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Perspectiefplan: Uitgangspunten & Kanttekeningen 

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

 
1. Een perspectiefplan bestaat uit drie delen: 

 De hulpvraag van gezin of jeugdige. Dit onderdeel kan ook dienst doen als 

aanvraag. Het gezin en/of jeugdige vult dit onderdeel zelf in en kan zo nodig 
ondersteunt worden.  

 De vraagverheldering en bredere (systemische) analyse over alle leefgebieden. 

Dit onderdeel komt tot stand in gesprek van gezin of jeugdige met de 
medewerker van het lokale team of de verwijzer 

 De afspraken over acties, rolverdeling en eventuele inzet van specialistische hulp. 
Hierin wordt de ondersteuningsvraag benoemd die voor de aanbieder als het te 
behalen resultaat telt. Naar lokaal inzicht kan dit onderdeel worden ingezet als 

verwijzing. 

 
2. De vraag van het gezin / jeugdige zoals gegeven bij aanmelding blijft altijd zichtbaar en 

wordt niet aangepast door de professional. Deze kan wel aangevuld of verhelderd worden 
in het tweede deel. 

3. De verwijzing is de beslissing van een door het college gemandateerde medewerker of 
iemand die daartoe op grond van de Jeugdwet bevoegd is, die daarmee een recht op 
jeugdhulp verleent. De basis voor deze verwijzing wordt gevormd door het 
Perspectiefplan. De verwijzer kan daaraan input vanuit eigen onderzoek en/of 
instrumenten toevoegen Nb. Sommige gemeenten voegen dit toe aan het 
Perspectiefplan, dit is dus een lokale keuze. 

4. Het gebruik van het Perspectiefplan is verplicht bij inzet van segment C. Bij A en B is dit 
een lokale keuze. 

 

5. Een Perspectiefplan is dynamisch, want de gezinssituatie is continue in ontwikkeling. Een 
resultaat op basis waarvan specialistische hulp wordt ingezet, wordt wel vastgelegd want 
dit is de basis waarop een behandelplan word opgesteld. 

 

6. Deel twee en drie van een Perspectiefplan komen tot stand in samenwerking met het 
gezin, lokaal team, en eventueel school, huisarts etc. Dit is een proces. Element twee 
(vraagverheldering en analyse leefgebieden) kan dus meerdere perspectieven bevatten 
(van gezin, school, lokaal team, huisarts, etc) en voor meerdere personen in het gezin 
leiden tot ondersteuning. 

 

7. Alle informatie in een Perspectiefplan en de eventuele verwijzing (en daarbij horende 
informatie) is inzichtelijk voor het gezin.  

 

8. Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zorgen ervoor dat ze alle regionaal 
vastgestelde onderdelen van het Perspectiefplan opnemen in hun formats en informatie 
systemen. Dit vormt daarmee een deel van de minimale vereisten.  

 

9. Voor de GI’s geldt dat, indien de verplichte onderdelen deel uitmaken van het door hen 
gehanteerde gezinsplan, niet apart een Perspectiefplan gemaakt hoeft te worden.  
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10. Een Perspectiefplan kan per gemeente of andere in de jeugdwet genoemde verwijzer van 
vorm en opzet verschillen, maar de minimale op te nemen informatieonderdelen zijn 
verplicht voor met name lokale teams en GI’s. Nb. Ten aanzien van de huisartsen en 
andere medische verwijzers kunnen wij formeel geen eisen stellen ten aanzien van het 
werken met een Perspectiefplan. Deze werkprocessen worden lokaal in overleg met 
tussen gemeenten en huisartsen vastgesteld. 

 

11. In beginsel is per gemeente één format voor het Perspectiefplan in gebruik, maar 
bijvoorbeeld een vertaling of versie met pictogrammen is mogelijk. Hier tegen bestaat 
geen principieel bezwaar, maar de inschatting is dat in veel gevallen de begeleiding door 
het lokale team de knelpunten kunnen wegnemen en de doorontwikkeling van dergelijke 
versies niet nodig zal zijn. 

 

Kanttekeningen 

1. Bij de vastlegging van de informatie uit het Perspectiefplan is privacy een belangrijk issue. 
Het dossier moet zodanig worden opgesteld en vastgelegd dat informatie van individuele 
gezinsleden niet zo maar gedeeld kan worden met zorgaanbieders of andere gezinsleden. 
Dit vraagt om nadere uitwerking door privacy deskundigen en informatiemanagers.  

2. In de vraagverheldering kan sprake zijn van meerdere en tegenstrijdige meningen. 
Zorgvuldige registratie en het behouden van de wensen van het gezin / jeugdige is dan 
van belang, net als de beoordeling door de medewerker van het lokaal team. Dit stelt 
eisen aan de instrumenten maar ook aan de vaardigheden van het lokaal team.  

3. Gemeenten gaan ervanuit dat door het plan nu vast te stellen er voldoende tijd is (voor 

zowel verwijzers als aanbieders) om informatiesystemen aan te passen.  

 


