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Verslag themasessie: Regievoering gemeentelijke toegang  
en jeugdhulporganisaties 
Tijdens bijeenkomst 13 november 2017 voor jeugdhulpaanbieders segment B en C 
Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland 
 
Tijdens de presentatie op de bijeenkomst van 13 november 2017, worden aanwezigen 
meegenomen in het proces van toewijzing bij de gemeenten en de rol van aanbieders dat per 1 
januari a.s. in dat proces wordt gespeeld. Het gaat vooral om de verwachtingen en afspraken 
m.b.t. de samenwerking verder te concretiseren. Dit is een eerste sessie om met elkaar te 
verkennen waar men op één lijn zit, waar nog vraagtekens zijn en waar aandachtspunten zitten.  

 

Verslag presentatie 

Werkproces op hoofdlijnen 
Een gezin komt binnen via de huisarts of rechtstreeks bij het lokale team. Sommige gemeenten vragen 
aan de gezinnen om zelf al deel 1 van het perspect iefplan in te vullen, andere gemeenten doen dit 
t ijdens het gesprek. Er volgen huisbezoeken en nadere ontmoetingen met het gezin en uiteindelijk 
worden samen met het gezin de resultaten opgesteld. Er wordt bepaald in welke segment profiel en 
intensiteit de hulp valt. In  gezamenlijkheid wordt een aanbieder gezocht. Vervolgens vindt afstemming 
plaats met de aanbieder over de inhoud van het perspect iefplan, welke resultaten men behaald wil zien 
en aanvullende afspraken m.b.t. netwerk etc., regie en evaluat ie. Dit geldt met name in segment C. In 
segment B is het perspect iefplan niet verplicht. Sommige gemeenten willen alt ijd een perspect iefplan 
en sommige gemeenten alleen voor segment C.  

 

 In segment B is een perspect iefplan niet verplicht, maar moet de verwijzer dan wel een SPIC aangeven 
of bepaalt men als aanbieder zelf wat de SPIC is?   

Alle gemeenten vanaf 1 januari a.s. werken met een perspect iefplan of iets wat daar op lijkt. 
Afgesproken is dat het perspect iefplan een aantal basiselementen heeft dat verplicht is in elke 
gemeente. Variat ies ontstaan doordat huisartsen en andere medici verwijzen en zij zullen niet alt ijd 
een perspect iefplan opstellen. In segment C ontstaat dan de complexiteit. In segment B is dit 
makkelijker. Als iets via de gemeentelijke toegang binnenkomt, dan is er eigenlijk alt ijd een 
perspect iefplan. Bij segment B wordt wat minder op alle leefgebieden ingegaan.  

 

 Wanneer een huisarts verwijst, bepaalt deze dan al of dit onder segment B of C valt?  
Met huisartsen wordt afgesproken dat zij voor segment C zoveel mogelijk door verwijzen naar het 
lokale team. Voor segment B kan rechtstreeks worden doorverwezen naar de aanbieder.  
 
Toewijzing 
De verwijzer/lokaal team bepaalt alt ijd het segment en het profiel. Idealiter doet een huisarts dit ook. 
De prakt ijk is echter dat niet elke huisarts dit zal doen. De gemeenten proberen de huisartsen goed uit 
te leggen waarom dit belangrijk is, maar huisartsen kunnen ook gewoon op de klassieke manier met 
een verwijsbriefje verwijzen. Als men twijfelt, dan kan men contact op nemen met het lokaal team om 
te kijken wat nodig is. Aanbieders kunnen dus rechtstreeks verwijzingen krijgen van huisartsen voor 
segment B, maar ook voor segment C.  
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 In het inkoopdocument staat dat als via een huisarts wordt verwezen dat er een getekend 
perspectiefplan moet zijn. Moeten cliënten dan door de aanbieder worden verwezen naar een lokaal 
team voor een getekend perspect iefplan om f inanciering te kunnen krijgen?  

Voor segment C is een door de huisarts getekend verwijsbriefje niet voldoende voor f inanciering. Voor 
segment B is dit wel het geval. Voor segment B kan de aanbieder zelf bepalen welke SPIC passend is en 
dit kan dan via een VOT (verzoek om toewijzing, JW315) aan de gemeente gemeld worden. In segment 
B wordt dit dan geaccordeerd, kan men aan de slag en krijgt men betaald. In segment C is afgesproken 
dat er wel een perspect iefplan noodzakelijk is. De bedoeling is om de complexiteit van het gezin in 
kaart te brengen. Als huisartsen dit niet doen, dan moeten de aanbieders contact opnemen met het 
lokaal team om te overleggen hoe tot een perspect iefplan gekomen kan worden. Afhankelijk van de 
situat ie kan dan meegedacht worden. Dit is ook afhankelijk van de gemeente. Een lokaal team kan 
telefonisch meedenken, of wil aansluiten bij een gesprek. Voorwaarde is wel dat het gezin akkoord is 
dat het lokaal team wordt betrokken bij de situat ie. Het is dan ook aan de aanbieders om hier het 
gesprek over te voeren en aan te geven dat het lokaal team erbij betrokken moet worden.  
 
Vanuit de gemeente wordt gevraagd om flexibiliteit dat het lokaal team aansluit bij het gesprek, op 
voorwaarde dat het gezin dit zelf wil. Als het gezin betrokkenheid van het lokaal team weigert, dan kan 
de opt out-regeling in worden gezet. Dit betekent dat het gezin zelf een perspect iefplan opstelt en een 
verklaring tekent dat zij geen betrokkenheid van de gemeente wil. Belangrijk is dat de aanbieder dit 
ook vastlegt, zodat de gemeente indien nodig kan checken dat er sprake is van een opt out-regeling. 
Men moet dan zelf met het gezin kijken hoe men tot de afgesproken resultaten komt. Het lokale team 
speelt hier dan geen rol in. Bij een opt out-regeling wordt de hulp wel door de gemeente gefinancierd.  
 

 Wat als een zorgverlener het niet eens is met een perspect iefplan, omdat zorgverlener vindt dat er 
sprake is van andere problematiek?  

Op dat moment begint het vak als hulpverlener en men kan zeggen niet met de hulpverlening te willen 
starten, omdat de goede voorwaarden niet aanwezig zijn.  
 

 Een perspectiefplan wordt opgesteld door ouders, maar veel ouders worden ook ondersteund door het 
lokale team om dit gezamenlijk op te pakken.  

Er zijn structuren op het moment dat een gezin niet wil dat het lokale team betrokken is, zoals 
ondersteuning door MEE. Het lokaal team levert in principe alt ijd een onderbouwing aan van een 
segment, profiel en intensiteit. De intensiteit in segment B wordt meegegeven als advies en in segment 
C is de intensiteit de keuze van het lokaal team. Aanbieders kunnen nog muteren of voorstellen doen 
ten aanzien van de intensiteit in segment B, maar als men er onderling bij segment C niet uitkomt dan 
kiest het lokaal team. In de prakt ijk wordt getracht de lokale teams te trainen om in overleg te gaan. 
Belangrijk is samen te leren en te ontdekken wat nodig is. De insteek is om er samen uit te komen.  
 

 Wat is het verschil tussen segment B duurzaam zwaar en segment C duurzaam licht? 
 Vanuit de Zaanse prakt ijk wordt gemerkt dat de beste manier om hier achter te komen is, om casussen 

op te pakken en samen met het lokaal team te kijken wat passend is en hoeveel zorg nodig is. De 
ervaring is dat men hier tot nu toe alt ijd uitkomt, mits men maar doorpraat en met elkaar doorvraagt. 
De verwachting is dat hier rout ine in ontstaat.  

 

 Een aanbieder is gecontracteerd voor segment B en begrijpt dat meestal rechtstreeks doorverwezen 
wordt door de huisarts.  

Nee. Er zijn meerdere routes. Zowel lokale teams als huisartsen verwijzen. Een huisarts mag wel 
rechtstreeks verwijzen, maar dit is geen route die door de gemeente wordt aanbevolen.  
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 Wie stelt het perspectiefplan in segment B op?  
Bij een verwijzing door het lokaal team doet het gezin dit met hulp van het lokaal team en als het gezin 
via een andere route wordt verwezen, dan is het afhankelijk van de verwijzer of dit wordt opgepakt. In 
segment B is het niet verplicht. Een SPIC is wel verplicht.  

 

 Wat moet er gebeuren als iemand vanuit een crisissituat ie naar segment C moet?  
Bij crisis wordt eerst gehandeld en daarna geregeld wat nodig is. In dit geval betekent het dat als de 
crisis is gestabiliseerd, met een structureel plan aan de slag wordt gegaan. Dit betekent dat men bij 
segment C een perspect iefplan moet opstellen.  
 
 
Termijnen 

De werkwijze in segment B en C is verschillend. Afhankelijk van het traject loopt een bepaalde voorfase. 
Als duidelijk is wat er ongeveer nodig is, dan wordt een aanbieder gezocht en vindt afstemming en 
overdracht plaats. Bij de ene gemeente is het proces dat gedurende het opstellen van het plan en het 
formuleren van de resultaten al met een aanbieder wordt afgestemd om te kijken wat passend is, en 
door deze gemeente wordt al eerder een bericht gestuurd dat er een cliënt wordt toegewezen.  
 
Daarnaast is er een route waarbij een gemeente bepaalt dat er een perspect iefplan moet worden 
gemaakt, kijkt wat de resultaten zijn en pas daarna wordt contact gezocht met de aanbieder. Pas als 
men het met de aanbieder eens is over de overdracht, wordt de toewijzing verstuurd.  
Op het moment dat het toewijzingsbericht is verstuurd, begint de teller te lopen van de 3 en 6 weken.  
Voor segment C betekent dit een contactmoment (warme overdracht) en voor segment B is er vaak 
even kort telefonisch contact. Voorkomen moet worden dat mutat ies in een al opgesteld behandelplan 
plaatsvinden, omdat wisselingen voor het gezin en in het kader van zorg cont inuïteit niet prett ig zijn en 
veel administrat ieve rompslomp opleveren.  
 

 Wat zijn de sanct ies als het niet lukt om binnen 3 of 6 weken te starten met een behandeltraject?  
Hier is formeel niets over vastgelegd. Belangrijk is wel de termijn van 3 of 6 weken te hanteren om 
tempo te houden in de hulpverlening. Als men deze afspraak structureel overschrijdt dan wordt op een 
gegeven moment wel het gesprek daarover gevoerd.  

 

 Op het moment dat men geen JW305 bericht stuurt, kan men niet betaald krijgen. Alles wat men tot die 
t ijd doet, is onbetaald werk.  

Dit is inderdaad een prikkel.  
 

 Soms is er voor een bepaalde type vraag even geen capaciteit of een langere wachtt ijd. Verder kan er 
eigenlijk pas een behandelplan gemaakt worden op het moment dat diagnostiek is uitgevoerd. Als 
daaruit blijkt dat cliënt eigenlijk ergens anders naar toe moet, wat is de visie van de gemeenten hier dan 
op?  

Als het langer duurt voordat men de hulpverlening start, dan krijgt de aanbieder later betaald. Ook voor 
de gemeenten is het nog een worsteling hoe ermee om te gaan als later blijkt dat een cliënt bij een 
andere aanbieder thuishoort.  

 

 Misschien is het een t ip als de gemeenten een duidelijke def init ie van een behandelplan opstellen.  
Aangegeven wordt verder dat men in het behandelplan ook kan zetten dat men nader onderzoek gaat 
doen. Dit is dan opgelost met een klein risico dat dit uiteindelijk nog wijzigt en op dat moment treedt 
men dan in contact met het lokaal team.  
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Regie 

In de gesprekken die hebben plaatsgevonden en alle casussen ziet men vrij consequent terugkomen dat 
er verwarring is over regie en rol. Er zijn een paar zaken om dit te verhelderen. Het gezin heeft in 
samenwerking met een lokaal team of de GI de regie op het perspect iefplan. Het perspect iefplan 
beschrijft het totaal van alle relevante factoren, inclusief volwassenen, schulden, werk etc. Onderdeel 
van het perspect iefplan kan zijn, één of meerdere plannen of resultaten voor kinderen. In een gezin met 
meerdere kinderen kunnen meerdere kinderen specialist ische hulp ontvangen. Zij kunnen ook een 
eigen hoofdaannemer hebben en dit kunnen ook verschillende hoofdaannemers zijn.  
 
Als dit de werkelijke situat ie is, dan is er sprake van een complex systeem waarin men als lokaal team 
samen met het gezin hard moet werken om het bij elkaar te brengen. Overigens betreft dit een kleine 
groep waar veel t ijd aan moet worden besteed met elkaar. In heel veel gevallen is er sprake van een 
perspect iefplan, maar zit er één hulpvraag in. In dat geval heeft de hoofdbehandelaar de taak om de 
resultaten die zijn toegewezen te realiseren, maar ook om te signaleren als er opeens andere factoren 
spelen die dat beïnvloeden. Verwacht wordt dan dat dit wordt gesignaleerd door de aanbieders en dat 
men in overleg treedt met het lokaal team om dit op te lossen.  

 

 Kan men binnen een gezin voor twee kinderen hulp leveren met twee verschillende behandelplannen en 
verschillende prof ielen?  

Dit is mogelijk. Per kind kan er een aparte toewijzing komen met een apart profiel.  

 

 Wie zorgt er dan voor regie/afstemming in dit geval met de volwassen ggz?  
Geantwoord wordt dat als hoofdaannemers concluderen dat er iets moet gebeuren richt ing volwassen 
ggz, dat het dan voor de hand ligt dat zij in overleg met het lokaal team of de GI bespreken wat er nodig 
is.  

 

 Kan een perspect iefplan wijzigen?  
Ja, dit kan. Verder kunnen ook de resultaten op een gegeven moment weer worden aangepast.   


