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Geschiedenis HSJ

• Inkoop 2018 en contractering HSJ

• Convenant 2018

• Aanbesteding HS op basis van convenant en financieel 
transformatieplan; uitgangspunten

• Contractering HSJ 1 mei 2020 op basis 
van lumpsumfinanciering,  
start Team Toegang



Ontwikkelingen sinds mei 2020

• Uitvoering convenant

• Aantal jeugdigen in HS

• Inkoop percelen SJH en wonen: veranderingen reikwijdte ambulant 
en klinisch

• Scopediscussie

• Ontwikkelingen op het gebied van 
JH+ bovenregionaal en landelijk

• Herijking HS 



Scope(discussie)

• Aanbestedingsdocument: Hoog specialistische jeugdhulp = Complexe 
en intensieve jeugdhulp die altijd door meerdere jeugdhulpaanbieders 
gezamenlijk geboden dient te worden en waarbij een bed beschikbaar 
dient te zijn; de jeugdhulp is herstelgericht en niet duurzaam.

• In de praktijk blijkt het volgende:
• de begripsbepaling is onvoldoende                                                                

onderscheidend

• een beperkt aantal jeugdigen krijgt van 
meerdere aanbieders gelijktijdig hulp 

• voor een kleine groep jeugdigen is 
geen passend aanbod (onderzoek 
evaluatie Team Toegang en ervaringen 
cliënten HS)



Begrip “Hoog specialistische hulp” lijkt minder 
passend op dit moment

Discussie over bovenregionale zorg (jeugdhulpfuncties op 

niveau 3 Noord)

• Klinische settingen 

• Jeugdhulp plus

Reikwijdte specialistische jeugdzorg is veranderd

• MST, MDFT, FACT vallen onder specialistisch

• Wonen (ook duurzaam) is uitgebreider kavel geworden

Weinig voorkomende intensieve behandeling en 

begeleiding blijft uitdaging, maar past niet binnen HSJ

• Cliëntvraag staat centraal

• Samenwerken door specialisten nodig met maatwerk



Aard van de problematiek (weinig voorkomend) 
is divers

De hulpvraag 

van de jeugdige 

is een uitdaging: 

geen passende 

(duurzame) 

verblijfsplek

Stabiele situatie:

Er is ambulante 

hulp in de thuis 

(of bijna thuis) 

situatie nodig

Stabiele situatie:

Er is 

(kleinschalig) 

verblijf nodig



Vragen

• Herkent u de geschetste ontwikkelingen als het gaat om de scope
• Zo nee wat mist u?

• Kunnen delen van HSJ/ander specifiek aanbod een plek krijgen 
binnen SJH?

• Zo ja welke en waar

• Wat zijn hiervoor de randvoorwaarden



Vervolgstappen

• Hoe zien de vervolgstappen er uit c.q. zouden de vervolgstappen 
er uit moeten zien?


