rechtvaardigen en de jeugdige zich binnen 12 

maanden met dezelfde zorgvraag meldt bij een doorverwijzer is het aan de 

hoofdaannemer om deze cliënt alsnog in zorg te nemen tot opnieuw einde zorg wordt 

afgegeven. Hiertoe kunnen geen kosten in rekening worden gebracht bij de gemeente. 

Daarnaast moedigen we zorgaanbieders aan om uit eigen beweging enig moment na 

afsluiting van zorg contact te zoeken met het gezin om te vragen naar nut en effect van 

het zorgtraject. 
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Omschrijving cliëntprofiel 

Dit hoofdstuk geeft een richtlijn voor indeling van problemen in de tien profielen. Uiteraard 

is dit slechts een handvat op hoofdlijnen en zijn er talloze uitzonderingen te bedenken. 

Grosso modo kan worden gezegd dat bij de profielen 1 tot en met 6 de nadruk ligt op 

behandeling (Perspectief en Intensief) en dat bij de profielen 7, 8, 9 en 10 meer ingezet 

zal worden op begeleiding (Duurzaam).  

 

Acuut is bij deze beschrijving buiten beschouwing gelaten. Voor spoedeisende zorg, zowel 

ambulant als residentieel en voor alle vormen van jeugdhulp, worden met aanbieders 

aparte afspraken gemaakt over inrichting van een crisisdienst. 

 

Ook niet opgenomen zijn de lichtere zorgvormen die ook door gemeenten worden 

aangeboden in het voorliggend veld, bijvoorbeeld trainingen Kind in echtscheidingssituatie 

of sociale vaardigheidstrainingen. Insteek is om dit niet in te zetten als jeugdhulp, maar te 

beschouwen als vrij toegankelijk aanbod. 

 

Profiel 1: Jeugdigen met psychosociale problemen en problematische relaties tussen 

ouders 

In dit profiel zijn er zowel problemen bij de invulling van het ouderschap als problemen bij 

de jeugdigen, die met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. De ouders van deze 

jeugdigen hebben veel problemen in de relatie met elkaar. Veelal is er sprake van een 

vechtscheiding. Over de opvoeding zijn ze het vaak niet eens en ze beschikken over 

ontoereikende opvoedvaardigheden. De jeugdigen kampen met psychosociale problemen. 

Ze vertonen vaak gedragsproblemen, maar ook emotionele problemen, 

loyaliteitsproblemen en problemen op school. 

 

Bij lichte problematiek als gevolg van een (v)echtscheiding behoort gesprekken met 

ouders en jeugd tot het takenpakket van de Jeugdprofessional. Daarnaast is het primair 

aan gescheiden ouders om, voor eigen rekening, zorg te dragen voor een goede oplossing 

voor hun kinderen wanneer zij uit elkaar gaan.  

 

Wanneer zorg vanuit de jeugdwet onvermijdelijk is, verwachten wij van aanbieders een 

systeemgerichte aanpak, waarin zowel jeugdigen als ouders als sociaal netwerk (inclusief 

onderwijs) actief worden betrokken in oplossing van de zorgvraag. 

 

Mocht één van de ouders zich terugtrekken uit het zorgtraject, dan is het arrangement nog 

niet voorbij, en spreken we niet van uitval. Het arrangement is pas afgerond wanneer er 
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voor de jeugdigen in het gezin een stabiele situatie is ontstaan en perspectief op 

vooruitgang is geboden. 

 

Wanneer er meerdere jeugdigen zijn in een gezin wordt het arrangement afgegeven op 

één van de jeugdigen, en wordt het hele gezin binnen het arrangement behandeld.  

 

NB: Het Intensief arrangement is uitsluitend van toepassing wanneer er een 

doorverwijzing is naar zorg vanuit de rechterlijke macht in het echtscheidingsproces.  

 

Profiel 2: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met behoefte aan 

opvoedondersteuning 

In dit profiel is er sprake van jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen, waarbij 

de ouders onvoldoende beschikken over de opvoedvaardigheden die nodig zijn. Er is geen 

sprake van zware gezinsproblematiek of problemen in de relatie tussen de ouders. Wel is 

er vaak onenigheid tussen de ouders over de opvoedingsaanpak en de probleemaanpak 

van de jeugdige. De problemen van de jeugdige zijn goed beïnvloedbaar door het 

pedagogische handelen van hun ouders, zodat het versterken van het opvoedkundig 

handelen van de ouders en hun ouderschap effectief kan zijn (versterken eigen kracht 

ouders).  

 

Profiel 3: Jeugdigen met ouders met een ziekte of beperking 

In dit profiel is er sprake van jeugdigen, die één of twee ouders met een ziekte, 

lichamelijke of verstandelijke beperking hebben. Hierdoor hebben zij vaak problemen met 

het bieden van voldoende ondersteuning, bescherming en verzorging van hun kind(eren). 

Het gaat hier niet om psychiatrische problemen. Ook hebben de ouders vaak 

ontoereikende opvoedvaardigheden en vraag naar handvatten voor de opvoeding.  

De jeugdigen kampen meestal met gedragsproblemen, doch er kan ook sprake zijn van 

ontwikkelingsproblemen en andere kindeigen factoren. Belangrijke aandachtspunten in de 

zorg die geboden wordt zijn netwerkversterking, veiligheid, stimuleren van de ontwikkeling 

en het welbevinden van de jeugdige.  

 

Profiel 4: Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met 

ouders met psychi(atri)sche problemen  

In dit profiel is er sprake van jeugdigen die één of twee ouders hebben met 

psychi(atri)sche problemen, waarbij er vaak sprake is van een problematische thuissituatie 

(zoals het niet kunnen ondersteunen, beschermen of verzorgen van de jeugdige, het 

gebruik van middelen of verslaving). Ook is er veelal sprake van een problematische 
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relatie tussen de ouders. Belangrijke aandachtspunten in de zorg die geboden wordt zijn 

zowel het versterken van de eigen kracht van de ouders (onverlet de beperkingen), 

netwerkversterking, alsook de veiligheid, ontwikkeling en welbevinden van de jeugdige. 

Wat betreft de jeugdigen is er sprake van ontwikkelings- en gedrags- en emotionele 

problemen, die zowel kindeigen alsook contextueel bepaald kunnen zijn. Deze behoeven 

ook zorg, zodat de jeugdige zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, onverlet mogelijke 

beperkingen. 

 

NB: Voor de behandeling van de ouder(s) kan beroep worden gedaan op GGZ vergoed uit 

de zorgverzekeringswet.  

 

Profiel 5: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren 

(psychiatrisch en/of somatisch) 

Bij de jeugdigen in dit profiel is er sprake van ontwikkelings- en gedragsproblemen door 

kindfactoren: er is sprake van kindeigen problematiek (psychiatrische stoornis, 

verstandelijke beperking, somatische stoornis, ontwikkelingsstoornis). Deze problematiek 

is van invloed op hun ontwikkeling en kan gepaard gaan met disfunctioneren in meerdere 

levens- en ontwikkelingsgebieden. Deze jeugdigen vragen door hun problematiek om 

specifieke opvoedvaardigheden van hun ouders en kunnen door hun problematiek het 

ouderschap en de draaglast-draagkracht verhouding van hun ouders sterk beïnvloeden, 

evenals het gezinsfunctioneren. Belangrijke aandachtspunten in de zorg zijn het 

doorbreken van de ontwikkelingsstagnatie, het reduceren van klachten gerelateerd aan de 

kindeigen problematiek, het versterken van de opvoedvaardigheden en ouderschap van de 

ouders (eigen kracht), het verhogen van de kwaliteit van leven van de jeugdige onverlet 

de aanwezige beperkingen.  

 

NB: In het geval van Ernstige Enkelvoudig Dyslexie kunnen Perspectief en Intensief 

achtereenvolgens worden ingezet om diagnose (Perspectief) en behandeling (Intensief) te 

vergoeden. Zonder akkoord van het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs wordt 

EED niet vergoed door de gemeente. Er is geen Arrangement of tussenkomst van de 

Jeugdprofessional nodig voor EED. 

 

Profiel 6: Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen 

multiproblem gezinnen 

In dit profiel gaat het om jeugdigen die opgroeien in multiproblem gezinnen. Er is sprake 

van gezinnen waarbij één of beide ouder(s) eigen problematiek hebben, doch daarnaast is 

er ook sprake van ontoereikende opvoedvaardigheden, financiële problemen, 
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huisvestingsproblemen, relationele problemen. De ouders zijn niet altijd in staat om hun 

kinderen voldoende zorg, bescherming en ondersteuning te bieden. Bij de jeugdigen is er 

sprake van ontwikkelings- en gedragsproblemen. Er kan sprake zijn van angst- en 

stemmingsproblemen, hechtingsproblemen, traumatische ervaringen en cognitieve 

beperkingen. Bij deze gezinnen zijn vaak meerdere zorgverleners uit verschillende 

domeinen betrokken, waardoor zorgcoördinatie een belangrijke plaats in de geboden zorg 

inneemt. 

 

NB(1): Bij deze gezinnen is een sluitende multidisciplinaire aanpak vanuit de toegang 

cruciaal. In veel multiproblem gezinnen speelt werk- en inkomensproblematiek en 

openbare orde een rol. De gemeente heeft veel middelen die kunnen worden ingezet, 

bijvoorbeeld het armoedebeleid, toeleiding naar werk vanuit de sociale dienst, 

schuldhulpverlening en een tijdelijk huisverbod voor de ouders. Aanbieders verplichten 

zich om het totaal van problemen te bespreken met gezin en Jeugdprofessional, ook 

wanneer een andere doorverwijzer dan de gemeentelijke toegang verantwoordelijk was 

voor de doorverwijzing.  

 

NB(2): In het geval van pleegzorg is een stapeling mogelijk met een arrangement in 

Perspectief of Intensief. Hiertoe moet wel een nieuw arrangement worden opgesteld 

waarin het specifieke doel met het arrangement wordt aangegeven. De behandeling hoeft 

niet te worden afgenomen bij de pleegzorgaanbieder. 

 

Profiel 7: Jeugdigen met een beneden normale intelligentie 

In dit profiel hebben de jeugdigen een beneden normale intelligentie. Het betreft 

jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwaardere verstandelijke 

beperking (VG). Hierdoor vragen zij om extra zorg, ondersteuning en bescherming. Het 

vraagt van ouders naast de basis opvoedvaardigheden ook specifieke opvoedvaardigheden 

in de dagelijkse opvoedingspraktijk. Extra aandachtspunt is ook de draagkracht-

draaglastverhouding van de ouders en het gezin (invloed op de overige kinderen in het 

gezin). Ontlasting van de ouders/gezin kan aangewezen zijn, bijvoorbeeld middels 

respijtzorg, maar voorkeur heeft het versterken van de eigen kracht van ouders door 

ouders handvaten en ondersteuning te aan te reiken om de last draaglijk te maken, en het 

activeren van het sociaal netwerk.  

 

NB: Deze jeugdigen zullen veelal bij 18 jaar doorstromen naar de Wet langdurige Zorg of 

Wet maatschappelijke ondersteuning.  
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Profiel 8: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale 

intelligentie 

In dit profiel hebben de jeugdigen een beneden normale intelligentie. Het betreft 

jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwaardere verstandelijke 

beperking (VG). Hierdoor vragen zij om extra zorg, ondersteuning en bescherming. 

Daarnaast is er sprake van ontwikkelings- en gedragsproblemen in brede zin. Er is sprake 

van problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en levensdomeinen. De verstandelijke 

beperking kan voorkomen in combinatie met psychische en psychiatrische 

problematiek/stoornissen, waarbij het één het ander kan beïnvloeden en versterken (over 

en weer). Hierdoor vragen deze jeugdigen om extra zorg, ondersteuning en specialistische 

behandeling en begeleiding.  

 

Expliciet opdracht aan de aanbieder en jeugdprofessional is om de gedragsproblemen van 

deze kinderen te behandelen en te werken aan het beter kunnen omgaan met het gedrag 

door ouders. Doel is om de jeugdige in opvolgende jaren uit zorg te krijgen of in profiel 7 

te plaatsen.  

 

NB(1): Deze jeugdigen zullen veelal bij 18 jaar doorstromen naar de Wet langdurige Zorg 

of Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 

NB(2): Deze jeugdigen zijn door hun beïnvloedbaarheid en grensoverschrijdend gedrag 

een risicogroep die geregeld instroomt in zwaardere jeugdzorg / Jeugdzorg Plus. 

Aanbieders hebben de verplichting om in te steken op voorkomen van doorstroom naar 

zwaardere vormen van zorg, door een systemische aanpak waarbij het sociaal netwerk 

wordt betrokken. 

 

Profiel 9: Jeugdigen met een lichamelijke beperking (gehoor/zicht of somatisch) en/of niet 

aangeboren hersenletsel 

In dit profiel is er bij de jeugdigen sprake van een lichamelijke beperking of niet-

aangeboren hersenletsel. Deze aandoeningen zijn van invloed op de ontwikkeling van de 

jeugdigen in meer of mindere mate, op meerdere ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen. 

Hierdoor vragen deze jeugdigen om extra zorg, ondersteuning en, zo nodig, specialistische 

behandeling, begeleiding en/of verpleging. Deze jeugdigen vragen van de ouders naast de 

basale opvoedvaardigheden ook specifieke opvoedvaardigheden in de dagelijkse 

opvoedingspraktijk. Dit kan hoge eisen stellen aan het ouderschap en de ouderrelatie. 

Extra aandachtspunt is ook de draagkracht-draaglastverhouding van de ouders en het 

gezin (invloed op overige kinderen in het gezin), die door intensieve hulp moet verbeteren. 
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Ontlasting van de ouder(s)/het gezin kan eventueel aangewezen zijn, bijvoorbeeld door 

middel van respijtzorg, maar oplossen en verminderen van onderliggende problematiek die 

de verstoorde draagkracht / draaglast veroorzaakt is expliciet onderdeel van het 

hulpverleningstraject. Ingestoken wordt op een integrale, sociaal domein brede, aanpak. 

 

Profiel 10: Jonge kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met behoefte aan 

verzorging en verpleging 

In dit profiel is er bij kinderen tot uiterlijk 8 jaar sprake van forse ontwikkelings- en 

gedragsproblemen en behoefte aan verpleging, zodanig dat zij bij instroom in zorg 

aantoonbaar niet plaatsbaar zijn in reguliere kinderopvang, vroeg- en voorschoolse 

educatie, peuterspeelzaal en basisschool. Aanbieders in dit profiel bieden dagbesteding 

gecombineerd met verzorging en verpleging aan, bij voorkeur in een ruimte in een 

reguliere basisschool door kinderverpleegkundigen en pedagogische hulpverleners ter 

bevordering van de maatschappelijke participatie van (meervoudig) beperkte kinderen. De 

leeftijdsgrens van 8 jaar is gesteld omdat vanaf deze leeftijd kinderen toegang kunnen 

krijgen tot de Wet langdurige zorg. Mocht deze leeftijdsgrens verschuiven, dan verschuift 

automatisch ook de uiterlijke leeftijd waarop kinderen in dit profiel kunnen worden 

geplaatst. Streven van de zorgaanbieder is om het kind geplaatst te krijgen in passend 

onderwijs, ofwel een warme overdracht naar de Wet langdurige zorg. Kennis over de 

specifieke zorgvraag van de jeugdige, die onder meer voortkomt uit nadere diagnostiek 

tijdens het zorgtraject, is onderdeel van deze afweging.  
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Omschrijving intensiteiten 

Deze bijlage geeft een nadere duiding van de vier intensiteiten (zorgzwaartes). 

Schematisch ziet de indeling er als volgt uit: 

 

De uitkomsten die met de intensiteiten worden beoogd zijn als volgt: 

 

 

Acuut 

Met Acuut wordt spoedeisende zorg bij crisissituaties bedoeld. De definitie voor crisis is als 

volgt gedefinieerd:  
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Er is sprake van een acute, niet te voorziene, onveilige thuissituatie, omdat de 

aangemelde persoon gevaar loopt of een gevaar vormt voor anderen. Criteria voor crisis 

luiden:  

• Ernstige verwaarlozing  

• Ernstig fysiek geweld of seksueel misbruik  

• Er moet direct in het gezag voorzien worden  

• Ouder of jeugdige dreigt met suïcide  

• Ouder of jeugdige heeft een psychose Een crisisinterventie is binnen 24 uur 

noodzakelijk en gericht op het stabiliseren van de situatie, waarbij in de eerste 2 

uur wordt ingegrepen en een vervolgtraject wordt bepaald. 

 

 

Dit is in lijn met de landelijke richtlijnen voor jeugdhulpverlening, die stellen: Van een 

crisissituatie is sprake als de situatie (levens)bedreigend is voor de jeugdige of voor een of 

meerdere gezinsleden. Bij een acute crisis, dat wil zeggen als er direct fysiek gevaar dreigt 

voor de jeugdige of andere gezinsleden (ernstige verwaarlozing, ernstig fysiek geweld, een 

suïcide of psychose), kom je meteen in actie om de kans op schade te verkleinen. 

 

Daaruit volgt dat het resultaat van Acute zorg is het bezweren van de crisis, en niet het 

oplossen van de onderliggende problematiek. Daarom gaan wij er van uit dat de periode 

van acute zorg zeer beperkt is, over het algemeen (maar niet gelimiteerd tot) binnen 14 

dagen. Tijdens de periode waarin spoedeisende zorg wordt geboden wordt zo nodig zo 

spoedig mogelijk een casusregisseur (Jeugdprofessional of Jeugdbeschermer) aangewezen 

en een Gezinsplan opgesteld.  

 

De spoedeisende zorg die in Acuut wordt geboden is uitsluitend voorbehouden aan een 

beperkt aantal geselecteerde partners. Deze zijn te vinden op de website 

www.jeugdhulpwbw.nl.  

 

Wanneer zich tijdens een zorgtraject een crisissituatie voordoet die gezien de aard van de 

problematiek van het kind of systeem mogelijk te verwachten is, dan wordt deze situatie 

door de zorgaanbieder opgelost. Dit valt in beginsel niet onder een apart arrangement 

Acuut.  

 

Perspectief en Intensief 

De intensiteiten Perspectief en Intensief worden ingezet wanneer jeugdhulp nodig is om 

problematiek op te lossen, de jeugdige te ontwikkelen en/of een stabiele situatie voor de 

http://www.jeugdhulpwbw.nl/
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jeugdige te bereiken. Beide intensiteiten zijn gericht op uitstroom; na deze intensiteiten 

wordt de jeugdige niet snel terug in zorg verwacht, tenzij zich wezenlijk nieuwe feiten en 

omstandigheden voordoen. Perspectief is de lichte variant: Een beperkt aantal maanden 

zorg bij enkelvoudige problematiek. Intensief is de zware variant: Geruime tijd zorg bij 

zwaardere problematiek die op termijn leidt tot uitstroom. 

 

Contractueel is na einde zorg een nazorgfase (garantie) van 12 maanden afgesproken. 

Wanneer er geen gewijzigde feiten en omstandigheden voor de jeugdige zijn die 

redelijkerwijs een nieuw arrangement rechtvaardigen en de jeugdige zich binnen 12 

maanden met dezelfde zorgvraag meldt bij een doorverwijzer is het aan de 

hoofdaannemer om deze cliënt alsnog in zorg te nemen tot opnieuw einde zorg wordt 

afgegeven.  

 

Digitaal Hulpverlenen via het Digiplaform West-Brabant West 

In 2020 is er in onze regio gestart met een pilot rondom digitaal hulpverlenen. 

Zorgaanbieders hebben kunnen inschrijven op deelname aan trainingen om hun 

behandelaren klaar te stomen om op afstand hun beahndelingen te kunnen geven. Deze 

digitatle vorm van hulp valt gedurende de pilotfase onder profiel 5 perspectief. Dat gelijk 

staat aan € 1720,-. Digitaal hulpverlenen kan worden ingezet in de vorm van zowel 

groeps- als individueel aanbod. Het kan het hele zorgtraject omvatten, maar ook worden 

gebruikt als start van een langer traject in de vorm van bijvoorbeeld psycho-educatie.  

 

Duurzaam 

Jeugdigen in de intensiteit Duurzaam hebben een zorgvraag die naar verwachting zeer 

lang dan wel permanent gaat duren. Doel met de zorg is consolideren, waarmee wordt 

bedoeld dat de zorg (begeleiding inclusief de voor het consolideren benodigde trainingen 

en behandelingen) gericht is op het behouden en versterken van de eigen 

zelfredzaamheid. Het is aan de zorgaanbieder om de zorgvraag binnen een bepaalde 

bandbreedte te houden zodat de cliënt kan participeren in de samenleving.  

 

Dat een kind een chronische stoornis of beperking heeft wil niet zeggen dat automatisch 

intensiteit Duurzaam moet worden ingezet. De intensiteit is afhankelijk van de zorgvraag 

van het kind of gezin. De situatie kan bijvoorbeeld zo zijn dat de zorgvraag is dat ouders 

willen leren omgaan met de beperking van het kind, waarop Perspectief of Intensief beter 

past dan Duurzaam. Het in de eigen kracht zetten van gezinnen heeft waar mogelijk de 

voorkeur. Alleen wanneer het niet mogelijk blijkt dat gezinnen of het netwerk zelf de 

opvoeding op kunnen pakken is de intensiteit Duurzaam aan de orde.  
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In profielen 2 tot en met 6 zouden slechts een zeer beperkt aantal Duurzame 

arrangementen moeten voorkomen. De zorg concentreert zich in deze profielen rond 

gebeurtenissen die maken dat er extra handvaten geboden moeten worden om er voor te 

zorgen dat gezinnen zo spoedig mogelijk zonder zorg en zo weinig mogelijk ondersteuning 

verder kunnen. Deze arrangementen vallen allen in Perspectief of Intensief. Jeugdigen 

horen niet thuis in Duurzaam vanwege een disbalans in de draagkracht / draaglast van 

ouders, in dat geval is hulp aan ouders gericht op verbetering van deze balans en 

activeren van het steunend netwerk voorliggend. 

 

 

Handvaten doelomschrijving 

Het omschrijven van doelen blijkt lastig te zijn voor veel aanbieders en Jeugdprofessional. 

De doelen moeten de voornaamste zaken weergeven die door de zorgaanbieder voor 

ouder(s) en/of kind gaan worden bereikt. Het uiteindelijke resultaat van de niet vrij 

toegankelijke zorg ligt besloten in de intensiteit van het arrangement (bij Perspectief en 

Intensief: uitstroom, bij Duurzaam: consolideren). Doelen zijn altijd maatwerk, 

afvinklijsten of te generieke doelen op het arrangement passen hier niet bij.  

 

Als tip willen wij meegeven dat het goed is om te redeneren vanuit de beleving van ouders 

en jeugdige en het in begrijpelijke taal op te schrijven. Het gezin zal immers aan het eind 

van het arrangement moeten kunnen bevestigen dat de doelen zijn behaald. Het helpt om 

– zodat – toe te voegen, waarop het uiteindelijke doel wordt weergegeven. Bij twijfel over 

de doelen kan uiteraard ook voor indiening van het arrangement contact worden gezocht 

met de Jeugdprofessional.  

 

Voorbeelden die wij als gemeente in de afgelopen maanden zijn tegen gekomen van 

werkbare doelen zijn: 

• Jeugdige ervaart voldoende duidelijkheid en structuur, zodat zijn/haar agressieve 

gedragingen afnemen in frequentie en/of hevigheid. 

• Jeugdige ervaart voldoende duidelijkheid en structuur, zodat overprikkeling wordt 

voorkomen. 

• Jeugdige ervaart voldoende voorspelbaarheid, zodat hij/zij beter leert om te gaan 

met veranderingen en de weerstand hiertegen vermindert. 

• Jeugdige leert om zijn/haar energie over de dag te verdelen, zodat hij/zij zijn/haar 

onderwijsprogramma volledig kan volgen/volhouden. 
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• Jeugdige kent het verschil in regels van omgang met bekenden en vreemden en 

kan deze (beter) toepassen, zodat ze minder vaak in lastige situaties terecht komt.  

• Jeugdige kent de regels van omgang met leeftijdsgenootjes en kan deze (beter) 

toepassen, zodat hij minder last heeft van angst voor sociale situaties. 

• Jeugdige beschikt over voldoende zelfvertrouwen om bij (nieuwe) taken niet direct 

op te geven of om hulp te vragen, zodat haar angst of te falen afneemt. 

• De taalontwikkeling van jeugdige verloopt meer leeftijdsadequaat, zodat hij beter 

kan communiceren binnen het gezin en met vrienden. 

• Jeugdige is in staat (enkele) zelfverzorgingstaken uit te voeren zoals: tanden 

poetsen en aan-en uitkleden, zodat het kind deze taken na afloop van het 

zorgtraject zelfstandig kan oppakken.  

• Jeugdige heeft vaardigheden aangeleerd om zijn motorische beperkingen te kunnen 

compenseren, zodat hij beter in zijn vel zit.  

• Ouders zijn in staat om jeugdige die begeleiding te bieden die noodzakelijk is om 

zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat de relatie tussen ouders niet 

langer afhankelijk zijn van ondersteuning en zorg. 

• Ouders krijgen schriftelijk handvaten en praktische vaardigheden aangereikt op de 

vragen die er zijn met betrekking tot de geconstateerde stoornis van jeugdige, 

zodat zij positiever of meer passend reageren op gedrag van het kind. 

• Ouders krijgen handvaten aangereikt om voldoende structuur en/of 

voorspelbaarheid te bieden in het dagelijks leven van de jeugdige, zodat zij thuis 

tot rust kan komen.  

• Ouders hebben een duidelijk en reëel beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden van 

de jeugdige en ontvangen hierover meer informatie van de zorgaanbieder, zodat zij 

voor de komende jaren weten met welke kansen en obstakels zij te maken kunnen 

krijgen.  

• Ouders accepteren de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige en hebben 

realistische verwachtingen van het kind, zodat ze hem positief kunnen stimuleren 

vanuit zijn mogelijkheden. 

• Ouders hebben duidelijkheid over wat de jeugdige aankan en op welk gedrag hij/zij 

aanspreekbaar is, zodat hij niet wordt overvraagd door ouders. 

• De opvoedsituatie is voldoende afgestemd op de behoefte van alle kinderen binnen 

het gezin, zodat de zorg voor het ene kind niet leidt tot aandacht tekort bij andere 

kinderen. 

• Draagkracht en draaglast van ouders zijn in balans: zij ervaren na schooltijd, in de 

weekenden en vakanties voldoende ontlasting door inzet van het sociaal netwerk 
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en logeeropvang en hebben hiervoor concrete afspraken op papier staan, zodat 

ouders minder spanning en druk ervaren in de zorg voor het kind. 

• Ouders zijn in staat om de interactie tussen de jeugdigen en de andere kinderen uit 

het gezin te ondersteunen en bij te sturen waar nodig, zodat er een rustige en 

stabiele thuissituatie ontstaat zonder escalaties. 

• De sociale context (school, sportclub, familie) van jeugdige zijn op de hoogte van 

de behoeftes en aanpassingen die nodig zijn voor de jeugdige en zijn geoefend in 

het toepassen van een passende reactie, zodat er begrip is voor haar gedrag en 

adequaat kan worden gereageerd bij uitingen die passen bij de stoornis. 

 

 

 

Voor vragen of opmerkingen over de Toelichting Jeugdhulpcatalogus: 

 

Zorg Informatie & Inkoop Team 

 

     info@zi2t.nl 

     0165 – 579 726 
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