
Factsheet Consult Jeugdwet Zuid-Limburg 
 

Wat is Consult? 

Consult is het op afroep inroepen van externe expertise van een zorgaanbieder/ gecontracteerde 

partij door het lokale toegangsteam. Een andere vorm van consultatie kan zijn dat de aanbieder het 

toegangsteams telefonisch advies geeft, zonder de cliënt te zien.  

 

Wanneer zet je Consult in? 

Dit kan op elk moment in het proces. Bijvoorbeeld tijdens de diagnosefase, om een scherpere “foto/ 

perspectiefplan” te maken van de situatie en aan de hand daarvan de juiste ondersteuning te kunnen 

inzetten.  

 

Bij welke partijen kun je Consult aanvragen?  

Bij een deel van de gecontracteerde aanbieders, die Consult hebben gecontracteerd via de gemeente 

Maastricht. Zie hiervoor de Verwijsgids. 

 

Wie kunnen gebruik maken van Consult?  

Toegangsteams van de gemeenten in Zuid-Limburg.  

 

Hoe loopt de bekostiging van Consult? 

Het toegangsteam van de gemeente vraagt Consult rechtstreeks aan bij de gecontracteerde 

zorgaanbieder. Voorafgaand is telefonisch/via e-mail contact tussen gemeente en aanbieder over de 

precieze vraag en hoeveel tijd dit gaat kosten vanuit welk opleidingsniveau. De aanbieder factureert 

(periodiek) aan de gemeente en deze betaalt rechtstreeks aan de aanbieder.  

De gemeente informeert het inkoopteam sociaal domein elk kwartaal over het aantal uren consult 

per aanbieder.  

Er vindt alleen afrekening plaats, wanneer er géén arrangement voor de cliënt bij de aanbieder 

aanwezig is, of wanneer de inzet van een consult niet leidt tot de inzet van een arrangement bij 

desbetreffende zorgaanbieder/gecontracteerde partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Format aanvraag Consult Jeugdwet Zuid-Limburg 

 

(Bewaar dit format goed! Je kunt onderstaande tekst plakken in een mail om een opdracht te versturen) 

 

Opdrachtgever 

Gemeente: 

Naam: 

Functie: 

Opdrachtnummer: gemeentecode + volgnummer (bijv. 962-001) 

 

Opdrachtnemer 

Organisatie: 

Opdrachtgever vraagt opdrachtnemer consult in te zetten voor maximaal …  uur. Consult wordt 

ingezet vanuit deskundigheidsniveau: 

o HBO  á € 70 
o WO á € 90 
o WO+ á € 120 

Facturatie vindt achteraf rechtstreeks plaats bij de aanvragende gemeente. 

 

Datum: 


