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In het proces jeugdhulp is een rol weggelegd voor de gemeente in het accorderen van
het perspectiefplan bij een verwijzing via de medische verwijzer in segment C.
Regionaal is niet afgesproken wat precies wordt verstaan onder het accorderen van een
perspectiefplan en welke route hierin wordt doorlopen. In dit memo wordt hier verder
op ingegaan. Hierbij wordt aangesloten op bestaande afspraken en uitgangspunten.

Stap 1 Verwijzing in segment C via medische verwijzer
Er vindt een verwijzing plaats in segment C door een medische verwijzer. Dit kan bijvoorbeeld een huisarts,
jeugdarts of een psychiater zijn. De gemeenten hebben met elkaar bepaald dat niet met de jeugdhulp gestart
kan worden voordat er een geaccordeerd perspectiefplan is. In segment C gaat het veelal om een complexe
ondersteuningsbehoefte waarbij een brede analyse kan bijdragen aan een duurzaam resultaat. De uitkomst
van deze analyse krijgt vorm in het perspectiefplan.

Stap 2 Opstellen perspectiefplan
De jeugdige en / of het gezin stellen een perspectiefplan op. Zij kunnen hierbij worden ondersteund door de
medische verwijzer, een cliëntondersteuner, GI of de lokale toegang (in de inkoopdocumenten worden de GI
en lokale toegang genoemd waarmee samen het perspectiefplan wordt opgesteld). Het heeft de voorkeur om
het perspectiefplan samen met de lokale toegang op te stellen in verband met de daar aanwezige expertise op
de verschillende leefgebieden.
Voor de jeugdhulporganisatie is geen formele rol weggelegd in het opstellen van het perspectiefplan. De
jeugdhulporganisatie is verantwoordelijk voor het behalen van het resultaat en niet voor het bepalen van het
resultaat. Dit betekent niet dat zij niet betrokken worden bij de totstandkoming ervan. De lokale toegang zal
in voorkomende gevallen contact opnemen met de jeugdhulporganisatie voor overleg. De
jeugdhulporganisatie heeft hierin wel een bemiddelende rol: als een jeugdige en / of ouder zich meldt met een
verwijzing in segment C zonder perspectiefplan is het aan de jeugdhulporganisatie om het gezin te faciliteren
in het vinden van de benodigde ondersteuning bij het opstellen van het perspectiefplan.

Stap 3 Accorderen perspectiefplan
Er zijn hier twee mogelijkheden:
1. Er is nog geen perspectiefplan
De jeugdhulporganisatie begeleidt het gezin naar de lokale toegang van de gemeente als er nog geen
perspectiefplan aanwezig is. Het plan wordt door de jeugdige en/of ouders in samenspraak met de lokale
toegang opgesteld. Het perspectiefplan wordt ondertekend, de jeugdhulporganisatie ontvangt een toewijzing
en kan starten met het de jeugdhulp.
2. Er is een perspectiefplan dat niet samen of door de gemeentelijke toegang is opgesteld
Wanneer het gezin zelf een perspectiefplan opstelt met eventueel ondersteuning, overlegt de
jeugdhulporganisatie of zij het plan delen met de lokale toegang of dat de jeugdige/het gezin dit zelf doet.
Onder accorderen wordt verstaan: het doel- en rechtmatig (en dus niet inhoudelijk) beoordelen of aan de
vereisten van een perspectiefplan is voldaan. Tijdens het accorderen wordt gecontroleerd of de volgende
punten aanwezig zijn:






Algemene gegevens jeugdige en ouders / gezagdragers
Dit moet ingevuld zijn voor de inzet van specialistische jeugdhulp. Ook moet duidelijk zijn wie
ondersteund heeft bij het opstellen van het perspectiefplan als dit van toepassing is.
Ondersteunings- / hulpvraag
Dit moet zo volledig mogelijk ingevuld zijn. In ieder geval moet duidelijk zijn wat de ondersteunings- /
hulpvraag is.
Levensgebieden.
Dit onderdeel moet voor zover van toepassing zijn ingevuld, bijvoorbeeld doordat aangegeven is dat
bepaalde levensgebieden niet van toepassing zijn. De lokale toegang moet kunnen constateren dat er







een brede analyse heeft plaats gevonden over de meerdere levensgebieden. Er vindt geen
inhoudelijke beoordeling van de leefgebieden plaats.
Resultaten
De resultaten zijn zo concreet mogelijk ingevuld. Een resultaat moet toetsbaar zijn. Resultaten
mogen niet gaan over de manier waarop de jeugdhulp wordt verleend, maar gaan over wat er met de
jeugdhulp bereikt wordt. De inhoud van de resultaten staat niet ter discussie.
SPIC
De Segment Profiel Intensiteit Combinatie moet aanwezig zijn om jeugdhulp te kunnen verlenen. De
SPIC zelf staat niet ter discussie, maar moet wel aansluiten bij de vraag en geformuleerde resultaten.
Handtekening
Het perspectiefplan moet ondertekend zijn door de jeugdige en / of ouders.

Een perspectiefplan moet worden geaccordeerd door de lokale toegang. De controle vindt dan ook plaats
door een medewerker van de lokale toegang.
Het akkoord op het perspectiefplan wordt door de lokale toegang vastgelegd en teruggekoppeld naar de
jeugdhulporganisatie. Het perspectiefplan wordt opgeslagen. Als er geen akkoord is of vragen zijn naar
aanleiding van het perspectiefplan wordt contact opgenomen met de partij die het perspectiefplan heeft
toegestuurd en wordt bepaald welke aanpassingen nodig zijn voor een akkoord.

Stap 4 Verlenen jeugdhulp
De jeugdhulp wordt gestart nadat de jeugdhulporganisatie een verzoek om toewijzing heeft gestuurd en een
toewijzing heeft ontvangen.
Lerend traject
Het opstellen van een perspectiefplan is een nieuw traject. Omdat alle actoren binnen het jeugdhulpdomein
hierin lerend zijn is dit ook de insteek van het accorderen. In 2018 wordt daarom soepel omgegaan met de
inhoudelijk bepalingen: de ondersteunings- / hulpvraag, resultaten en levensgebieden.
Als een perspectiefplan niet aan de verwachting voldoet, maar wel acceptabel is, dan wordt contact met de
opsteller van het perspectiefplan opgenomen om de leerpunten te bespreken.
Om onnodige wachttijden te voorkomen is het van belang dat jeugdhulporganisaties in een zo vroeg mogelijk
stadium het gezin al informeren over de verplichting van een perspectiefplan. Bij voorkeur op het moment dat
de jeugdige/het gezin zich meldt bij de jeugdhulporganisatie en niet pas na de intake.

