
 
Bericht over samenloop 
 
Op basis van de notitie ‘Gevolgen taakgerichte uitvoeringsvariant Amsterdam-DUO’, geschreven 
door kernpartners op 20 mei 2021, heeft de stuurgroep Inkoop Jeugd van de gemeente op 1 juli 
2021 ingestemd met het toestaan van de mogelijkheid tot samenloop van segment B en 
Hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH), zoals opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Mogelijkheid tot samenloop  
Kern van het besluit is dat samenloop is toegestaan wanneer specialistische jeugdhulp segment B 
en Hoogspecialistische jeugdhulp geboden wordt door verschillende jeugdhulpaanbieders. Eén 
jeugdhulpaanbieder mag niet op hetzelfde moment zowel specialistische jeugdhulp segment B als 
HSJH bieden aan een jeugdige. Wanneer een jeugdhulpaanbieder opschaalt van segment B naar 
HSJH, dient de jeugdhulpaanbieder het B traject af te sluiten. Afschaling van HSJH naar B 
jeugdhulp bij een en dezelfde jeugdhulpaanbieder dient te gebeuren vanuit de lumpsum HSJH. 
Hiervoor mag de jeugdhulpaanbieder HSJH dus geen verzoek om toewijzing voor een B SPIC 
doen. 
 
Ingangsdatum Amsterdam 1 juli 2021 
Het besluit tot het toestaan van de samenloop B en HSJH binnen de hierboven (en in het schema) 
aangegeven kaders is ingegaan per 1 juli 2021 Dit betekent dat verzoeken om toewijzing met een 
startdatum recht vanaf 1 juli 2021 niet langer afgewezen zullen worden op grond van de regel dat 
B en HJSH niet mogen samenlopen. De gemeente Amsterdam zal deze nieuwe regels ook 
formaliseren in het administratieprotocol HSJH (per 1 oktober) en de nieuwe verordening en 
nadere regels (per 1 januari 2022).  
 
Ingangsdatum DUO gemeenten 1 januari 2022 
Het besluit tot het toestaan van de samenloop B en HSJH binnen de hierboven (en in het schema) 
aangegeven kaders gaat voor de DUO gemeenten in per 1 januari 2022 De DUO gemeenten zullen 
deze nieuwe regels ook formaliseren in het administratieprotocol HSJH en de nieuwe verordening 
en nadere regels (per 1 januari 2022). 
 
Géén (extra) beschikking nodig voor een traject B naast HSJH 
Het toestaan van de samenloop van segment B en HSJH traject betekent niet dat jeugdige of 
ouders hierover zelf beslissen. De verwijzing van een wettelijk verwijzer blijft nodig. Wanneer de 
noodzaak tot deze samenloop door de jeugdhulpaanbieder vastgesteld wordt lopende een traject, 
is het ophalen van een nieuw besluit bij de oorspronkelijke verwijzer echter niet noodzakelijk. 
Natuurlijk geldt hierbij wel dat in voorkomende gevallen overleg met de oorspronkelijke verwijzer 
– zeker als dit een gecertificeerde instelling in het kader van een kinderbeschermings- of 
jeugdreclasseringsmaatregel betreft – gewenst kan zijn.  
 
Instructie aanvragen nieuw B-traject naast HSJH 
Wanneer de jeugdhulpaanbieder HSJH besluit dat een B-traject nodig is bij een andere 
jeugdhulpaanbieder naast het eigen HSJH traject geldt dat: 

1. Er met de oorspronkelijke verwijzer wordt afgestemd, indien dit vanuit de zorginhoud 
gewenst is (een nieuw besluit is niet nodig); 

2. De jeugdhulpaanbieder (niet zijnde de jeugdhulpaanbieder die het HSJH traject uitvoert) 
een B SPIC aanvraagt middels een verzoek om toewijzing (iJW315) aan de gemeente; 

3. In dit iJW315-bericht de jeugdhulpaanbieder de oorspronkelijke verwijzer opneemt en als 
ingangsdatum de dag waarop de HJSH jeugdhulpaanbieder de cliënt gemeld heeft bij de 
B-aanbieder. 
 



  
Vormen van samenloop Reactie gemeenten  Besluit 

a.  Bestaande cliënt B 
SPIC  buiten 
kernpartners en 
nieuw/extra traject 
HSJH. 

Dit betreft opschalen van een cliënt met 
een B SPIC bij een aanbieder die geen KP 
is en die vervolgens een HSJH traject 
ingaat.  

Samenloop is 
toegestaan 

b.  Bestaande cliënt B bij 
één van de kernpartners 
en nieuw/extra traject 
HSJH. 

Dit betreft opschalen van een cliënt met 
een B SPIC bij een aanbieder die een KP is 
en die vervolgens een HSJH traject ingaat 
bij dezelfde KP. 
 
 
Indien opschaling plaatsvindt naar andere 
kernpartner is samenloop wel toegestaan 

Samenloop niet 
toegestaan. B 
traject dient eerst 
afgesloten te 
worden. 
 
Samenloop is 
toegestaan 

c.  Nieuwe (2021) cliënt B 
buiten kernpartners en 
nieuw/extra traject 
HSJH. 

Dit betreft opschalen van een cliënt met 
een B SPIC bij een aanbieder die geen KP 
is en die vervolgens een HSJH traject 
ingaat. 

Samenloop is 
toegestaan 

d.  Nieuwe (2021) cliënt B bij 
één van de kernpartners 
en nieuw/extra traject 
HSJH. 

Er kan geen samenloop zijn in een 
situatie waarin een nieuwe cliënt zowel 
een B SPIC heeft als HSJH bij een en 
dezelfde jeugdhulpaanbieder.  
 
Indien sprake is van samenloop B van 
HJSH van verschillende 
jeugdhulpaanbieders is samenloop wel 
toegestaan 

Samenloop niet 
toegestaan 
 
 
 
Samenloop is 
toegestaan 

e.  Cliënt HSJH met 
afschaling naar segment 
B aanbieder die ook 
HSJH geboden heeft.  

Dit betreft afschaling naar lichtere 
vormen van zorg bij een en dezelfde 
jeugdhulpaanbieder. Dit dient te 
gebeuren binnen de lumpsum HSJH en er 
kan daarmee dus geen B SPIC worden 
aangevraagd.  

Samenloop niet 
toegestaan 

f.  Cliënt HSJH met 
afschaling naar segment 
B bij andere aanbieder. 

Dit betreft afschaling naar lichtere 
vormen van zorg bij een andere 
aanbieder. B SPIC kan worden 
aangevraagd door de B-aanbieder.  

Samenloop is 
toegestaan 

g.  Traject in B en/of C en 
aanvullend crisis 

Samenloop is binnen HSJH toegestaan. 
Samenloop bij crisis is altijd toegestaan.  

Samenloop is 
toegestaan 

 

Als u vragen heeft, kunt u deze per mail sturen aan inkoopsjh2021@amsterdam.nl. Wij zullen deze 

dan zo snel mogelijk beantwoorden. 

  

Met vriendelijke groet, 

Anneloes van Brummelen 
Projectleider/beleidsadviseur 
Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) 
  
X Gemeente Amsterdam 
X Jodenbreestraat 25 
X 1011 NH Amsterdam 
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