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 Factsheet Inzet Aanvullende Partij  

 
   

Binnen de specialistische jeugdhulp is het soms nodig dat meerdere zorgaanbieders gelijktijdig 
ondersteuning bieden aan een jeugdige of gezin. Tot en met 2021 maakten we wanneer meerdere 
zorgaanbieders betrokken waren, een onderscheid tussen Hoofd- en Onderaannemers. Aan de 
Hoofdaannemer werd een toewijzing verstrekt, en wanneer één of meerdere andere zorgaanbieders 
ondersteuning moesten bieden, deden zij dat als Onderaannemer onder volledige 
verantwoordelijkheid van de Hoofdaannemer. De Hoofdaannemer deed niet alleen de 
administratieve afhandeling van de inzet van Onderaannemers (contractering, betaling), maar was 
ook verantwoordelijk voor en voerde regie over de inzet van de Onderaannemer(s). 
 
In het nieuwe stelsel – vanaf 1 januari 2022 - is deze situatie verandert. Wanneer meerdere 
zorgaanbieders betrokken zijn bij de ondersteuning van een jeugdige of gezin, gaat de gemeente 
weer iedere zorgaanbieder afzonderlijk een toewijzing geven en betalen voor de geleverde 
ondersteuning. Voorwaarde is wel dat de zorgaanbieders via de Aanbesteding Specialistische 
Jeugdhulp zijn gecontracteerd. 
 
Regie 
Deze verandering heeft niet alleen administratieve consequenties, maar heeft ook gevolgen voor de 
regie op de ondersteuning. In ons stelsel onderscheiden we – naast zelfregie van de jeugdige/gezin – 
twee vormen van regie: 
 

- Procesregie 
Onder Procesregie wordt verstaan het regisseren van het totaal van de in te zetten 
ondersteuning, zowel binnen als buiten de jeugdhulp, vanuit het Perspectiefplan (of, in geval 
van de GI: Gezinsplan). Procesregie wordt gevoerd vanuit het Lokale Team of de GI. 

- Casusregie 
Onder Casusregie wordt verstaan het regisseren van de concrete specialistische jeugdhulp 
(bij multidisciplinaire inzet) vanuit het behandelplan van de Opdrachtnemer, alsmede regie 
op de ingezette specialistische jeugdhulp bij aanvullende partijen. 

 
Wanneer twee of meer zorgaanbieders gelijktijdig ondersteuning bieden aan een jeugdige, dient te 
worden vastgesteld welke zorgaanbieder verantwoordelijk is voor de casusregie. De Procesregie ligt 
bij twee of meer zorgaanbieders bij de gemeentelijke toegang.  
 
We noemen de casusregisseur Primaire opdrachtnemer. De andere betrokken zorgaanbieder(s) 
noemen we Aanvullende partij. De Primaire opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het realiseren 
van de in het Perspectiefplan geformuleerde resultaten van de specialistische jeugdhulp die een 
integraal onderdeel vormen van de doelen van het behandelplan van de Primaire opdrachtnemer en 
voor de casusregie op de ingezette specialistische jeugdhulp bij Aanvullende partijen. 
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Proces 
Verwijzing via Lokale toegang 
Vanuit het Perspectiefplan wordt een passende SPIC en zorgaanbieder geselecteerd. In principe is dit 
de Primaire opdrachtnemer. 
Wanneer de jeugdige en/of het gezin een aanbieder heeft gekozen vindt er een gesprek plaats tussen 
de aanbieder, het gezin en het lokale team of GI. Dit is in feite de start van de samenwerking tussen 
hen gedrieën. In dit gesprek wordt besproken of de gekozen SPIC en resultaten uit het PP/GP 
passend is voor de jeugdige. De aanbieder is verantwoordelijk voor de resultaten en uitvoering van 
de zorg. Mocht de aanbieder niet alle zorg kunnen uitvoeren kan door hen een andere aanbieder als 
aanvullende partij voorgesteld worden. De toestemming tot inzet en financiering hiervan loopt via 
het lokale team. Indien de aanvullende andere partij gecontracteerd is, dan dient voor deze partij 
ook eigen SPIC te worden afgeven. Er kan door het Lokale team worden afgeweken van het advies op 
grond van de volgende omstandigheden: 
• De beoogde resultaten in het perspectiefplan worden aantoonbaar onvoldoende gediend met de 
aanvullende hulp. 
• het Lokale Team is in staat de aanvullende hulp of een gelijkwaardig passend alternatief zelf te 
leveren/organiseren. 
 
NB1. Partijen kunnen in onderling overleg en overleg met Gezin en Lokale toegang een wisseling van 
het Primaire opdrachtnemerschap afspreken. 
 
NB2. Wanneer een Primaire opdrachtnemer een Aanvullende partij wil inzetten die niet door de 
regio is gecontracteerd, ontstaat feitelijk de situatie van voor 1 januari 2022 met Hoofd- en 
Onderaannemerschap. De Primaire opdrachtnemer mag dit doen, maar is zelf volledig 
verantwoordelijk voor zowel de administratieve afhandeling (contractering, betaling) van de inzet 
van de Aanvullende partij als voor het inhoudelijk resultaat van deze inzet. 
Het inzetten van een door een Primaire opdrachtnemer gecontracteerde Aanvullende partij kan er 
wel toe leiden dat de oorspronkelijke toewijzing aan de Primaire opdrachtnemer moet worden 
aangepast om voldoende financiële ruimte voor de financiering van de Aanvullende partij te 
scheppen. 
 
Verwijzing via huisarts 
Bij een oorspronkelijke verwijzing via de huisarts aan de Primaire opdrachtnemer leidt de wens om 
een Aanvullende partij te willen inzetten ertoe dat een Perspectiefplan moet worden opgesteld. De 
Primaire opdrachtnemer neemt hiertoe contact op met het gezin en de lokale toegang (of GI). De 
lokale toegang streeft ernaar dit binnen een termijn van 6 weken afronden. 
 
 
 
 


