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1. Inleiding 

De gemeenten willen goede hulp voor de jeugdigen in Zuid-Limburg zodat ze gezond en veilig kunnen 

opgroeien tot zelfredzame inwoners die participeren in de maatschappij. Maar hoe stuur je hierop? De 

gemeenten in Zuid-Limburg hebben aangegeven te willen sturen op resultaat. Het gaat er niet om hoe je 

het bereikt, maar dat je het resultaat bereikt ten gunste van de jeugdige. Maar hoe meet je dat? Welke 

resultaten zijn er dan? Dat is waar de werkgroep resultaatsturing mee aan de slag is gegaan. 

Resultaatsturing betekent dat er vooral op het niveau van de resultaten wordt gestuurd, en op het 

realiseren van de voorwaarden om die te bereiken. In het sociaal domein betekent dit dat naast het 

formuleren van resultaten, er ook aandacht nodig is voor het formuleren van kwaliteitscriteria en voor 

professioneel en competente personeel met voldoende mandaat om de verlangde resultaat 

daadwerkelijk te kunnen behalen. 

De werkgroep hanteert als uitgangspunt bij resultaatsturing het kwaliteitsmodel van Van Yperen (2013) 

(zie ook Outcome in zicht, NJI). Het NJI gebruikt dit model als leidraad voor de doorontwikkeling van 

Outcome in Zicht. Dit is tevens de leidraad van de werkgroep resultaatsturing. 

Op de volgende pagina staat het model vertaalt naar Zuid-Limburg. De onderdelen kwaliteit en outcome 

worden in de volgende hoofdstukken uiteengezet. 
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Kwaliteitsmodel Jeugdhulp Zuid-Limburg1

                                                           
1
 NJI definities worden hier gehanteerd 

1. Ambitie 

Jeugdigen in Zuid-Limburg groeien gezond en 

veilig op tot zelfredzame inwoners en participeren 

in de maatschappij. Er is een verschuiving 

waarneembaar van deels overname van 

verantwoordelijkheid van ouders naar 

ondersteuning, versterken en ontplooiing van 

opvoed- en opgroeivaardigheden van ouders. 

Uitgangspunten daarbij zijn snel goede hulp, 

integraal werken, veiligheid en rechtsbescherming 

voor de jeugdige, meer ruimte geven aan eigen 

verantwoordelijkheid en kracht van jeugdigen en 

ouders 

 

2. Maatschappelijke resultaten  

 

Deze zijn we nog samen aan het formuleren 

3. Activiteiten: 

Inwoners en voorzieningen 

( basisvoorzieningen zoals school, 

preventie en jeugdhulp) 

 

5. Outcome 

 

- Uitval 

- Tevredenheid 

- Doelrealisatie 

4. Kwaliteit Input: 

- Kwaliteitseisen DVO 

- Arrangements-

beschrijvingen 

 

6. Meet, Spreek en Verbeterbeweging 

Op het niveau van de cliënt, jeugdhulpaanbieder en gemeente 
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Het model geeft richting aan hoe gemeenten met aanbieders het gesprek kunnen voeren op de 

resultaten die bereikt worden om zo op het niveau van de cliënt, jeugdhulpaanbieder en de gemeente 

een verbeterbeweging te realiseren om uiteindelijk de beoogde maatschappelijke resultaten te bereiken. 

Randvoorwaarden 

- Basis op orde, gebruik van 1g1p1r 

- Eerst testen met pilot 

- Goed en zorgvuldig implementatietraject, met duidelijk eigenaarschap 

- Administratieve balast voorkomen, geen dubbele uitvragen etc 

- Houdt het eenvoudig 

- Kijk naar de relatie met de uitvoering 
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2. Kwaliteit input 

Bij de start van de decentralisatie zijn middels ontwikkeltafels een aantal kwaliteitseisen tot stand 

gekomen die gesteld worden aan aanbieders die jeugdhulp willen bieden in de regio. Daarnaast zijn er 

voor 2017 arrangementsbeschrijvingen opgesteld waarin verder verfijnd is wat van een 

jeugdhulpaanbieder verwacht wordt binnen dat arrangement. Ook is er een notitie High Trust High 

Penalty, die onderdeel is van de DVO, die de basis vormt van de manier van samenwerken tussen 

gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Zuid-Limburg. Deze drie elementen vormen een belangrijk kader 

voor de kwaliteit van het jeugdhulpaanbod, naast de kwaliteitssystemen bij jeugdhulpaanbieders zelf. 

Algemene kwaliteitseisen DVO 

De algemene kwaliteitseisen zijn in 2014 tot stand gekomen in ontwikkeltafels met aanbieders en 

gemeenten. In 2015 en 2016 zijn deze enigszins aangescherpt. Deze kwaliteitseisen sluiten nauw aan bij 

de wettelijke kwaliteitseisen die o.a. in de jeugdwet zijn vastgesteld. Voor 2018 dienen deze algemene 

kwaliteitseisen nog aangescherpt te worden op de volgende onderdelen: 

a. Eis m.b.t. KMS (A1): er zijn organisaties die werken via een ‘koepelcertificaat’. We proberen hier nu 

meer inzicht in te krijgen om te beoordelen of deze aanbieders voldoen aan eis A1 of dat deze eis 

wellicht aangescherpt moet worden om koepelcertificaten te voorkomen. 

b. Eis m.b.t. ingroeiperiode KMS (A2): kan vervallen. In 2017 dienen alle organisaties te beschikken over 

een kwaliteitsmanagementsysteem. 

c. Toevoegen eis aansprakelijkheidsverzekering. Tekstvoorstel: ‘Aanbieder is gedurende de uitvoering 

van basisovereenkomst afdoende verzekerd tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid die 

voortvloeit uit de overeenkomst. Het verzekerde bedrag dient minimaal € 2.500.000,- per 

gebeurtenis te bedragen.’ 

d. Toevoegen dat opdrachtnemer ook beschikt over een VOG als het gaat om inhuurkrachten/ZZP’ers 

of als opdrachtnemer zelf een ZZP’er is. 

e. Toevoegen: Opdrachtnemer die inschrijft op het arrangement Verblijf danwel Crisis verblijf verplicht 

zich om bij een toewijzing voor dit arrangement en na inhoudelijke toetsing op de noodzaak van 

verblijf, de cliënt op te nemen binnen de door deze DVO geldende termijnen. Indien zwaarwegende 

bezwaren een plaatsing niet mogelijk maken, verplicht opdrachtnemer zich ertoe om in overleg met 

andere aanbieders een passende oplossing te realiseren . Opdrachtnemer voldoet hiermee aan zijn 

zorgplicht.  

f. Toevoegen: Indien opdrachtnemer niet kan voldoen aan de gestelde termijnen waarbinnen de 

ondersteuning dient te starten wordt overleg gevoerd met de regisseur. Indien deze in overleg met 

cliënt/ouders beslist dat cliënt bij opdrachtnemer aangemeld blijft, dient opdrachtnemer in de 

tussentijd de best  passende zorg te bieden die mogelijk en noodzakelijk is. Hiervoor kan 

opdrachtnemer, in overleg met de regisseur, ook de samenwerking  zoeken met andere aanbieders. 
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g. Toevoegen: ‘Opdrachtnemer verplicht zich ertoe de zorgbrede governancecode 2017 toe te passen’. 

h. Toevoegen eisen ten aanzien van aanbieders die inschrijven op arrangement pleegzorg:  

o Opdrachtnemer past de werkwijze ‘prima pleegzorg’ toe binnen zijn organisatie 

o Aanbieder is aangesloten bij het samenwerkingsverband Pleegzorg Nederland 

o Aanbieder werkt volgens de Richtlijn Pleegzorg 

o Aanbieder heeft een bestand van pleegouders die voldoen aan de eisen gesteld in art. 5.1. lid 1 

van de Jeugdwet (o.a. werken met het kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant 

pleegouders). 

i. Eis E3 Vervoer: Verwijderen cursieve zin: deze maakt dat discussie met ouders over vervoer onnodig 

lastig worden. ‘Opdrachtnemer en burger treden, voorafgaand aan de start van de zorgverlening, in 

overleg om te bekijken of de sociale omgeving een rol kan spelen bij de organisatie van het vervoer 

naar en van de voorziening. Specifiek ten aanzien van de mogelijkheden van de omgeving geldt dat 

deze inzet niet afdwingbaar is en derhalve op vrijwillige basis dient te gebeuren. Indien na overleg 

blijkt dat de burger bij start zorgverlening of gaandeweg het traject het vervoer niet (meer), in 

samenwerking met zijn sociale omgeving, kan organiseren treft de opdrachtnemer hiervoor een 

voorziening. De beoordeling van het al dan niet inzetten van vervoer door de opdrachtnemer maakt 

deel uit van het (zorginhoudelijk) arrangement.’ 

Arrangementsbeschrijvingen 

Daarnaast worden eisen gesteld aan de geboden jeugdhulp middels de arrangementsbeschrijvingen die 

voor 2017 zijn opgesteld. Voor 2018 vindt daar een aantal aanscherpingen in plaats: 

Arrangement begeleiding 

In de werkgroep kwaliteit en de subwerkgroep begeleiding is geconstateerd dat er nauwelijks discussie is 

over of een bepaald aanbod wel/geen begeleiding volgens de jeugdwet is. De subwerkgroep heeft wel 

een aantal aanbevelingen gedaan voor aanvullingen in de arrangementsbeschrijving. Deze zijn verwerkt 

in de bijlage. Ook heeft de werkgroep het voorstel gedaan om een leerbijeenkomst te organiseren over 

begeleiding, om samen aan de hand van casuïstiek de ‘grijze’ gebieden te verkennen en te leren de juiste 

doelstellingen te stellen en af te bakenen in gesprek met ouders. Tevens kunnen in deze bijeenkomsten 

alternatieven voor begeleiding verkend worden. 

Arrangement behandeling 

De werkgroep heeft gewerkt aan het scherper stellen van de eisen aan behandeling en behandelaars. Dit 

kader kan ook door team inkoop gebruikt worden in de contractering van nieuwe aanbieders en 

controles van bestaande aanbieders. 

De voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in de bijlage. Dit document zal de komende weken nog 

verder verfijnd worden aangezien het nog niet voldoet aan de gevraagde aanscherping.  

Arrangement verblijf 

Zoals in de OT’s eind 2016 is afgesproken zal op het arrangement verblijf in 2017 een doorontwikkeling 

plaatsvinden. Een subwerkgroep onderzoekt op welke manier er vanuit de inhoud gekomen kan worden 
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tot passende indeling van de verschillende verblijfstypen. Dit is noodzakelijk gezien de 

verschuivingen/transformatie die momenteel plaatsvindt binnen het verblijfsaanbod. Zie de 

voorgestelde indeling in de bijlage. 

Arrangement Crisis 

Op verzoek van een aantal aanbieders die crisis bieden is de tekst aangescherpt. Het gaat om de 

samenloop met andere arrangementen, de looptijd, de verwijsroute, wijze van  verlenging en de 

werkwijze 1G1P in dit proces. Zie de bijlage. 

Arrangement BOR 

Er is in 2017 een scheefgroei ontstaan ten aanzien van de BOR inzet. Een BOR arrangement dat ingezet 

wordt via de rechtbank vraagt veel meer inzet (vooral aan verantwoording/rapportage aan de 

rechtbank) dan een vrijwillige BOR. Het voorstel is daarom om de BOR te beperken tot trajecten waar 

een gerechtelijke uitspraak aan ten grondslag ligt. Een aantal gecertificeerde aanbieders kunnen dit 

leveren. 

Voor andere hulpvragen met betrekking tot begeleide omgang zal een arrangement begeleiding ingezet 

dienen te worden. Zie de aangepaste arrangementsbeschrijving in de bijlage. 

Arrangement Gezinshuizen 

Om het aantal gezinshuizen in de regio ZL te vergroten wordt bekeken op welke manier we dit kunnen 

stimuleren. Eén mogelijke manier is om het mogelijk te maken dat gezinshuizen als zelfstandig 

ondernemer actief worden in onze regio. Hiervoor dienen dan wel  scherpe kwaliteitseisen opgesteld te 

worden. De arrangementsbeschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de huidige aanbieder 

van gezinshuizen (Xonar), het NJI en gezinshuis.com en is te vinden in de bijlage.  

Arrangement Logeren 

Een aantal aanbieders hebben verzocht om te bekijken of het arrangement logeren een indeling behoeft 

naar laag-midden-hoog. De werkgroep bekostiging bekijkt dit vanuit financieel oogpunt. Indien dit 

noodzakelijk is zal de arrangementsbeschrijving hierop aangepast worden. 

 

High Trust High Penalty  

De samenwerking met jeugdhulpaanbieders in de regio Zuid-Limburg is gestoeld op het principe High 

Trust High Penalty. Afgelopen jaren hebben we echter ervaren dat HTHP niet altijd even goed werkt. De 

afspraken en uitvoering hiervan zijn daarom onder de loep genomen. De conclusie is dat gemeenten al 

veel instrumenten tot hun beschikking hebben om te handhaven. Op een paar punten lijken die 

onvoldoende te passen. Het gaat dan om het handhaven op het niet (tijdig) aanleveren van informatie 

en het handhaven van zorgaanbieders die niet aan hun zorgplicht voldoen. Hierop wordt de bijlage HTHP 

aangescherpt. 
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3. Outcome diensten 

Outcome van de diensten geeft inzage in de resultaten die bereikt worden op drie manieren: 

1. Uitval 

2. Cliënttevredenheid < input werkgroep kwaliteit > 

3. Doelrealisatie 

De uitkomsten hiervan vormen input voor het gesprek tussen gemeenten en aanbieders om inzicht te 

krijgen in welk effect de jeugdhulp kan hebben, wat mogelijk te verklaren omstandigheden zijn en hoe 

we de jeugdhulp voor de jeugdige beter kunnen maken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling als 

afrekensystematiek over goed en fout. 

Uitval  

- Definitie:  Professionele jeugdhulp en steun, cursussen of trainingen: mate waarin de zorg eenzijdig 

door de cliënt (zonder overeenstemming tussen cliënt en jeugdhulpverlener) is beëindigd.  

Voor JB en JR is dit item niet relevant.  

 

- Meten: Uitval wordt al landelijk gemeten ten behoeve van de beleidsinformatie jeugd. Deze 

informatie is tevens uit het berichtenverkeer af te leiden.  

Conform het Besluit Jeugdwet en het daarmee samenhangende informatie-protocol van CBS heeft 

het item ‘Reden beëindiging’ deze zeven opties:  

- Beëindigd volgens plan (01)  

- Voortijdig: in overeenstemming (02)  

- Voortijdig: eenzijdig door de cliënt (03)  

- Voortijdig: eenzijdig door de aanbieder (04)  

- Voortijdig: wegens externe omstandigheden (05)  

- Overlijden (06) 

- Verhuizen (07) 

Soms komen de cliënt en de hulpverlener samen tot de conclusie dat er ‘geen match’ is. Dat zou als 02 te 

coderen zijn.  

Clienttevredenheid/ ervaring 

We hebben geconstateerd dat cliënten nu soms overspoeld worden door vragenlijsten, zowel door 

zorgaanbieders als door gemeenten. Waarschijnlijk is hierdoor  de respons ook erg laag. De werkgroep 

vindt het wenselijk om te proberen toe te werken naar één gezamenlijke vragenlijst en één uitvraag op 

het gebied van cliënttevredenheid en cliëntervaring voor alle cliënten in Zuid-Limburg. Gekoppeld aan 

deze uitvraag kan er dan een ‘focusgroep’ bijeenkomst georganiseerd worden om de belangrijkste 

uitkomsten te duiden. Verschillende regio’s hebben daar positieve ervaringen mee opgedaan. 
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Naast deze gezamenlijke (jaarlijkse?) uitvraag kunnen aanbieders en gemeenten natuurlijk nog op 

andere wijze cliënttevredenheid meten, bijvoorbeeld door evaluatiegesprekken of exitgesprekken te 

voeren. Dit kan complementair aan elkaar ingezet worden. 

Er dient dan wel nog onderzocht te worden of hiermee voldaan wordt aan de eisen van de KMS 

systemen van aanbieders en of er draagvlak voor is bij de 18 gemeenten om dit te gaan doen. 

Doelstelling is om in 2018 middels een pilot dit uit te proberen bij een paar grotere zorginstellingen en 

(een deel) van de gemeenten. De bevindingen van de landelijke pilots op het gebied van 

clienttevredenheid (NJI/Stiching Alexander) kunnen dan hierin meegenomen worden. 

Doelrealisatie 

Het NJI spreekt bij doelrealisatie over (zie ook aan het werk met Outcome in Zicht, NJI): 

a. Zonder hulp verder kunnen  

b. Na beëindiging geen nieuwe start hulp  

c. Afname problematiek  

d. Overeengekomen doelen gerealiseerd. 

Zonder hulp verder kunnen  

- Definitie: Belangrijk doel van de hulp is vaak dat cliënten en/of hun netwerk zodanig worden 

toegerust (‘empowered’) dat zij daarna zonder of met lichtere hulp verder kunnen. Deze indicator 

laat zien of bij beëindiging van de hulp de taxatie is dat de cliënt geen of lichtere hulp nodig heeft.   

- Meten: berichtenverkeer gemeenten op instellingsniveau conform de uitwerking zoals NJI deze heeft 

opgenomen in “aan het werk met outcome in zicht”. 

- Belangrijk om mee te nemen in de pilot: hoe om te gaan met andere nieuwe hulpvraag, bij 

enkelvoudige problematiek is dit eenvoudiger toe te passen dan bij multiproblem. Is een 

differentiatie nodig? 

Na beëindiging geen nieuwe start hulp  

- Definitie: Belangrijk doel van de hulp is vaak dat cliënten en/of hun netwerk zodanig worden 

toegerust (‘empowered’) dat zij daarna zonder hulp verder kunnen (binnen 6 maanden). Deze 

indicator laat zien of dit doel op langere termijn is geslaagd.   

- Meten: berichtenverkeer gemeenten op instellingsniveau conform de uitwerking zoals NJI deze heeft 

opgenomen in “aan het werk met outcome in zicht”. 

- Belangrijk om mee te nemen in de pilot: hoe om te gaan met andere nieuwe hulpvraag, bij 

enkelvoudige problematiek is dit eenvoudiger toe te passen dan bij multiproblem. Is een 

differentiatie nodig? Wat zijn mogelijkheden van digitaal hulpverleningsplan (1G1P1R)? 
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Afname problematiek  

- Definitie: Bij het ‘probleem’ gaat het hier om de directe of indirecte reden of de klacht waarvoor 

hulp is ingeroepen en waarop het hoofddoel van de hulp is gericht of dat verminderd moet zijn om 

het hoofddoel van de hulp te bereiken.  

- ‘Afname problemen’ moet hier in brede zin worden opgevat, bijvoorbeeld:  

 risico’s die afnemen;  

 psychische klachten of gedrags- of emotionele problemen die verminderen of hanteerbaar 

worden;  

 tekortschietende competenties die vergroot worden;  

 een tekortschietend algemeen functioneren dat verbetert;  

 een onvoldoende zelfredzaamheid die verbetert;  

 een onvoldoende participatie die toeneemt;  

 een onvoldoende veiligheid van een kind die verbetert;  

 een tekortschietende opvoedcompetentie die toeneemt.  

- De problemen kunnen zowel de ontwikkeling van jeugdigen als de opvoeding betreffen.  

- Meten: door jeugdhulpaanbieders met een valide instrument, het gaat om een afname (niet in welke 

mate) bij de eindevaluatie.  

- Belangrijk om mee te nemen in de pilot: Moeilijk te meten bij multiproblem. 

Overeengekomen doelen gerealiseerd 

- Definitie: De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn  

- Meten: Door jeugdhulpaanbieders. Gebruikt wordt de systematiek van Goal Attainment Scaling 

(GAS)2. In deze systematiek wordt voor het doel dat in het hulpverleningsplan, de 

behandelovereenkomst of de beschikking is geformuleerd aan het einde van de hulp aangegeven:  

-1 = doel niet behaald, situatie ongunstiger dan bij start;  

0 = doel niet behaald, situatie gelijk aan start;  

+1 = doel deels behaald;  

+2 = doel behaald.  

- Deze meting kan op gemeentelijk niveau een geaggregeerd beeld geven. 

- Belangrijk om mee te nemen in de pilot: De GAS gezamenlijk in te vullen door jeugdhulpaanbieder 

met cliënt en verwijzer. 

De werkgroep heeft de overeengekomen doelen beschreven die als hulpmiddel dienen voor de toegang 

en een duidelijke opdrachtformulering bevatten voor de jeugdhulpaanbieder. De jeugdhulpaanbieder 

bepaalt het hoe. De afstemming hierover geschiedt met de cliënt, toegang (waar van toepassing) en de 

jeugdhulpaanbieder. Er is bij de doelen een onderscheid gemaakt in resultaatgebieden (1) waar we 

concrete doelen (2) willen bereiken. De resultaatgebieden zijn gelijk aan de doelen die we met de 

Jeugdwet willen bereiken. We willen dat een jeugdige gezond en veilig opgroeit en zelf kan participeren 

in de maatschappij. Hierbij is de leidraad het ZRM ??? model en het Drents model. Vervolgens is gekeken  

naar de gradatie van de haalbare resultaten, de subdoelen (3), niet iedere jeugdige heeft dezelfde 

                                                           
2
 Dit wordt nog verder onderzocht in de werkgroep 
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startsituatie. Er wordt gekeken naar wat nodig is. Deze gradaties zijn waar mogelijk verwerkt in de 

subdoelen. Er zit geen hierarchie in deze gradaties. Tot slot wordt gekeken naar welke actie wordt 

gevraagd aan de jeugdhulpaanbieder(4). Dit leidt tot een aangepast hulpverleningsplan (zie bijlage 5). 

Daarnaast willen we deze resultaatgebieden, met doelen, subdoelen en acties (hangt af van pilot 

2016/2017) gebruiken om te monitoren of we de maatschappelijke resultaten behalen. 

Resultaatgebieden Doelen Subdoelen 

Zelfredzaam Financiën 
Financiële 
zelfredzaamheid en in 
staat het geld te beheren 

A. Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar om 
gezond op te kunnen groeien 

B. De jeugdige en/of ouders/verzorgers kan zelf de 
administratie en het beheer van geld uitvoeren.  

C. De jeugdige en/of ouders/verzorgers kan met 
ondersteuning de administratie en het beheer van geld 
op orde houden.  

D. Schulden zijn stabiel en uitgavenpatroon is passend bij 
de situatie  

Dagelijkse 
activiteiten 
Jeugdige en /of 
ouders/verzorgers 
heeft voldoende 
regelvermogen, 
besluitvaardigheid en 
initiatief om zelfregie 
en dagstructuur en 
gezonde leefstijl te 
ontwikkelen en te 
behouden. 

A. De jeugdige en/of ouders/verzorgers kan zelf alle 
dagelijkse activiteiten organiseren en overzicht en 
structuur aanbrengen. 

B. De jeugdige en/of ouders/verzorgers organiseert met 
ondersteuning de algemene dagelijkse activiteiten.  

C. Voorkomen dat de jeugdige en/of ouders/verzorgers de 
uitvoering van de algemene dagelijkse activiteiten niet 
meer organiseert. 

 

Meedoen Zinvolle 
daginvulling 
De regel is naar school, 
tenzij. Waarbij tenzij 
afgestemd wordt met 
leerplicht 

A. De jeugdige volgt zelfstandig onderwijs. 

B. De jeugdige volgt, met ondersteuning, onderwijs. 

C. De jeugdige volgt deeltijdonderwijs i.c.m. behandeling 

D. De jeugdige heeft dagbesteding in een veilige en 
adequate omgeving, waarmee de thuissituatie wordt 
ontlast. 

Sociaal netwerk A. De jeugdige en/of ouders/verzorgers hebben zelf een 
sociaal netwerk 

B. De jeugdige en/of ouders/verzorgers kunnen met 
ondersteuning een sociaal netwerk opbouwen en 
onderhouden (passend bij de ontwikkelingsfase van de 
jeugdige) 

C. Er dient te worden voorkomen dat de jeugdige en het 
gezin geïsoleerd raakt. 

 

Maatschappelijke 
participatie 

A. De jeugdige neemt zelfstandig deel aan maatschappelijke 
activiteiten, passend bij de ontwikkelingsfase 

B. De jeugdige kan met ondersteuning zelfstandig 
deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, passend 
bij de ontwikkelingsfase 
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C. Er dient te worden voorkomen dat de jeugdige sociaal 
geïsoleerd raakt 

 

Veilig Veilig opgroeien 

(wonen) 

Als de veiligheid in het 

geding is, dan pas wordt 

gekeken of een jeugdige 

elders moet verblijven 

dan zijn thuis.  

 

A. Ouders/verzorgers kunnen zelfstandig een veilig en 

gezond opgroeiklimaat voor de jeugdige organiseren 

B. Ouders/verzorgers kunnen met ondersteuning een veilig 

en gezond opgroeiklimaat voor de jeugdige organiseren 

C. De jeugdige heeft (tijdelijk) een gezond en veilig 

opgroeiklimaat buiten het gezin  
D. De jeugdige kan zelfstandig wonen  

Gezond Dagelijks 
functioneren 

A. Jeugdige en/of ouders/verzorgers is in staat om in zijn 

dagelijks functioneren zelf om te gaan zijn lichamelijke of 

geestelijke problemen en/of zijn verstandelijke 

beperking  

B. Jeugdige en ouders/verzorgers kan met ondersteuning 

omgaan met zijn lichamelijke en geestelijke problemen 

en/of zijn verstandelijke beperking 

C. Er dient te worden voorkomen dat de lichamelijke of 

geestelijke problemen en/of verstandelijke beperking 

van de jeugdige een gevaar oplevert voor zichzelf of 

anderen. 

 
Middelengebruik 
Dit zijn alle middelen 
zoals drugs, gaming, 
alcohol etc 

A. De jeugdige heeft zijn middelengebruik volledig 

beeindigd. 

B. Jeugdige is in staat om, ondanks zijn middelengebruik, 

zelfstandig te functioneren, zelfredzaam te blijven en te 

participeren 

C. Jeugdige kan, met ondersteuning, ondanks zijn 

middelengebruik, zelfstandig blijven functioneren en 

participeren 

D. Er dient te worden voorkomen dat het middelengebruik 

van de jeugdige een gevaar oplevert voor zichzelf of zijn 

omgeving 
 

Acties die uitgezet kunnen worden bij het subdoel, afhankelijk van de cliënt: 

 Herstel 
  Genezing 
  Hanteerbaar maken van probleem, aandoening of stoornis 
  Verminderen van probleem, aandoening of stoornis 
  Verbeteren van  algemeen dagelijks functioneren 
  Ontwikkelen van  leeftijdsadequate vaardigheden 
  Stabiliseren 
  Verhelpen van opgroei en opvoedproblematiek 

Dit wordt nog verder doorontwikkeld waarbij met behulp van instensiteiten, eigen kracht, sociaal netwerk en 

voorliggend veld betrokken worden.  
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4. Meten 
 
Meten is weten. Het is de basis voor het gesprek om de jeugdhulp en de kwaliteit te verbeteren, het 
volgt de PDCA cyclus. Een goede nulmeting is nodig als vertrekpunt. Er zijn verschillende niveaus waarop 
gemeten kan worden en hoe de resultaten vervolgens worden weergegeven.  
a. Dat is op cliëntniveau met als basis het hulpverleningsplan (1G1P1R), waar het gesprek tussen cliënt, 

verwijzer en jeugdhulpaanbieder wordt gevoerd. Het voorstel is om zorg te dragen dat het 
hulpverleningsplan goed gebruikt wordt in de regio Zuid-Limburg m.n. ten behoeve van 
resultaatsturing. Dit is de basis. 
ACTIE: Een 20-tal dossiers te trekken van drie verschillende aanbieders ( Amacura, Xonar en 
Koraalgroep) van drie verschillende gemeenten (Vaals, Maastricht en Sittard-Geleen) en de 
beschrijving van de resultaatgebieden incl doelen te toetsen op deze dossiers en evt aanscherpen.  
Vanuit inkoop Maastricht worden deze dossiers geselecteerd om vervolgens de 
hulpverleningsplannen te testen op de voorgestelde werkwijze. Oplevering resultaten bespreken in 
werkgroep resultaatsturing d.d. 19/9. 
ACTIE: Bij Adelante zijn er ook dossiers multiproblem op meerdere levensgebieden en i.s.m. 
volwassenzorg. Samen met hen wordt bekeken hoe dit toegepast kan worden dergelijke  dossiers, 
waar meerdere aanbieders mee te maken hebben. 

b. Vervolgens meten jeugdhulpaanbieders zelf hoe hun kwaliteit is om hun diensten aan te kunnen 
passen op hetgeen dat nodig is. Deze resultaten kunnen gebruikt worden voor het meten van 
vermindering van problemen, overeengekomen doelen gerealiseerd (definitie NJI) en het 
kwartaalgesprek over de kwaliteit. Dit is NIET bedoeld als afrekenen, maar als onderdeel van de 
PDCA cyclus voor het verbeteren van de kwaliteit. Ook is dit NIET bedoeld als onderling 
vergelijkingsmechanisme van aanbieders, daar iedere aanbieder een eigen gevalideerd instrument 
mag gebruiken. Niet alle jeugdhulpaanbieders doen dit in dezelfde mate en met dezelfde, 
gevalideerde instrumenten. Voorstel is om dit in de contractvoorwaarden op te nemen zowel dat het 
wordt uitgevoerd als het gebruik maken van een gevalideerd instrument (handmatig dan wel 
digitaal). 
ACTIE: inventarisatie welke meetinstrumenten gebruiken aanbieders nu?  
ACTIE: Welke meetinstrumenten zijn gevalideerd? 
ACTIE: Invoerplan maken: leren van elkaar en welke termijnen? 
ACTIE: Gezien het feit dat er nog geen eenduidigheid over het onderwerp afname problematiek van 
de doelrealisatie is, is het voorstel dit eerst verder te ontwikkelen. Dit houdt in dat onderzocht wordt 
door enkele jeugdhulpaanbieders samen met gemeenten waar de knelpunten liggen en vervolgens 
wordt gekeken of en zo ja welke mogelijkheden er liggen naar de toekomst toe. 

c. Uittesten van indicatoren: geen nieuwe start, zonder hulp verder. 
Tot slot zijn er enkele cijfers te genereren over geen nieuwe start, zonder hulp verder. De leidraad 
van het NJI wordt hierbij gehanteerd en de meetinstrumenten die reeds voorhanden zijn zoals het 
berichtenverkeer, beleidsinformatie vanuit het CBS, onze eigen halfjaarlijkse uitvraag en de 
meetinstrumenten van de jeugdhulpaanbieders zelf.  
ACTIE: team inkoop kijkt aan de hand van de aangeleverde dat 2017 of deze cijfers te genereren zijn 
en koppelt de bevindingen terug in de werkgroep resultaatsturing. 

d. Tot slot willen de gemeenten weten in welke mate maatschappelijke resultaten zijn behaald om te 
rapporteren aan de raden. Hiervoor is een geagregeerd niveau nodig van de resultaten die gemeten 
worden.  
ACTIE: inventarisatie welke maatschappelijke resultaten willen gemeenten behalen? 
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5. Pilot 
 

Het voorstel is om de hiervoor beschreven  vormgeving van resultaatsturing  m.b.v. een pilot uit te 
testen en aan te passen waar nodig om zo een zorgvuldige invoering te waarborgen. Het doel van de 
pilot is om: 

- te checken of de nieuwe werkwijze werkbaar is; 
- het meetbaar is; 
- of een digitaal systeem voor de inhoudelijke resultaatmeting van het hulpverleningsplan 

voor gemeenten noodzakelijke randvoorwaarde is. 
 
Bij de vormgeving van de pilot zijn de volgende zaken van belang: 

- Wat is de opdracht van deze pilot? 
- Over welke groep willen we informatie hebben? 
- Wat wordt uitgevraagd? 
- Wanneer wordt het uitgevraagd? 
- Hoe verhoudt zich dit met andere uitvragen, zijn er synergievoordelen? 

 
Naast de hiervoor beschreven en voorgestelde pilot loopt de Pilot beleidsdoelen 2016/2017. Deze pilot 
heeft als doel te bekijken hoe we de meer strategische beleidsdoelen kunnen monitoren.  
 
Pilot resultaatgebieden met doelen i.s.m. toegang 
De geformuleerde resultaatgebieden met doelen zijn opgesteld door inkoop, jeugdhulpaanbieders, 
toegang en beleid. Het is goed om te toetsen of deze geformuleerde resultaatgebieden met doelen (incl 
subdoelen en acties)ook bruikbaar zijn de praktijk. Deze resultaatgebieden dienen als uniform verplicht 
hulpmiddel voor toegang en duidelijke opdrachtformulering voor de jeugdhulpaanbieders. Ook wordt 
gekeken of er op geagregeerd niveau deze resultaatgebieden met doelen bij kunnen dragen aan het 
meten van de maatschappelijke resultaten. 

 
Wie: 2 gemeenten (ovb Schinnen en Maastricht, waarvan één werkt met digitaal systeem voor 
hulpverleningsplan (1G1P1R)) en 2 aanbieders (Amacura en Hai5)??? 
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Bijlagen 

1. Planning werkgroep resultaatsturing 

2. Aangepaste arrangementsbeschrijvingen 

3. Memo behandeling 

4. Memo verblijf 

5. Plan van aanpak / hulpverleningsplan (tabblad 1a) 
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Bijlage 1 Planning werkgroep resultaatsturing 
 

Het voorstel is om onderstaande tijdlijn te hanteren voor het toewerken naar resultaatsturing: 

Wat Wanneer Wie  

Actie dossiercheck Af 19/9/17 - Aanlevering door team inkoop 
- Vaals test met Koraalgroep periode 
- Maastricht test met Xonar 
- Sittard-Geleen test met Amacura 

Actie mulitproblem dossiers Af 19/9/17 - Adelante bespreekt met Sittard-Geleen 

Inventarisatie valide 
meetinstrumenten 

Af 9/10/17 - Team inkoop stuurt mailing naar 
aanbieders 

Vormgeving pilot 2 
resultaatgebieden 

Af 9/10/17 - Gemeente Schinnen ovb, Maastricht 
ovb 

- Amacura, Hai5 

Evaluatie pilot 1 beleidsdoelen Af 9/10/17 Werkgroep resultaatsturing 

Ontwikkeling afname 
problematiek 

Af 20/11 - Rob, Inge, Orjana, Hub en Suzan 

Actie overeengekomen doelen 
gerealiseerd 

Af 20/11 - Rob, Inge, Orjana, Hub en Suzan 

Start pilot 2 resultaatgebieden Nov-april 2018 - Gemeente Schinnen ovb, Maasticht ovb 
- Amacura, Hai5 

Actie indicatoren geen nieuwe 
start, zonder hulp verder 
 

Af Maart 2018 - Team inkoop 
 

Evaluatie pilot 2  Begin Mei 2018 Werkgroep resultaatsturing 

Voorleggen voorstel 
resultaatsturing aan OT 

Mei 2018  

Implementatietraject 
resultaatsturing: 
- Systeemeisen  
- Toegang instrueren 
- Aanbieders instrueren 
- Verwerken in contractering 

Juli –december 2018  

 

Deelnemers: werkgroep resultaatsturing (zonder onderdeel kwaliteit) 

 Amacura 

 Koraal 

 Xonar 

 Hai5 

 Yvoor 

 Scoor 

 BJZ 

 Gemeente: Beleid, Inkoop, Toegang 
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Bijlage 2 Aangepaste arrangementsbeschrijvingen 

Begeleiding individueel 
Beschrijving   

Begeleiding is een flexibele vorm van jeugdhulp die gericht is op het oplossen van praktische problemen, het 
voorkomen van achteruitgang en het veranderen van niet-effectieve gedragingen. 
Het gaat om het kunnen meedoen in de samenleving, mensen kunnen ontmoeten, naar school gaan of een andere 
zinvolle dagbesteding krijgen/behouden. 
Begeleiding gaat niet om het aanpakken van de beperking/stoornis zelf maar het functioneren van de cliënt met de 
stoornis. Het vinden van een effectieve manier van omgang met de beperking/stoornis zodat de eigen 
mogelijkheden optimaal benut kunnen worden en de cliënt kan meedoen in de maatschappij. 
Begeleiding is een leerproces met een doel en een eindpunt. Het is daarom noodzakelijk om periodiek het nut en 
noodzaak van de begeleiding te evalueren, gekoppeld aan de gestelde doelen. 
 
Begeleiding zonder arrangement: de behoefte aan begeleiding kan soms ook opgepakt worden door het voorliggend 
veld of door in gesprek te gaan met een POH jeugd en gezin. Denk hierbij ook aan kinderopvang (zo nodig met 
SociaalMedischeIndicatie), ook voor overbrugging in vakantieperiodes. 
 
Begeleiding ter ontlasting ouders: begeleiding kan nooit ingezet worden slechts ter ontlasting van de ouders. Er dient 
altijd een combinatie te zijn met bepaalde doelstellingen voor het kind of het gezin. Anders kan er ook kinderopvang 
(denk aan Sociaal Medische Indicatie) ingezet worden. 
 

 Onderwijsgerelateerde ondersteuning zoals huiswerkbegeleiding en begeleiding bij dyscalculie valt niet onder de 
jeugdwet. 
 
Voor begeleiding is, in veel gevallen, minder specifieke deskundigheid vereist dan voor behandeling 
(opleidingsniveau MBO/HBO). Een diagnose is geen vereiste. 
 
Begeleiding individueel wordt geboden in de thuissituatie en op de locatie waar de cliënt zich bevindt. 
 
De activiteiten bestaan uit: 
a) het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen, of; 
b) het ondersteunen bij of oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, of; 
c) het (tijdelijk) overnemen van toezicht op de cliënt ( om escalatie/ontsporing te voorkomen en ter ontlasting van de 
thuissituatie). 
De aangeboden activiteiten zijn een middel om te werken aan de gestelde doelen en geen doel op zich. Deelname is 
dan ook niet vrijblijvend! 
 
Indien cliënt niet zelf in zijn vervoer kan voorzien zijn de vervoerskosten ook onderdeel van het arrangement. Dit is 
ter bepaling tussen aanbieder en cliënt onderling. 

Doel 

Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving, 
gericht op het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 
zelfredzaamheid en participatie en/of gericht op het versterken van opvoedvaardigheden.  

Doelgroep 

Jeugdigen, hun ouders, gezin en/of omgeving die ondersteuning of begeleiding nodig 
hebben bij het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 
zelfredzaamheid en participatie en/of bij opvoed- en opgroeiproblemen. 
De cliënt heeft beperkingen op een of meerdere van de volgende gebieden: 

 sociale redzaamheid; 

 het bewegen en verplaatsen; 

 het psychisch functioneren; 
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 het geheugen en de oriëntatie; 

 het vertonen van matig of zwaar probleemgedrag. 
 

Complexiteit 

Onderstaande kenmerken zijn richtinggevend en bedoeld om een afweging te kunnen maken tussen laag, midden en 
hoog complex. Ze hoeven niet allemaal in dezelfde mate voor te komen in elke casus. 

 Complexiteit Laag Complexiteit midden Complexiteit hoog 

Doelgroep Enkelvoudige 
problematiek 

Meervoudige 
problematiek 

Complexe problematiek 

Verhouding 
Beschermende <> 
risicofactoren 

Positief Gelijk Negatief 

Functieniveau 
medewerker 

Uitvoering op HBO 
niveau, op onderdelen 
inzet MBO Let op: norm 
van verantwoorde 
werktoedeling! 
 

Uitvoering vooral  op 
HBO+ niveau, op 
onderdelen inzet MBO Let 
op: norm van 
verantwoorde 
werktoedeling! 

Uitvoering op HBO+ niveau 
 

Voorspelbaarheid Goed Matig Slecht 

Zelfstandigheid 
(gerelateerd aan 
leeftijdsontwikkeling) 

Zelfstandig Matig Beperkt zelfstandig, veel taken 
overnemen 

Persoonlijke verzorging 
nodig 

Nee Soms 
= Begeleiding laag +PV 

Soms 
= Begeleiding midden complex 
+PV of Begeleiding hoog 
complex + PV 

Contactmomenten per 
week 

Enkele Meerdere Veel 

 

 

Sextant begeleiding individueel  

 
 
 
 
 
 

Complexiteit 
(opgebouwd uit een 
mix van het niveau 

van de medewerker 
en het aantal 

contactmomenten) 

 
 

Hoog 
 
 
 
 
 
 

  Midden 
 
 
 
 
 

Laag 

 
 

Complexe problematiek 
Inzet HBO (+) 

Veel contactmomenten pw 
 
 

  
Complexe problematiek 

Inzet HBO (+) 
Veel contactmomenten pw 

 
 

  
Meervoudige problematiek 

Inzet HBO+ 
Meerdere contactmomenten pw 

 

Meervoudige problematiek  
Inzet HBO+ 

Meerdere contactmomenten pw 

 
 Enkelvoudige problematiek 

inzet HBO 
Enkele contactmomenten pw 

 
 

Enkelvoudige problematiek  
inzet HBO 

Enkele contactmomenten pw 
 
 

Kort 1 t/m 6 maanden Lang 7 t/m 12 maanden 

Duur (in maanden) 



Bijlage 2 

19 
 

Opmerkingen: 

 Hierbij is uitgegaan van een maximale arrangementsduur van 1 jaar. Wanneer na dat jaar nog steeds 
begeleiding noodzakelijk is, zal een nieuwe toekenning afgegeven moeten worden. 

 Persoonlijke verzorging wordt gezien als ‘verzwaring’ van een arrangement begeleiding waardoor de 
hulpvraag complexer wordt. Wanneer een kind onder begeleiding met lage complexiteit valt maar PV 
nodig heeft, wordt begeleiding met complexiteit midden ingezet. Wanneer een kind begeleiding met 
complexiteit midden nodig heeft en PV, wordt begeleiding met complexiteit hoog ingezet. Ook als er van 
complexe problematiek sprake is en er is PV nodig wordt begeleiding complexiteit hoog ingezet. Wanneer 
een kind alleen PV nodig heeft, wordt begeleiding Laag ingezet. 

o Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een 

hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zvw; Indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen 

gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (ADL), valt die zorg onder de Jeugdwet (nieuwe afbakening vanaf 01-01-2018). 

 Het aantal contactmomenten  geeft een betere indicatie van de vormgeving van de daadwerkelijke zorg 
aan de cliënt dan het aantal uren. Een contactmoment is exclusief indirecte tijd. 

 Wanneer er sprake is van een cliënt die gedurende het jaar slechts enkele begeleidingsmomenten ( 
maximaal 1 keer per maand) nodig heeft, dient met aanbieder afgesproken te worden dat begeleiding kort 
ingezet wordt. Het arrangementstarief kort past dan immers beter bij de te leveren zorg. 
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Begeleiding groep 

Beschrijving   

Begeleiding is een flexibele vorm van jeugdhulp die gericht is op het oplossen van praktische problemen, het 
voorkomen van achteruitgang en het veranderen van niet-effectieve gedragingen. Het gaat om het kunnen 
meedoen in de samenleving, mensen kunnen ontmoeten, naar school gaan of een andere zinvolle 
dagbesteding krijgen/behouden. Begeleiding gaat niet om het aanpakken van de beperking/stoornis zelf maar 
het functioneren van de cliënt met de stoornis. Het vinden van een effectieve manier van omgang met de 
beperking/stoornis zodat de eigen mogelijkheden optimaal benut kunnen worden en de cliënt kan meedoen in 
de maatschappij. Begeleiding is een leerproces met een doel en een eindpunt. Het is daarom noodzakelijk om 
periodiek het nut en noodzaak van de begeleiding te evalueren, gekoppeld aan de gestelde doelen. 
 
Voorliggende voorzieningen: de behoefte aan begeleiding kan soms ook opgepakt worden door het 
voorliggend veld. Denk hierbij ook aan kinderopvang (zo nodig met SociaalMedischeIndicatie), ook voor 
overbrugging in vakantieperiodes. Onderwijsgerelateerde ondersteuning zoals huiswerkbegeleiding en 
begeleiding bij dyscalculie valt niet onder de jeugdwet. 
 
Begeleiding ter ontlasting ouders: begeleiding kan nooit ingezet worden slechts ter ontlasting van de ouders. Er 
dient altijd een combinatie te zijn met bepaalde doelstellingen voor het kind of het gezin. Anders kan er ook 
kinderopvang (denk aan SociaalMedischeIndicatie) ingezet worden. 
 
Voor begeleiding is, in veel gevallen, minder specifieke deskundigheid vereist dan voor behandeling 
(opleidingsniveau MBO/HBO). Een diagnose is geen vereiste. 
 
De activiteiten bestaan uit: 
a) het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen, of; 
b) het ondersteunen bij of oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, of; 
c) het (tijdelijk) overnemen van toezicht op de cliënt ( om escalatie/ontsporing te voorkomen en ter ontlasting 
van de thuissituatie). 
De aangeboden activiteiten zijn een middel om te werken aan de gestelde doelen en geen doel op zich. 
Deelname is dan ook niet vrijblijvend! 
 
Begeleiding in groepsverband is gericht op het krijgen/behouden van een dagstructuur, het leren omgaan met 
andere mensen of dingen leren in groepsverband. Begeleiding in groepsverband omvat ook persoonlijke 
verzorging en vervoer indien noodzakelijk. 
 
Binnen een arrangement begeleiding groep, vallen ook de individuele begeleidingsmomenten, die plaatsvinden 
binnen de dagdelen dat er begeleiding in groepsverband plaatsvindt, op dezelfde locatie. 
Binnen een arrangement begeleiding groep valt niet de begeleiding in de thuissituatie. Deze vindt plaats buiten 
de tijdstippen dat  begeleiding groep geboden wordt of op een andere locatie (bijv. wanneer ouders begeleidt 
worden als kind bij groepsbegeleiding is) en dient dan ook middels een apart arrangement (Begeleiding 
individueel) ingezet te worden. 
 
Indien cliënt niet zelf in zijn vervoer kan voorzien zijn de vervoerskosten ook onderdeel van het arrangement. 
Dit is ter bepaling tussen aanbieder en cliënt onderling. 

Doel 

Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving, 
gericht op het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 
zelfredzaamheid en participatie en/of gericht op het versterken van opvoedvaardigheden.  

Doelgroep 

Jeugdigen, hun ouders, gezin en/of omgeving die ondersteuning of begeleiding nodig 
hebben bij het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de 
zelfredzaamheid en participatie en/of opvoed- en opgroeiproblemen. 
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Zorginhoudelijk is voor de betreffende cliënt begeleiding in groepsverband passender dan begeleiding 
individueel. 

Complexiteit 

Onderstaande kernmerken zijn richtinggevend en bedoeld om een afweging te kunnen maken tussen laag, 
midden en hoog complex. Ze hoeven niet allemaal in dezelfde mate voor te komen in elke casus. 

 Complexiteit Laag Complexiteit Midden Complexiteit Hoog 

Doelgroep Enkelvoudige 
problematiek 

Meervoudige 
problematiek 

Complexe problematiek 

Verhouding 
Beschermende <> 
risicofactoren 

Positief Gelijk Negatief 

Functieniveau 
medewerker 

Uitvoering  op MBO en 
HBO niveau, onder 
verantwoordelijkheid HBO 
medewerker 
Let op: norm van 
verantwoorde 
werktoedeling! 

Uitvoering  op MBO en 
HBO niveau, onder 
verantwoordelijkheid 
HBO medewerker 
Let op: norm van 
verantwoorde 
werktoedeling! 

Uitvoering op MBO en 
HBO niveau, onder 
verantwoordelijkheid HBO 
medewerker Let op: norm 
van verantwoorde 
werktoedeling! 

Voorspelbaarheid Goed Matig Slecht 

Zelfstandigheid 
(gerelateerd aan 
leeftijdsontwikkeling) 

Zelfstandig Matig Beperkt zelfstandig, vaak 
taken overnemen 

Persoonlijke verzorging 
nodig 

Nee Soms 
= Begeleiding laag +PV 

Soms 
= Begeleiding midden 
complex +PV of 
Begeleiding hoog complex 
+ PV 

Inzet dagdelen pw Enkele Meerdere Veel 

Groepsgrootte Groot Gemiddeld Klein 

 

Sextant begeleiding groep  

 
 
 
 
 

Complexiteit 
(opgebouwd uit een 
mix van het niveau 

van de medewerker 
en het aantal 

dagdelen) 

 
 
 

Hoog 
 

 
 
 
 
 

Midden 
 
 
 
 

Laag 
 
 
 

 
 

Complexe problematiek 
Inzet MBO/HBO 

Veel dagdelen pw 
 
 
 

Complexe problematiek 
Inzet MBO/HBO 

Veel dagdelen pw 
 

 
Meervoudige problematiek 

Inzet MBO/HBO  
Meerdere dagdelen pw 

 
 

Meervoudige problematiek 
 inzet MBO/HBO  

Meerdere dagdelen pw 
 

 
Enkelvoudige problematiek 

 inzet MBO/HBO 
Enkele dagdelen pw 

 

 
Enkelvoudige problematiek 

 inzet MBO/HBO 
Enkele dagdelen pw 

 

Kort 1 t/m 4 maanden Lang 5 t/m 12 maanden 

Duur (in maanden) 
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Opmerkingen: 

 Hierbij is uitgegaan van een maximale arrangementsduur van 1 jaar. Wanneer na dat jaar nog steeds 
begeleiding noodzakelijk is, zal een nieuwe toekenning afgegeven moeten worden. 

 Persoonlijke verzorging wordt gezien als ‘verzwaring’ van een arrangement begeleiding waardoor de 
hulpvraag complexer wordt. Wanneer een kind onder begeleiding met lage complexiteit valt maar PV 
nodig heeft, wordt begeleiding met complexiteit midden ingezet. Wanneer een kind begeleiding met 
complexiteit midden nodig heeft en PV, wordt begeleiding met complexiteit hoog ingezet. Ook als er van 
complexe problematiek sprake is en er is PV nodig wordt begeleiding complexiteit hoog ingezet.  

o Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een 

hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zvw; Indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen 

gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse 

levensverrichtingen (ADL), valt die zorg onder de Jeugdwet (nieuwe afbakening vanaf 01-01-2018). 

 Wanneer er sprake is van een cliënt die gedurende het jaar slechts enkele  (maximaal 1 dagdeel per maand) 

begeleidingsmomenten nodig heeft, dient met aanbieder afgesproken te worden dat begeleiding kort 

ingezet wordt. Het arrangementstarief kort past dan immers beter bij de te leveren zorg. 
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Crisishulp ambulant 

Beschrijving   

Crisishulp ambulant biedt gedurende zes weken outreachende, intensieve, activerende hulp bij crisis in gezinnen 
met kinderen/jongeren tot 18 jaar. De  ambulant hulpverlener  ordent de problematiek, biedt structuur, ziet toe op 
veiligheid, helpt het netwerk activeren, vergroot de probleemoplossingsvaardigheden van de gezinsleden en 
herstelt de gezinsregie. Met het gezin stelt hij tenslotte doelstellingen voor vervolghulp vast en begeleidt hij de 
verwijzing. 
Crisishulp ambulant wordt ingezet om problematiek en hulpvragen te verhelderen  en te werken aan urgente 
veiligheidsrisico’s die direct om een oplossing vragen zodat een kind/jongere  thuis kan blijven wonen. Deze vragen 
hebben meestal betrekking op herstel van de veiligheid en basisroutines en versterking van de steun uit het sociaal 
netwerk om dit ook op langere termijn in stand te houden. De functie van de ambulante crisishulp is tweeledig, 
waarbij naast het werken aan korte termijn doelen ook onderzocht is wat er aan de hand is en er op langere 
termijn nodig is om de gewenste situatie in stand te houden en te versterken. Het product kent een duidelijke 
fasering, waarin beide functies gestructureerd via een stappenplan met concrete middelen aan de orde komen. 
1G1P1R wordt hierbij opgesteld of aangevuld, zodat na beëindiging van de crisishulp ambulant de overige 
betrokken hulpverleners samen met ouders en kinderen werken aan dit herstel. 
Als richtlijn hanteren we de landelijk opgestelde richtlijnen voor ambulante spoedhulp.  
Deze aanpak gaat uit van een gezinsaanpak. Het arrangement is daar op afgestemd doordat het ook per gezin 
wordt afgerekend. Toewijzing dient plaats te vinden op 1 van de kinderen in het gezin. 
 
Wanneer er bij een crisissituatie sprake is van psychiatrische problematiek wordt er door een psychiater een 
inschatting gemaakt van het gevaar criterium: vormt de jongere een gevaar voor zichzelf of voor anderen? Het gaat 
hierbij over suïcidaliteit, ernstige automutilatie, verwardheid, woede-uitbarstingen met (dreigend) letsel/vernieling 
etc. Onderliggende psychopathologie betreft depressie, psychose, overprikkeling bij autisme enz. Een inschatting 
van de gezinssituatie en interactie tussen ouders en jeugdige behoort natuurlijk hiertoe. Vervolgens wordt er een 
inschatting gemaakt hoe de crisis te hanteren; is er medicatie nodig, dient ambulante behandeling direct opgestart 
te worden middels individuele gesprekken en systeem/gezinsgesprekken of dient er pedagogische hulp in de 
thuissituatie te komen of is een opname noodzakelijk en zo ja, in welke setting. 
Wanneer slechts één jeugdige/kind in het gezin de crisishulp ontvangt wordt het arrangement toegekend op basis 
van een individuele interventie. 

Doel 

Crisishulp ambulant is een methode waarbij in maximaal zes weken opvoeders, jeugdigen en het gezin als geheel 
worden geholpen bij het hanteren van spoedeisende problemen  en crisissituaties die zich voordoen bij het 
opvoeden en het opgroeien van  kinderen/jongeren. De interventie is gericht op het bereiken van de volgende 
algemene doelen: 

 de veiligheid en de basisroutines van  kinderen/jongeren en hun opvoeders  zijn voldoende hersteld en urgente 
korte termijn doelen zijn zo veel mogelijk gerealiseerd;  

 de problematiek, risicofactoren, kansen en verwachtingen van gezinsleden zijn verkend en geordend;  

 met het kind/de jongere en de opvoeders is vastgesteld wat er moet gebeuren;  

 zo nodig heeft overdracht naar vervolghulp plaatsgevonden. 

Doelgroep 

De interventie is gericht op kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar (als de jeugdige in zorg was voor meerderjarigheid) 
en hun gezinnen.  Het wordt ingezet wanneer in deze gezinnen sprake is van spoedeisende problematiek of een 
crisissituatie. 

Verwijzer 

Een arrangement crisis kan worden ingezet door de Crisisdienst Jeugd (in samenwerking met de toegang), een GI of 
door de gemeentelijke toegang. De CDJ is in Zuid-Limburg het ene meldpunt voor crisis. Van daaruit zal (samen met 
de toegang) bezien worden welke crisishulp noodzakelijk is. De CdJ doet daarin het voorwerk en de gemeentelijke 
toegang dient vervolgens te zorgen voor een toekenning (301) aan de aanbieder. 
Binnen kantoortijd kan een crisis ook terechtkomen bij de gemeentelijke toegang. Zij zullen dan, samen met de CdJ, 
de situatie inschatten en beslissen over inzet crisishulp. 
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Daarnaast blijft de directe doorverwijzing vanuit de artsenroute naar de GGZ mogelijk. 

Samenloop arrangementen 

Een arrangement crisishulp ambulant kan ingezet worden op het moment dat er ook reeds een ander arrangement 
loopt. Na stabilisatie van de crisissituatie kan de lopende zorg, binnen het eerder opgestarte arrangement, weer 
opgepakt worden. Er dient uiteraard een goede afstemming te zijn tussen betrokken hulpverleners. 
Indien de inzet vanuit de ambulante crisisdienst qua intensiteit ingepast kan worden in het lopende arrangement 
begeleiding/behandeling, kan er geen apart arrangement crisis ambulant aangevraagd worden. Wanneer dit niet 
mogelijk is (bijv. bij arrangement begeleiding laag) kan een apart arrangement crisishulp ambulant aangevraagd 
worden. 

Functieniveau medewerker 

HBO/ WO/ WO+ (bij psychiatrische crisis) 

Hoofdbehandelaar 

WO /WO+ bij psychiatrische crisis 

Voorspelbaarheid van de aanpak 

Onvoorspelbaar, acuut.  

Inzet (duur/intensiteit) 

De duur van de hulp is zo kort als nodig, tot het doel bereikt is. Een ambulant crisistraject duurt maximaal 6 weken. 
Hierna dient cliënt de hulp te ontvangen die passend is bij zijn hulpvraag. Mocht een vervolgplek nog niet 
beschikbaar zijn dient het arrangement verlengd te worden middels een nieuwe toekenning (301) door de toegang 
voor weer maximaal 6 weken. Het bestaande 1G1P dient dan zonodig aangevuld te worden door de regisseur met 
de laatste informatie. 
De frequentie  en de hoeveelheid contacten staan niet vast en worden tezamen met het gezin bepaald. Er wordt 
gewerkt volgens de richtlijnen van een effectieve crisisinterventie voor een gezin (Families First)  
Daarnaast zijn er ook crisisinterventies die ambulant worden uitgevoerd voor een individu (vaak GGZ).  

Kenmerken 

•  24/7 bereikbaarheid  
•  Hulpverlenen in de eigen omgeving  
•  Een vaste hulpverlener met een back-up team  
•  MDT  
•  Deskundigheid  
•  Inzetten op betrokkenheid en motivatie  
•  Doelen en fasering  
•  Cognitieve en gedragsmatige benadering  
•  Het aanleren van vaardigheden  
•  Het bieden van concrete hulp 

Gezinsinterventie  Individuele interventie 

 Indien er sprake is van een interventie waarbij het hele 
gezin betrokken is (families First methodiek, landelijke 
richtlijnen) dan wordt er een gezinsinterventie ingezet.  
Het arrangement wordt afgerekend per gezin. De 
toewijzing vindt plaats op 1 van de kinderen in het 
gezin. 

Wanneer er een interventie wordt ingezet voor één van de 
kinderen/jeugdigen in het gezin van wordt een individuele 
interventie ingezet. Dit zal vaak een crisisinterventie 
vanuit de GGZ zijn. Indien er al sprake was van een 
behandeling van het betreffende kind dient er door 
behandelaars afgestemd te worden hoe deze twee zicht 
tot elkaar gaan verhouden. 
Het arrangement wordt afgerekend per kind. De 
toewijzing vindt plaats op het kind dat behandeld wordt. 
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Crisishulp verblijf 

Beschrijving   

Een crisisplaatsing kan nodig zijn als de jeugdige of andere gezinsleden direct gevaar lopen en ambulante 
maatregelen om de veiligheid thuis te verhogen niet afdoende zijn. De jongere wordt daarom geplaatst op een 
crisisplaats bij een aanbieder intern of een pleegzorgplaats. 
Van een crisissituatie is er sprake als de situatie(levens)bedreigend is voor de jeugdige of voor een of meerdere 
gezinsleden. Een crisis is een ernstige verstoring van het normale, alledaagse functioneren van een individu of 
systeem. De draaglast van een jeugdige, ouder of gezin gaat de draagkracht van henzelf en hun sociale netwerk ver 
te boven. Daardoor zijn de oplossingsstrategieën die een gezin normaal gesproken inzet niet langer toereikend. Een 
crisis is een extreme situatie: een gezin belandt van een ‘kwetsbare toestand’ in ‘totale ontreddering’. De 
problemen worden vaak verergerd door allerlei bijkomende problemen, zoals een verslaving, gebrek aan sociale 
ondersteuning, en financiële en materiële problemen.  
Een crisissituatie kan ontstaan wanneer een jeugdige een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. De jeugdige 
vertoont bijvoorbeeld moorddadig of suïcidaal gedrag, verminkt zichzelf of is agressief. Een jeugdige kan ook gevaar 
lopen door toedoen van een ander (denk aan ernstige mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik). Of er 
ontstaat een crisis bij ernstig misbruik van drugs en/of alcohol of doordat zich bij de jeugdige of een van de ouders 
een acute psychose voordoet. 
 
Het arrangement crisishulp verblijf is gericht op het oplossen/stabiliseren van de crisissituatie. De 
behandeling/begeleiding naar de toekomst toe is hier geen onderdeel van en kan als aanvullend arrangement 
worden ingezet. Vandaar dat het arrangement ook ingericht is op maximaal 6 weken. 
Wanneer het arrangement crisis verblijf verlengd wordt na de eerste zes weken is het wenselijk om reeds een 
arrangement begeleiding/behandeling in te zetten gericht op de toekomst. 
 
Indien cliënt niet zelf in zijn vervoer kan voorzien zijn de vervoerskosten ook onderdeel van het arrangement. Dit is 
ter bepaling tussen aanbieder en cliënt onderling. 

Doel 

De crisishulp is gericht op onmiddellijk herstel van veiligheid en op borging van herstelde veiligheid. Uitgangspunt is 
dat er zowel in het verblijf als ambulant een begin gemaakt wordt met het vergroten, versterken en aanleren van 
vaardigheden van de gezinsleden om o.a. beter gebruik te (leren) maken van de hulpbronnen (formeel, informeel) 
in hun sociale omgeving.  
Subdoelen zijn:  
•  De veiligheid van de jeugdige en/of het gezin is geborgd  
•  De acute problemen zijn gede-escaleerd  
•  Een situatie, waarbinnen cliëntsysteem en crisishulpverleners kunnen werken aan  
    probleemverheldering en/of oplossingen, is gecreëerd;  
•  Het gezin en de jeugdige hebben weer perspectief;  
•  Het gezin kan weer op eigen kracht functioneren;  
•  De jeugdige heeft een veilige en verantwoorde plek om te zijn;  
•  Een advies voor vervolghulp (indien helpend) wordt in nauw overleg met het cliëntsysteem  
    gegeven.  
 
Om deze doelen te bereiken wordt binnen crisis verblijf ook altijd ambulante ondersteuning geboden aan de 
omgeving van het kind. Dit met als doel de stabilisering van de thuissituatie zodat een eventuele terugkeer 
voorbereid wordt. Deze inzet wordt binnen het arrangement crisishulp verblijf verzorgd en zit in het tarief 
verdisconteerd. 

Doelgroep 

De interventie is gericht op kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar (als de jeugdige in zorg was voor meerderjarigheid). 
Crisishulp wordt ingezet wanneer er sprake is van acute en ernstige balansverstoring, waarbij de veiligheid en 
(geestelijke) gezondheid van of door de jeugdige wordt bedreigd (wanneer er sprake is van mishandeling, 
verwaarlozing, eerwraak, een dreigende suïcide, ernstige gedragsproblemen, en/of het niet aanwezig zijn van 
ouders).  
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De situatie van de jeugdige is dusdanig bedreigd dat uithuisplaatsing (acute opvang) noodzakelijk is, om de 
ontstane crisissituatie te helpen de-escaleren, om te onderzoeken wat nodig is om de jeugdige veilig thuis terug te 
laten keren en waarbij steeds ambulant wordt gewerkt aan het verbeteren en stabiliseren van de thuissituatie. 

Verwijzer 

Een arrangement crisis kan worden ingezet door de Crisisdienst Jeugd (in samenwerking met de toegang), een GI of 
door de gemeentelijke toegang. De CDJ is in Zuid-Limburg het ene meldpunt voor crisis. Van daaruit zal (samen met 
de toegang) bezien worden welke crisishulp noodzakelijk is. De CdJ doet daarin het voorwerk en de gemeentelijke 
toegang dient vervolgens te zorgen voor een toekenning (301) aan de aanbieder. 
Binnen kantoortijd kan een crisis ook terechtkomen bij de gemeentelijke toegang. Zij zullen dan, samen met de CdJ, 
de situatie inschatten en beslissen over inzet crisishulp. 
 
Daarnaast blijft de directe doorverwijzing vanuit de artsenroute naar de GGZ mogelijk. 

Samenloop arrangementen 

Een arrangement crisishulp verblijf kan ingezet worden op het moment dat er ook reeds een ander arrangement 
loopt. Na stabilisatie van de crisissituatie kan de lopende zorg, binnen het eerder opgestarte arrangement, weer 
opgepakt worden. Er dient uiteraard een goede afstemming te zijn tussen betrokken hulpverleners. 
Als er reeds een verblijfsarrangement loopt en er ontstaat een crisissituatie, dient de aanbieder in te schatten of er 
een tijdelijke ‘time-out’ nodig is van enkele dagen in een crisisgroep of dat de inschatting is dat cliënt waarschijnlijk 
niet (snel) terug kan in de reguliere verblijfsgroep. In geval van deze tweede situatie zal een arrangement crisis 
opvang aangevraagd kunnen worden. 
Wanneer cliënt niet wordt overgeplaatst naar een crisisgroep blijft het verblijfsarrangement van toepassing en kan 
er geen aanvullend crisisarrangement worden aangevraagd.  

Functieniveau medewerker 

HBO  
WO  
WO+ bij psychiatrische crisis 

Hoofdbehandelaar 

WO / WO+ bij psychiatrische crisis 

Voorspelbaarheid van de aanpak 

Onvoorspelbaar, acuut.  

Inzet (duur/intensiteit) 

De duur van de hulp is zo kort als nodig, tot het doel bereikt is maar maximaal  6  weken. Hierna dient cliënt de hulp 
te ontvangen die passend is bij zijn hulpvraag. Mocht een vervolgplek nog niet beschikbaar zijn dient het 
arrangement verlengd te worden middels een nieuwe toekenning (301) door de toegang voor weer maximaal 6 
weken. Het bestaande 1G1P dient dan zonodig aangevuld te worden door de regisseur met de laatste informatie. 
Verblijf: 7 x 24 uur. 

Kenmerken 

•  24/7 bereikbaarheid  
•  Creëren van onmiddellijke veiligheid (acute opvang) – snelle start 
•  Hulpverlenen in de eigen omgeving  
•  Een vaste hulpverlener met een back-up team  
•  MDT  
•  Deskundigheid  
•  Inzetten op betrokkenheid en motivatie  
•  Doelen en fasering  
•  Cognitieve en gedragsmatige benadering  
•  Het aanleren van vaardigheden  
•  Het bieden van concrete hulp  
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Begeleide omgangsregeling 

Beschrijving   

Ondersteuning aan een gezin bij het vastleggen en nakomen van afspraken over zorg en opvoeding. Gericht op 
het behouden van contact met beide ouders. 
De BOR regeling wordt uitgevoerd op drie niveaus: licht: per gemeente anders ingericht, vaak met vrijwilligers. 
Middel: professionele begeleiding. Zwaar: therapeutisch. 
 
De begeleide omgang kan dagelijks plaatsvinden, zo nodig buiten kantoor uren, thuis of op de locaties van de 
aanbieder of andere locaties die vanuit het perspectief van de ouders de voorkeur verdienen. 
 
Het arrangement BOR wordt uitsluitend ingezet naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak. Aanbieder 
heeft de verplichting om te rapporteren aan de rechtbank over de uitvoering ervan. 
 
Indien cliënt niet zelf in zijn vervoer kan voorzien zijn de vervoerskosten ook onderdeel van het arrangement. 
Dit is ter bepaling tussen aanbieder en cliënt onderling. 
 
Het tarief van het BOR arrangement is per kind. Bij een gezin met meerdere kinderen dient het arrangement 
toegekend te worden per kind. 
 
Indien er behoefte is aan ondersteuning in de begeleide omvang van gescheiden ouders, zonder dat er een 
gerechtelijke uitspraak hiervoor gedaan is, kan een toegangsteam besluiten om deze ondersteuning in te 
zetten middels een arrangement individuele begeleiding. 

Doel 

BOR is erop gericht ouders en kind(eren) te laten ervaren dat omgang mogelijk is en als positief ervaren kan 
worden. Doelstelling is het normaliseren van de contacten tussen ouders en kinderen en het verstrekken van 
informatie aan de rechtbank (of toegangsteam gemeente) omtrent te omgang. 

Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit gescheiden ouders met kinderen in principe in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, met een 
uitloop tot 18 jaar.  

Verwijzing 

Een BOR arrangement kan slechts ingezet worden na een gerechtelijke uitspraak. De betreffende aanbieder zal 
middels een 315 bericht bij de betreffende toegang een toekenning aanvragen. Hierbij wordt een 1G1P 
overlegd. 

 middel zwaar 

Inhoud BOR middel voorziet in begeleide 
omgang in een complexe  en 
problematische gezinssituatie waar de 
omgang tussen het kind en de 
uitwonende ouder is gestopt. 
Door de praktische uitvoering zijn 
kinderen en ouders in de gelegenheid te 
oefenen met nieuw gedrag en hun 
relatie opnieuw te starten. 
Ervaren ambulante begeleiders en/of 
(kinder)coaches (HBO) bieden, onder 
begeleiding van een coach 
(gedragswetenschapper) begeleide 
omgang met gebruikmaking van 
observatie,  oplossingsgericht werken en 
meerzijdige partijdigheid. Indien nodig 
wordt aanvullende hulp uit het reguliere 
aanbod ingezet. De werkers hebben 

De module BOR voorziet in begeleide omgang in 
een complexe en problematische gezinssituatie 
waar de omgang tussen het kind en de 
uitwonende ouder is gestopt. 
Het gaat om gezinnen waar psychiatrische 
problemen (bij ouders en/of kinderen) een rol 
speelt of waar huiselijk geweld heeft gespeeld.  
Door de praktische uitvoering zijn kinderen en 
ouders in de gelegenheid te oefenen met nieuw 
gedrag en hun relatie opnieuw te starten. 
Begeleide omgang op therapeutisch niveau wordt 
uitgevoerd door jeugd(gg)zorghulpverleners met 
minimaal HBO+ met een erkende opleiding 
systeemtherapie en ervaring daarmee. De 
medewerkers hebben ervaring opgedaan met een 
uitgewerkte module Begeleide Omgang op 
therapeutisch en professioneel niveau in 
samenwerking met de Raad voor de 
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ervaring met gezinssystemen in 
(vecht)scheiding, begeleide omgang en 
systematische coaching. Begeleide 
omgang wordt aangeboden vanuit een 
systemische benadering, waarbij het 
recht van het kind om contact te 
onderhouden met beide ouders centraal 
staat. De begeleide omgang kan 
plaatsvinden door de week (overdag 
en ’s avonds) en in het weekend, zowel 
thuis bij de ouder(s) als op locatie van de 
zorgaanbieder. 
 
De rechter verwacht aan het einde van 
dit traject een uitgebreide 
observatierapportage van elke begeleide 
omgang. De rechter bepaalt de termijn 
en de frequentie. 
 

Kinderbescherming. Bij de begeleide omgang 
worden principes uit de methode MULTIFOCUS 
gebruikt. Begeleide omgang wordt aangeboden 
vanuit een systemische benadering, waarbij het 
recht van het kind om contact te onderhouden 
met beide ouders centraal staat. Het BOR traject 
staat in een context van een herordening van het 
gezin na scheiding en wordt in die betekenis 
gezien als een gezinstherapeutische interventie  
 
De rechter verwacht aan het einde van dit traject 
een uitgebreide observatierapportage van elke 
begeleide omgang. De rechter bepaalt de termijn 
en de frequentie. 
 

Functieniveau 
medewerker 

HBO/ WO HBO+/WO 

Inzet 
(duur/intensi
teit) 

Gemiddeld 6-9 maanden 
Gemiddeld 2 contactmomenten per 
maand 
 

Gemiddeld 10 maanden 
Gemiddeld 2 contactmomenten per maand 
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Gezinshuizen 

Beschrijving 

Een gezinshuis is een vorm van specialistische jeugdhulp waarin gezinshuisouder(s) als  professionele 
ouders vorm geven aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van een aantal kinderen, met vaak 
complexe (gedrags)problematiek, die geplaatst worden in hun eigen gezin. (professioneel ouderschap) 
Minimaal een van de gezinshuisouders heeft een pedagogische opleiding. 
Essentiele kenmerken van een gezinshuis zijn de mogelijkheid om een jeugdige deel te laten nemen aan een 
gewoon gezinsleven evenals de continuïteit die de jeugdige geboden wordt en de geborgenheid en 
veiligheid die het gezinshuis biedt aan de jeugdige.  
De kleinschaligheid van een gezinshuis maakt een individuele benadering van de jeugdige mogelijk.  
De gezinshuisouders zijn als vaste opvoeders 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig in het gezin. 
Een gezinshuis is gevestigd in een ‘gewone’ buurt waardoor kinderen op een normale manier kunnen 
meedoen in de maatschappij. 
 
Het matchingsproces tussen gezinshuis en kind is zeer belangrijk. Bij gezinshuizen die onder 
verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder werken zorgt de zorgaanbieder voor de matching. 
Bij zelfstandige gezinshuizen dient de verwijzer (GI/gemeente) en het gezinshuis gezamenlijk te komen tot 
een verstandige matching. Het opgestelde profiel van de gezinshuisouders is daarbij ondersteunend. De 
betrokken GW’er kan tevens ondersteunen hierin. 
 

Doel 

Het bieden van een vervangende gezinssituatie, die door de gezinswoonvorm, continuïteit en de extra 
pedagogische zorg, past bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige. Op methodische wijze leren de 
gezinshuisouders de jeugdige (sociale) vaardigheden en bieden ze gedragsalternatieven of 
gedragsinstructies aan. 
De jeugdige verblijft in een rustige, stabiele en veilige gezinsomgeving waarbij hij (indien nodig) tot aan 
volwassenheid zo gewoon mogelijk kan opgroeien. Bijzondere aandacht is er ook voor het bevorderen en in 
stand houden van contacten met ouders, gezinsleden, familie en netwerk. 
 
Een gezinshuis kan ook specifiek worden ingezet voor de acute tijdelijke opvang van een kind waarbij de 

thuissituatie tijdelijk niet stabiel is (huisvestingsprobleem) maar waarvan het perspectief is dat het op 

termijn terug naar huis kan of waarvan het perspectief nog niet helder is (diagnose fase). 

Doelgroep 

Jeugdigen van 0 tot 23 jaar waarbij sprake is van ernstige gezins- en/of opvoedingsproblemen en waarbij het 
verblijf in het eigen gezin, het netwerk of een pleeggezin geen reële kans van slagen (meer) heeft.  Het 
betreft meestal jeugdigen  met ontwikkelingsproblemen op verschillende gebieden.  
Doorgaans zijn kinderen in een gezinshuis al wat ouder en hebben ze verschillende plaatsingen achter de 
rug, waardoor zich een forse gehechtheidsproblematiek ontwikkeld heeft. In hun voorgeschiedenis is er 
veelal sprake van een opeenstapeling van traumatische gebeurtenissen. 
 
Bij de matching dient rekening gehouden te worden met de behoeften van het kind en de samenstelling van 
het gezinshuis en de kwaliteiten van de gezinshuisouders. 

Samenloop andere arrangementen 

Naast het arrangement ‘gezinshuis’ kan er voor de betreffende jeugdige ook nog andere jeugdhulp 
noodzakelijk zijn zoals behandeling of begeleiding.  

 Gezinshuis als onderdeel 
jeugdhulpaanbieder 

Gezinshuis als zelfstandig 
ondernemer 

 De gezinshuisouder exploiteert het 
gezinshuis onder regie en 
verantwoordelijkheid van de 

De gezinshuisouder exploiteert het 
gezinshuis als ondernemer en heeft 
daarmee ook zelf de regie en 
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jeugdhulpaanbieder. verantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse gang van zaken en een 
verantwoorde inhoudelijke 
begeleiding van de cliënten. 
Op het moment dat het (tijdelijk) niet 
meer lukt om de jeugdige in het gezin 
te laten verblijven zal er in overleg met 
de (gezins)voogd/ gezagsdrager, 
gemeentelijke regisseur en de 
betrokken GW’er gezocht worden naar 
een (tijdelijke) andere opvangplek voor 
de jeugdige. 

Kwaliteitseisen 
gezinshuisouder(s)  

-Minimaal MBO+ op gebied van 
pedagogiek of didactiek  
- Sociale vaardigheden voor het 
onderhouden van informatieve 
contacten met (pleeg)ouders, familie, 
scholen, externe instanties e.d. 
-Pedagogische vaardigheden voor het in 
een gezinssituatie begeleiden van 
jeugdigen, waarbij gedragscorrigerend 
en controlerend optreden van belang is 
-Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
o.a. voor het opstellen van 
gedragsbeschrijvingen en het 
rapporteren van bevindingen 
-probleemoplossend vermogen 
 
 
 

- HBO/HBO+ op het gebied van 
pedagogiek of didactiek en Registratie 
SKJ 
- Sociale vaardigheden voor het 
onderhouden van informatieve 
contacten met (pleeg)ouders, familie, 
scholen, externe instanties e.d. 
- Pedagogische en vaardigheden voor 
het in een gezinssituatie begeleiden 
van jeugdigen, waarbij waarbij zowel 
betrokkenheid en responsiviteit, als 
gedragscorrigerend handelen van 
belang zijn. 
-Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
o.a. voor het opstellen van 
gedragsbeschrijvingen en het 
rapporteren van bevindingen 
-probleemoplossend vermogen 

Ondersteuning 
gezinshuisouder 

De begeleiding van de gezinshuisouders 
wordt geleverd via de 
jeugdhulpaanbieder waar deze voor 
werkt. 
 
De ondersteunend medewerker 
(begeleider) heeft minimaal een HBO 
niveau en een SKJ registratie 

De ondersteuning van de 
gezinshuisouder door een 
gedragswetenschapper dient geborgd 
te zijn. De inspectie jeugdzorg voert 
controles uit op een kwalitatief 
voldoende ondersteuning binnen een 
gezinshuis.   
De ondersteuning van de 
gezinshuisouder in zijn opvoedende rol 
dient deze zelf te bekostigen vanuit 
het tarief voor het arrangement 
‘gezinshuis’. 

Overige 
Kwaliteitseisen 

- Keurmerk gezinshuizen is behaald 
(uiterlijk binnen 1.5 jaar na eerste 
plaatsing kind) 
 
 

- Keurmerk gezinshuizen is behaald 
(uiterlijk binnen 1.5 jaar na eerste 
plaatsing kind). 
- Aansluiting bij gezinshuis.com ten 
behoeve van borging 
kwaliteitssysteem, scholing en 
screening competenties nieuwe 
gezinshuisouders. Ook wordt middels 
monitoring door gezinshuis.com 
inzicht verworven in de manier waarop 
een gezinshuis zichzelf laat 
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ondersteunen. 
- Gezinshuisouders dienen in het bezit 
te zijn van een VOG 
- Gezinshuisouders dienen te 
beschikken over een portfolio op basis 
waarvan matching en coaching kan 
plaatsvinden. 
-Gezinshuisouders dienen te 
beschikken over een 
ondernemingsplan 
- Het gezinshuis dient crisisopvang 
geregeld te hebben. 

Maximaal aantal 
kinderen 

Gemiddeld 4 kinderen; afhankelijk van 
gezinshuis en doelgroep zijn er meer 
plaatsingen mogelijk (maximaal 6 
kinderen) 

Gemiddeld 4 kinderen; afhankelijk van 
gezinshuis en doelgroep zijn er meer 
plaatsingen mogelijk (maximaal 6 
kinderen) 

Duur Afhankelijk van profiel gezinshuis en 
problematiek van jeugdige 

Afhankelijk van profiel gezinshuis en 
problematiek van jeugdige 
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Bijlage 3 Memo behandeling 

Inleiding 
De subwerkgroep behandeling heeft zich bezig gehouden met een omschrijving waarin een definitie 

wordt geformuleerd voor een behandeling onder de Jeugdwet. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden 

vanuit de 18 Zuid Limburgse gemeenten en een afvaardiging vanuit de gecontracteerde zorgaanbieders. 

Indien men in naslagwerken op de definitie behandeling gaat zoeken, komt men diverse omschrijvingen 

tegen. Echter zijn deze omschrijvingen erg breed opgezet en kan geconcludeerd worden dat, omdat deze 

definities sterk uiteen lopen, hier geen praktische definitie aan kan worden verbonden. Om deze reden 

heeft de werkgroep zich vooral gericht op de praktische invulling van een behandeling op basis van zorg 

die op dit moment door zorgaanbieders wordt ingezet en de kwaliteitseisen die wenselijk zijn om hieraan 

te koppelen. 

Definitie 
Een behandeling wordt gebruikt om een basis te leggen, die de cliënt kan gebruiken om zijn problemen 

hanteer te maken. De behandeling bouwt ‘fundamenten’ (leren van vaardigheden) waarmee een kader 

ontstaat waarbinnen de problemen kunnen worden gestabiliseerd, hanteerbaar gemaakt en die bijdrage 

aan een duurzaam herstel leveren. Een behandeling gebeurt doorgaans op grond van een diagnose die 

binnen het arrangement van de behandeling kan worden gesteld. Dit maakt dat het diagnostisch 

onderzoek of observatieonderzoek onderdeel is van de behandeling 

Binnen een behandeling worden erkende Evidence Based methodieken gebruikt, die worden 

onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Een behandeling gebeurt hierom altijd onder de 

verantwoordelijkheid van een wetenschappelijk opgeleide beroepskracht (WO/ WO+). In complexe 

casussen wordt ook de uitvoering van de zorg vormgegeven door een WO- of WO+er. Daar waar geen 

sprake is van psychische problematiek, maar van een behandeling op basis van een erkende Best Practice 

methodiek, waar geen diagnose aan ten grondslag ligt of waar sprake is van een behandeling die wordt 

uitgevoerd door HBO-ers, vindt deze plaats onder de supervisie van een wetenschappelijk opgeleide 

beroepskracht (middels een MDO). Deze supervisie kan alleen worden uitgevoerd door: 

 Psychiaters 

 Klinisch Psychologen 

 Verpleegkundig Specialisten 

 GZ-Psychologen 

 Kinderartsen/ Pediaters 

 Orthopedagoog Generalist(niet bij behandeling van psychische problematiek) 

Bij een behandeling wordt altijd gewerkt met een programmatische systematiek gebaseerd op 

protocollen voortkomend uit de erkende Evidence Based of Best Practice methodieken binnen een van te 

voren gedefinieerde periode voorzien van start- en einddatum (na de eventuele diagnose). 
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Doordat met een behandeling de ‘fundamenten’ worden gelegd, is het mogelijk dat een behandeling 

wordt opgevolgd door een begeleiding, waarbij op deze fundamenten wordt voortgebouwd 

(vaardigheden ‘inslijpen’, ondersteunen of behouden). 
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Bijlage 4 Memo verblijf 

In 2016 is het arrangement Verblijf ‘tijdelijk’ ingericht in de gradaties GGZ, J&O en AWBZ 18-. Deze stap 

was noodzakelijk omdat de in gang gezette ontwikkeling in 2016 te complex was om door te voeren in 

2017 en er geen overeenstemming bereikt was met alle aanbieders. Toen was het voorstel integrale 

verblijfsarrangementen in te richten, waarin zowel het bed als behandeling/begeleiding in was 

opgenomen. Uiteindelijk is gekozen voor etmaaltarieven in de gradaties GGZ, J&O en AWBZ 18- als 

tijdelijke oplossing. Het verblijfslandschap is echter sterk aan het veranderen en deze typeringen met 

bijhorende tarieven passen niet meer bij hetgeen er door verblijfsaanbieders wordt aangeboden. 

In 2017 is vanuit de werkgroepen Kwaliteit en Bekostiging gevraagd om de werkgroep Verblijf weer op te 

starten. De werkgroep Verblijf heeft zich hiervoor over twee alternatieven gebogen. 

De resultaten in deze memo zijn een eerste weergave van de besprekingen in de werkgroep. Aangezien 

de werkgroep nog een aantal vraagstukken is uit aan het werken, is de inhoud van deze memo  

richtinggevend, maar nog niet als definitief. 

Alternatief 1: 
Dit alternatief zou een verdere uitsplitsing zijn van de nu gehanteerde methodiek, waarbij de indeling in 

J&O, GGZ en AWBZ worden gehanteerd. Echter omdat deze methodiek onvoldoende recht doet aan de 

inhoudelijke zorg die wordt geboden door de verblijfsaanbieders is afgesproken om verder te werken 

aan alternatief 2. 

Alternatief 2: 
De indeling van het verblijf volgt de lijn, waar de ontwikkeling van de werkgroep Verblijf in 2016 is 

gestopt. De indeling gebeurd aan de hand van inhoudelijke omschrijvingen, waarbij 5 verschillende 

etmaaltarieven op basis van die omschrijvingen worden berekend. Het gaat hierbij om: 

 Verblijf Zelfstandigheid 

 Verblijf Gezinshuizen 

 Verblijf Ontwikkelingsgericht 

 Verblijf Intensief Specialistisch 

 Verblijf HIC 

De invulling van de arrangementen gebeurt op basis van inhoudelijke argumenten. 

Verblijf Zelfstandigheid 

Deze categorie biedt een vervangende woon- en/of opvoedingssituatie voor jeugdigen met problemen 

die een risico vormen voor hun ontwikkeling, bij wie het eigen gezinssysteem belemmerend is voor hun 

verdere ontwikkeling en/of die gebaat zijn bij een (gezins)woonvorm waarin continuïteit en jeugdhulp 

geboden wordt tot zij zelfstandig kunnen wonen. De (gezins)woonvorm en continuïteit die geboden 

wordt, past bij de ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige; de jeugdige verblijft in een rustige, stabiele en 

veilige omgeving waarbij hij zo nodig tot aan volwassenheid zo gewoon mogelijk kan opgroeien.  
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Behandeling of begeleiding gericht het versterken van het zelfoplossend vermogen en zelfregie van de 

jeugdige in een stabiele en veilige omgeving omvat de volgende elementen: 

- Aanleren van een aantal bij zelfstandigheid behorende praktische vaardigheden;  

- Aanleren van vaardigheden gericht op ontwikkelingstaken (in de adolescentiefase). 

- Ambulante ondersteuning aan (gezinssysteems)ouders en jeugdigen om zelfstandig te kunnen 

wonen en contacten met het gezinssysteem te onderhouden. 

Verblijf Gezinshuizen 

Deze categorie biedt een vervangende woon- en/of opvoedingssituatie voor jeugdigen met problemen 

die een risico vormen voor hun ontwikkeling, bij wie het eigen gezinssysteem belemmerend is voor hun 

verdere ontwikkeling en/of die gebaat zijn bij een (gezins)woonvorm waarin continuïteit en jeugdhulp 

geboden. 

In een gezinshuis wonen jeugdigen samen met de gezinshuisouders, in een normaal huis. Deze 

verzorgers zijn de vaste opvoeders en vormen de vaste basis. Gezinshuisouders bieden naast veiligheid, 

rust, verzorging en opvoeding ook professionele begeleiding. Dit is 24 uur per dag en 7 dagen per week. 

En anders dan in een pleeggezin zijn de verzorgers professionele opvoeders. 

Gezinshuizen richten zich op jeugdigen die vrijwillig of gedwongen uit huis geplaatst zijn en waarbij 

opvang in het netwerk of pleeggezin niet voldoende is. De problemen van jeugdigen in gezinshuizen 

variëren sterk, maar zijn over het algemeen complex en meervoudig. 

Verblijf Ontwikkelingsgericht 

Deze categorie biedt verblijf voor jeugdigen die meestal gedragsproblemen gecombineerd met andere 

problemen in het psychosociaal functioneren hebben. Daarnaast is er vaak ook sprake van problemen 

rondom gezinssysteem en opvoeding. De jeugdigen hebben behoefte aan een tijdelijk vervangende 

woonsituatie, waarbij een multidisciplinaire behandelaanpak wordt geformuleerd en zicht richt op het 

verminderen van de problematiek. 

Behandeling gericht op de ontwikkeling van de jeugdige en begeleiding om de terugkeer van de jeugdige 

in het gezinssysteem in een stabiele en veilige omgeving omvat de volgende elementen:  

- MDT (multidisciplinaire behandelaanpak) 

- Orthopedagogische aanpak  

- De systemische benadering van de hulpverlening  

Ambulante ondersteuning aan ouders en jeugdigen om weer thuis te kunnen wonen: 

- Focus op competentievergroting van het hele systeem 

Verblijf Intensief Specialistisch 

Deze categorie biedt een verblijf voor jeugdigen die gezien hun problematiek, stoornissen en/of 

beperkingen aangewezen zijn op specialistische behandeling. Er is om de behandeling te kunnen 

verlenen een omgeving noodzakelijk die toezicht biedt op regelmatige en onregelmatige momenten. De 

behandeling is gericht op het verminderen van zeer ernstige psychiatrische en/of orthopedagogische 

stoornissen en het verbeteren van het functioneren van het systeem. Veelal is sprake van ernstig 

complicerende factoren zoals middelengebruik of een ernstige gedragsstoornis. 
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Dit toezicht moet worden geboden op basis van actieve observatie, en heeft als doel dreigende 

ontsporing in het gedrag of de gezondheidssituatie vroegtijdig te signaleren, waardoor tijdig ingegrepen 

kan worden en escalatie van onveilige/ gevaarlijke/ (levens)bedreigende gezondheids- en/ of 

gedragssituaties voor jeugdige kan worden voorkomen. Zorgverlening kan elk moment nodig zijn, de 

zorgverlener houdt daarom permanent toezicht op de jeugdigen.  

Deze verblijfsvorm is gericht op intensieve behandeling met continue aanwezigheid. Deze verblijfsvorm 

omvat: 

- het bieden van fysieke zorg, zodat tijdig in kan worden gegrepen bij bijvoorbeeld suïcidegevaar, of 

complicaties van de stoornis 

- het verlenen van zorg op ongeregelde en/of frequente tijden, omdat de jeugdige zelf niet (meer) in 

staat is om hulp in te roepen;  

- het ingrijpen bij gedragsproblemen 

o therapeutisch: gericht op verbetering van de gedragsstoornis of aanleren van ander gedrag;  

o of preventief: voorkomen van escalatie en gevaar. 

- MDT (multidisciplinaire behandelaanpak) 

- Systemische benadering van de hulpverlening  

 

Ambulante ondersteuning aan ouders en jeugdigen om weer thuis te kunnen wonen: 

- Psycho educatie voor het gezinssysteem 

- Therapeutisch basisklimaat op de groep 

Verblijf HIC 

Deze verblijfsvorm is gericht op jeugdigen die intensieve verzorging nodig hebben. Hierdoor is relatief 

veel V&V-personeel nodig en indien noodzakelijk gecombineerd met cameratoezicht. Er is voor de cliënt 

beperkt de mogelijkheid om zich aan dit toezicht te onttrekken. Cliënten kunnen in deze zorgvorm de 

instelling niet zonder toestemming verlaten. Daar waar sprake is van activiteiten buiten de instelling, 

worden met de behandelaren sluitende afspraken gemaakt over de vorm waarop dit wordt ingericht. 

Door de intensieve zorg die de jeugdige behoefd is een kleiner aantal bedden op één afdeling 

noodzakelijk. 

Voortgang 
Bovenstaande omschrijvingen zijn een samenvatting van eerder door de werkgroep opgestelde en 

omschrijvingen. Deze inhoudelijke beschrijvingen worden nog verder aangescherpt door de werkgroep. 

Daarnaast levert dit de input voor bekostiging om tarieven te gaan koppelen aan deze verblijsvormen. 

 

  



Bijlage 2 

37 
 

Bijlage 5 plan van aanpak / hulpverleningsplan (tabblad 1a) 

Bijlage Format Plan van Aanpak zorgaanbieders Jeugd 
I. Algemene gegevens cliënt, huishouden, sociaal netwerk en betrokken organisaties 

Naam cliënt: 

BSN: Geb datum: 

Tel: Mail:  

Adres 

Postcode: 

Naam ouder/gezagdrager (s): 

BSN: Geb datum: 

Tel: Mail:  

Adres: 

Postcode: 

Relatie gezagsdrager:  

Naam School: 

Adres: 

Contactpersoon: 

Tel: Mail:  

Sociaal netwerk gegevens (indien nodig en relevant), naam: 

Relatie: 

Tel: Mail:  

Betrokken  organisaties/samenwerking:  

Relatie: 

Tel: Mail:  

Naam Huisarts: 

Tel: Mail:  

Toestemming uitwisseling gegevens met huisarts ja/nee 

II. Inhoudelijk beleid (aanvinken): 
  Intake en basisdiagnostiek     Aanvullende diagnostiek 
  Behandeling    Voortgezette behandeling 

III. Resultaatgebied, doel en subdoel op de volgende pagina aanvinken 
 
IV. Actie (die volgt nav resultaat/doel/subdoel aanvinken) 
 Herstel 
  Genezing 
  Hanteerbaar maken van probleem, aandoening of stoornis 
  Verminderen van probleem, aandoening of stoornis 
  Verbeteren van  algemeen dagelijks functioneren 
  Ontwikkelen van  leeftijdsadequate vaardigheden 
  Stabiliseren 
  Verhelpen van opgroei en opvoedproblematiek 

 
IV. Gegevens organisatie 

1. Naam organisatie     

2. Naam contactpersoon    

Tel:                          Mail: 

3. Verwachte frequentie per maand/week  

4. Verwachte duur in weken/maanden   

5. Geïndiceerd arrangement   

6. Startdatum zorg (conform beleid)  

7. Evaluatiedatum  

8. Verwachte einddatum  

 
V. Overige afspraken/anders: 
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Resultaat, doel en subdoel van de behandeling/begeleiding (aanvinken): 
 Zelfredzaam  Financiën  Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar om gezond op te kunnen groeien 

     De jeugdige en/of ouders/verzorgers kan zelf de administratie en het beheer van geld uitvoeren.  

     De jeugdige en/of ouders/verzorgers kan met ondersteuning de administratie en beheer van geld op orde 
houden.  

     Schulden zijn stabiel en uitgavenpatroon is passend bij de situatie  
  Zelfredzaam   Dagelijke activiteiten   De jeugdige en/of ouders/verzorgers kan zelf alle dagelijkse activiteiten organiseren en overzicht en 

structuur aanbrengen. 

     De jeugdige en/of ouders/verzorgers organiseert met ondersteuning de algemene dagelijkse activiteiten.  

     Voorkomen dat de jeugdige en/of ouders/verzorgers de uitvoering van de algemene dagelijkse activiteiten 
niet meer organiseert. 

  Meedoen   Zinvolle daginvulling   De jeugdige volgt zelfstandig onderwijs. 

     De jeugdige volgt, met ondersteuning, onderwijs. 

     De jeugdige volgt deeltijdonderwijs i.c.m. behandeling 

     De jeugdige heeft dagbesteding in een veilige en adequate omgeving, waarmee de thuissituatie ontlast. 
  Meedoen   Sociaal netwerk   De jeugdige en/of ouders/verzorgers hebben zelf een sociaal netwerk 

     De jeugdige en/of ouders/verzorgers kunnen met ondersteuning een sociaal netwerk opbouwen en 
onderhouden (passend bij de ontwikkelingsfase van de jeugdige) 

     Er dient te worden voorkomen dat de jeugdige en het gezin geïsoleerd raakt. 
  Meedoen   Maatschappelijke participatie   De jeugdige neemt zelfstandig deel aan maatschappelijke activiteiten, passend bij de ontwikkelingsfase 

     De jeugdige kan met ondersteuning zelfstandig deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, passend bij de 
ontwikkelingsfase 

     Er dient te worden voorkomen dat de jeugdige sociaal geïsoleerd raakt 
  Veilig   Veilig opgroeien   Ouders/verzorgers kunnen zelfstandig een veilig en gezond opgroeiklimaat voor de jeugdige organiseren 

     Ouders/verzorgers kunnen met ondersteuning een veilig en gezond opgroeiklimaat voor de jeugdige 
organiseren 

     De jeugdige heeft (tijdelijk) een gezond en veilig opgroeiklimaat buiten het gezin  

     De jeugdige kan zelfstandig wonen  
  Gezond   Dagelijks functioneren   Jeugdige en/of ouders/verzorgers is in staat om in zijn dagelijks functioneren zelf om te gaan zijn lichamelijke 

of geestelijke problemen en/of zijn verstandelijke beperking  

     Jeugdige en ouders/verzorgers kan met ondersteuning omgaan met zijn lichamelijke en geestelijke 
problemen en/of zijn verstandelijke beperking 

     Er dient te worden voorkomen dat de lichamelijke of geestelijke problemen en/of verstandelijke beperking 
van de jeugdige een gevaar oplevert voor zichzelf of anderen. 

  Gezond   Middelengebruik   De jeugdige heeft zijn middelengebruik volledig beeindigd. 

     Jeugdige is in staat om, ondanks zijn middelengebruik, zelfstandig te functioneren, zelfredzaam te blijven en 
te participeren 

     Jeugdige kan, met ondersteuning, ondanks zijn middelengebruik, zelfstandig blijven functioneren en 
participeren 

     Er dient te worden voorkomen dat het middelengebruik van de jeugdige een gevaar oplevert voor zichzelf of 
zijn omgeving 
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Datum:18-08-2017 

 

Paraaf voor gezien 

 

Tabblad 1A  Basis gezinsgegevens en betrokkenen 

VOORNAAM/ACHTERNAAM  Geboortedatum BSN Telefoon Mail ADRES (postcode, 
woonplaats) 
 

Bijzonderheden 

*betrokkene 
 

 
 

     

VOORNAAM/ACHTERNAAM 
Overige gezinsleden 

Geboortedatum BSN Telefoon Mail ADRES (postcode, 
woonplaats) 
(indien afwijkend van 
boven genoemd) 

Relatie tot 
betrokkene 
(Denk aan vermelden 
gezag indien 
betrokkene jonger 
dan 18 jaar!!) 

1 
 

      

2 
 

      

3 
 

      

Huisarts 
 
 
Toestemming uitwisseling 
gegevens met huisarts   
ja/nee 

Adres en telefoonnummer huisarts 
 

School:  
 
 
 

< 18 jaar Jeugdarts: 
 
 
Toestemming uitwisseling gegevens met 
jeugdarts   ja/nee 

Startdatum (hulpverleners) 
plan: 

Evaluatiedata:  
 
 
 
 
 

Datum einde 
(hulpverleningss)plan 
: 

Naam regisseur:  
 
Telefoonnummer: 
 
Mailadres: 

*Degene waar in eerste instantie de hulpvraag voor is gesteld.  
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Datum:18-08-2017 

 

Paraaf voor gezien 

 

Sociaal netwerk: gezins- of familieleden buiten het huishouden, buren en vrienden 

 

Naam:  Relatie:  Adres Telefoon E-mail Bereikbaar/bijzonderheden 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

Betrokken school/organisaties/samenwerking 

 

Organisatie  Naam medewerker Adres Telefoon E-mail Bereikbaar/bijzonderheden 
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Datum:18-08-2017 

 

Paraaf voor gezien 

 

Afspraken (hulpverlenings)plan 

 

(neem hierbij eventueel de verdiepende vraagverheldering mee om te komen tot afspraken) 

Resultaatgebied* Doel* Subdoel* 
 

Resultaat** 
(SMART) 
 

Wie (is nodig)? 
(Gezin zelf, netwerk, 
(niet)vrijgevestigde aanbieder) 

Wat? Welke 
ondersteuning? 
 

Termijn/ 
datum 
realisatie 

 
 

 

 
 

 

     

 
 
 

 
 
 

     

 
 
 

 
 
 

     

 
 
 

      

 
 
 

      

 

*Conform paarse tabel (zie ook eerder beschreven in dit document) 

** Resultaat van de afspraken mbt geïndiceerde hulp:  

1)Herstel 2)Genezing 3)Hanteerbaar maken van probleem, aandoening of stoornis  

4)Verminderen van probleem, aandoening of stoornis 5)Verbeteren van  algemeen dagelijks functioneren 

6) Ontwikkelen van  leeftijdsadequate vaardigheden 7)Stabiliseren 8)Verhelpen van opgroei en opvoedproblematiek 

 

Toestemming om dit hulpverleningsplan te delen met betrokken partijen: ja/nee 

Handtekening jeugdige vanaf 12 jaar: 

Handtekening volwassenen (gezagsdragende ouder/ verzorger bij hulpvrager beneden de 18 jaar):  

 


