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We communiceren naar ouders en jeugdigen op taalniveau B1. Hieronder zie je het 
begrippenkader met een voorstel voor de omschrijving. Deze lijst wordt steeds bijgewerkt  
en voorgelegd aan ouders en jeugdigen via cliëntenorganisaties.  
 

Taal professionals  Taal naar ouders 

Hulpvraag, probleem om de jeugdige 
gezond te laten ontwikkelen. 

Ouders hebben een vraag over kind of gezin.  

SPIC De administratieve omschrijving van de hulp 
die je krijgt vanaf 2018.  

SPIC code Administratieve codering Zorg 

Specialistische jeugdhulp Hulp voor je kind of gezin waarvoor je een 
verwijzing nodig hebt van een (huis-, kinder-) 
arts, lokaal team of gecertificeerde instelling 

Aanbieder Jeugdhulpverlener of jeugdhulporganisatie.  
Je hebt nu een behandelaar, die werkt bij een 
organisatie die (specialistische) jeugdhulp 
biedt. Elke organisatie die jeugdhulp kan 
bieden, is een aanbieder. 

Hoofaanbieder / hoofdbehandelaar Je kind krijgt specialistische jeugdhulp (hulp 
met verwijzing). Meestal komt de 
ondersteuning vanuit één (coördinerende) 
jeugdhulporganisatie. Soms wordt een extra 
organisatie betrokken die een onderdeel van 
de hulpverlening op zich neemt. De 
coördinerende organisatie regelt dit. Ook 
bespreekt de coördinerende organisatie het 
behandelplan met jou en betrokken 
organisaties.   

Onderaannemers. Inzet meerdere 
organisaties voor specialistische jeugdhulp 

Organisatie(s) die de coördinerende 
jeugdhulporganisatie erbij haalt om hulp te 
verlenen die zij zelf niet ‘in huis’ heeft.  

Lokaal team Samen met jou, zorgen medewerkers van 
lokale teams dat je voor je kind en gezin snel 
de juiste hulp of ondersteuning krijgt. In de 
grotere gemeenten werken lokale teams in 
de wijk, zoals de Ouder- en Kindteams in 
Amsterdam en de Jeugdteams in Zaanstad. 
In kleinere gemeenten vind je het lokale 
team in het gemeentehuis. Lokale teams 
kunnen gezinnen verwijzen naar 
specialistische jeugdhulp. Ze kijken naar de 
hele gezinssituatie om te zien of er meer hulp 
nodig is en regelen dat die er komt. Zij 
stellen het perspectiefplan op met het 
gezin/de jeugdige.  

Resultaat De beschrijving van wat je wilt bereiken met 
de inzet van jeugdhulp. Bijvoorbeeld: je kind 



heeft last van angstaanvallen en wilt weer 
naar school durven. Dan is het resultaat: dat 
je kind weer naar school durft. Of er zijn 
ernstige opvoedingsproblemen in een gezin. 
Dan is prettig samenleven met het kind een 
mogelijk resultaat. Een resultaat kan gaan 
over het hele gezin, maar ook over 
individuele gezinsleden.  

Perspectiefplan Dit is het gezinsplan waarin je beschrijft wat 
je voor je kind of gezin wilt bereiken met de 
inzet van jeugd- of andere hulp. Ook kun je 
beschrijven welke hulp je nog meer nodig 
hebt (bijvoorbeeld op gebied van schulden, 
wonen, armoede, problemen andere 
gezinsleden). Dit plan is van het gezin of de 
jeugdige zelf. Je geeft ook zelf aan wie de 
informatie in dit plan mag lezen.  

Behandelplan  Dit is het individuele plan voor een jeugdige 
dat de jeugdhulporganisatie opstelt met het 
gezin of de jeugdige. Hierin staat het soort 
hulp dat je kind of gezin krijgt van een 
specialistische jeugdhulporganisatie. Het kan 
voorkomen dat het plan gebaseerd is op het 
perspectiefplan dat je eerder hebt gemaakt. 
Het lokale team van de gemeente ziet het 
behandelplan niet. 

Opt out regeling Officiële verklaring waarin het gezin of de 
jeugdige aangeeft niet alle gegevens te 
willen delen met de gemeente en geen 
betrokkenheid te willen van het lokale team 
bij het beoordelen van het perspectiefplan    

 


