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1. Implementatie 2022 naar 2023 
De administratieve implementatie omvat de percelen Specialistische Jeugdhulp en Wonen in Friesland. De percelen 

Ernstige Dyslexie en Pleegzorg worden in dit document uitsluitend genoemd in het kader van ‘verticale stapeling’. Ook 

het perceel Hoogspecialistische Jeugdhulp valt niet binnen deze administratieve implementatie. Wel kan er sprake zijn 

van instroom vanuit Hoogspecialistische Jeugdhulp naar Specialistische Jeugdhulp per 1 januari 2023. 

Dit document beschrijft de manier waarop dient te worden omgegaan met de huidige toewijzingen (systematiek 2018-

2022). En hoe en wanneer (her)beoordeling plaats dient te vinden naar de nieuwe systematiek (2023). Dit document 

beschrijft ook de stappen die gemeenten en jeugdhulpaanbieders daarin moeten nemen. Per stap in het proces wordt, 

waar van toepassing, steeds toegelicht wat er van welke partij wordt verwacht en op welk moment.  

De afspraken en informatie zoals opgenomen in dit document gelden voor de Friese gemeenten, verwijzers en voor 

alle opdrachtnemers (jeugdhulpaanbieders). De afspraken en informatie in document zijn van toepassing voor zowel 

jeugdhulpaanbieders die gecontracteerd waren in 2022 en niet meer in 2023, als voor aanbieders die in 2022 

gecontracteerd waren en in 2023 ook gecontracteerd zijn. 

2. Context: overgang naar nieuwe systematiek 
In de regio Friesland zijn de bestaande (2018-2022) ondersteuningsprofielen en intensiteiten in de nieuwe 

aanbesteding voor 2023 aangescherpt. Bij deze aanscherping is vooral geprobeerd om de ervaring van de afgelopen 

jaren mee te nemen. En het systeem van resultaatgerichte bekostiging in stand te houden, maar van duidelijke kaders 

te voorzien. 

 

Voor implementatie van de nieuwe systematiek is gekozen voor een gefaseerde overgang naar de nieuwe 

systematiek. Dit betekent dat lopende toewijzingen binnen Specialistische Jeugdhulp zoveel als mogelijk onder de 

voorwaarden van de huidige systematiek (2018-2022) worden uitgediend. Deze worden uitgediend tot en met uiterlijk 

30 juni 2023 voor niet gecontracteerde Jeugdhulpaanbieders. En tot en met uiterlijk 31 december 2023 voor 

jeugdhulpaanbieders welke gecontracteerd zijn in 2023 voor Specialistische Jeugdhulp. In geval van nieuwe instroom 

of in geval van wijzigingen in een lopende toewijzing op of na 1 januari 2023, vindt inwerkingtreding van de nieuwe 

systematiek plaats. Dit geldt zowel voor Hersteltrajecten als Duurzame trajecten. 

 

Als onderdeel van de overgang naar de nieuwe systematiek is het in een aantal gevallen nodig om de huidige 

toewijzingen te (her)beoordelen. Dit vindt bijvoorbeeld plaats bij:  

- jeugdigen die momenteel (2022) bij een jeugdhulpaanbieder in zorg zijn die per 1 januari 2023 niet langer 

gecontracteerd is.  
- Ook dient (her)beoordeling plaats te vinden als er een wijziging wordt aangevraagd in een toewijzing die 

wordt uitgediend onder de voorwaarden 2018-2022, na 1 januari 2023. Deze cliënten zullen voor het 

overgrote deel  via de ‘Exitplannen’ overgaan naar jeugdhulpaanbieders die gecontracteerd zijn per 1 januari 

2023. Maar jeugdhulpaanbieders die niet langer gecontracteerd zijn per 1 januari 2023, hebben in de periode 

van de ‘Exitprocedure’ nog de tijd om zorg ‘af te ronden’, tot en met uiterlijk 30 juni 2023. 

3. Specialistische Jeugdhulp: Uitgangspunten 
De uitgangspunten van de implementatie naar de nieuwe systematiek zijn hieronder opgenomen; 

3.1 Specialistische Jeugdhulp: 

Lopend hersteltraject (voor jeugdhulpaanbieders gecontracteerd na 1 januari 2023) 

Voor lopende hersteltrajecten geldt dat deze tot het moment van stop-zorg (JW307) kunnen worden afgerond op basis 

van de voorwaarden zoals deze golden bij aanvang van het betreffende hersteltraject. Het gaat hier om de 

voorwaarden op basis van de huidige Raamovereenkomst voor Specialistische Jeugdhulp (2018-2022).  
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Voor trajecten waarvoor een wijziging wordt aangevraagd, vanaf de ingangsdatum van het nieuwe contract (1 januari 

2023), wordt een toewijzing afgegeven volgens de nieuwe afspraken. Dit betekent dat wanneer aanvullende 

hulpverlening (logeerverblijf, rand voorwaardelijke profielen etc.) of op- of afschalen van de profiel-intensiteit 

combinatie noodzakelijk is, deze moet worden ingezet middels de nieuwebekostigingssystematiek. Alle trajecten die 

doorlopen onder de voorwaarden van de raamovereenkomst 2018-2022, dienen uiterlijk 31 december 2023 te zijn 

afgerond en/of (her)beoordeeld naar de nieuwe systematiek.  

Lopend hersteltraject (voor jeugdhulpaanbieders niet gecontracteerd na 1 januari 2023) 
Voor lopende hersteltrajecten bij huidige jeugdhulpaanbieders die vanaf 2023 niet meer gecontracteerd zijn, geldt een 
contractuele overgangsregeling. Op grond hiervan worden de lopende hersteltrajecten zoveel mogelijk afgerond. 
Jeugdhulpaanbieders hebben uiterlijk tot en met 30 juni 2023 de mogelijkheid om lopende hersteltrajecten af te 
ronden.  
 
Voor al deze Jeugdhulpaanbieders geldt de Exitprocedure uit de huidige Raamovereenkomst Specialistische 
Jeugdhulp (2018-2022). Wanneer blijkt dat voor deze jeugdige toch voor langere periode zorg benodigd is, vallende 
onder Specialistische Jeugdhulp 2023, dient de betreffende cliënt te worden overgedragen aan een gecontracteerde 
jeugdhulpaanbieder. Deze overdracht is geborgd in het ‘Exitplan’ en dient uiterlijk 30 juni 2023 plaats te vinden. 
 
Lopende duurzame trajecten (gecontracteerd na 1 januari 2023) 
Lopende duurzame Trajecten worden door de verwijzer, in samenwerking met de jeugdige en de jeugdhulpaanbieder, 
(her)beoordeeld. Als aanvullende hulpverlening (bijvoorbeeld logeerverblijf) of een wijziging noodzakelijk is, moet 
deze ingezet worden volgens de nieuwe systematiek 2023. Waarmee ook het huidig traject moet worden omgezet 
naar de nieuwe systematiek 2023. Uiterlijk een jaar na de start van de Raamovereenkomst 2023 dienen alle trajecten 
opnieuw geïndiceerd te zijn, naar de systematiek volgens de Raamovereenkomst 2023. Totdat een traject geïndiceerd 
is naar de Raamovereenkomst (2023), wordt deze uitgevoerd onder de Raamovereenkomst Specialistische 
Jeugdhulp (2018-2022). 

 

Lopende duurzame trajecten (niet gecontracteerd na 1 januari 2023) 

Voor lopende duurzame trajecten bij huidig gecontracteerde jeugdhulpaanbieders die vanaf 2023 niet meer 

gecontracteerd zijn, geldt dat deze trajecten vanaf 1 januari 2023 niet bij deze niet-gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieders kunnen doorlopen. En uiterlijk 30 juni 2023 dienen te worden overgedragen aan een in 2023 

gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.  

 

In deze gevallen zal de jeugdhulpaanbieder de jeugdigen met een duurzame indicatie, en waarbij voortzetting van de 

duurzame indicatie nodig is, overdragen aan een jeugdhulpaanbieder die vanaf 1 januari 2023 wel gecontracteerd is. 

En een toewijzing krijgen in de nieuwe systematiek (2023). Voor al deze jeugdhulpaanbieders geldt daarvoor de 

Exitprocedure uit de huidige Raamovereenkomst Specialistische Jeugdhulp (2018-2022).  

Om deze uitgangspunten tijdig te realiseren zijn er zowel actiepunten voor gemeenten als jeugdhulpaanbieders, om 

de implementatie soepel te laten verlopen. In het kort ziet dit er als volgt uit: 

3.2 Hersteltrajecten – Verloop voor gegunde aanbieders 2023: 

Voor jeugdhulpaanbieders die zowel in 2022 gecontracteerd zijn voor Specialistische Jeugdhulp, als in 2023 gegund 

zijn, geldt dat lopende hersteltrajecten kunnen worden uitgediend op basis van de voorwaarden zoals deze golden bij 

aanvang van het betreffende traject.Op basis van de huidige Raamovereenkomst (2018-2022). Wanneer aanvullende 

hulpverlening (bijvoorbeeld logeerverblijf) benodigd is, of een wijziging in het profiel/de intensiteit dient plaats te 

vinden, zal het huidig traject moeten worden (her)beoordeeld en omgezet naar de nieuwe systematiek 2023.  

 

Let op: Uitzondering hierop is het aanvragen van Medicatiecontrole;de aanvraag voor Medicatiecontrole leidt niet tot 

(her)beoordeling van de al lopende toewijzing. Een toewijzing voor medicatiecontrole kan (middels de nieuwe 

systematiek) gelijktijdig lopen met een toewijzing uit de oude systematiek. Deze toewijzingen mogen tevens bij een 

andere aanbieder lopen (hiervoor is geen hoofd-onderaannemerschap nodig) 
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Hersteltrajecten vallend onder de oude systematiek (2018-2022), die lopenbij jeugdhulpaanbieders die zowel in 2022 

gecontracteerd zijn als in 2023 gegund zijn voor Specialistische Jeugdhulp, dienen uiterlijk 31 december 2023 te zijn 

afgerond. Of opnieuw geïndiceerd te zijn naar de nieuwe systematiek 2023. 

3.3 Duurzame trajecten – Verloop gegunde aanbieders 2023: 

Voor jeugdhulpaanbieders die zowel in 2022 gecontracteerd zijn voor Specialistische Jeugdhulp als voor 2023, geldt 

dat lopende duurzame trajecten kunnen doorlopen op basis van de voorwaarden zoals deze golden bij aanvang van 

het betreffende traject, op basis van de huidige Raamovereenkomst (2018-2022). Wanneer aanvullende hulpverlening 

(bijvoorbeeld logeerverblijf) benodigd is, of een wijziging in het profiel/de intensiteit dient plaats te vinden, zal het 

huidig traject worden (her)beoordeeld en omgezet naar de nieuwe systematiek 2023.  

 

Duurzame trajecten vallend onder de systematiek van de huidige Raamovereenkomst (2018-2022) lopende bij 

eugdhulpaanbieders die zowel in 2022 gecontracteerd zijn als in 2023 gegund zijn voor Specialistische Jeugdhulp, 

dienen uiterlijk 31 december 2023 opnieuw geïndiceerd te zijn naar de nieuwe systematiek 2023. 

 

Let op: ook bij duurzame trajecten geldt dat een aanvraag van Medicatiecontrole niet leidt tot (her)beoordeling van de 

reeds lopende toewijzing (zie 3.2 Hersteltrajecten). 

3.4 Herstel- & Duurzame trajecten – Verloop voor niet gegunde aanbieders 2023: 

Aanbieders die gecontracteerd zijn in 2022, maar niet langer gecontracteerd zullen zijn vanaf 1 januari 2023, 

ontvangen van Sociaal Domein Fryslân na het definitieve gunningsmoment (september 2022) het ‘format Exit 

procedure’. In dit format wordt de informatie omtrent de huidige lopende toewijzingen opgevoerd. In dit format geeft de 

aanbieder onder andere aan welke cliënten in de periode van de Exitprocedure worden uitgediend en welke cliënten 

overgedragen dienen te worden aan een per 1 januari 2023 gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. Wanneer er sprake 

is van overdracht van cliënten, wordt eerst gekeken naar wie de verwijzer is. Op basis daarvan worden de stappen 

gevolgd zoals weergeven in de tabel in paragraaf 3.5.  
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3.5 Verantwoordelijkheden bij cliënt overdracht implementatie 2022-2023: 

Wanneer een jeugdhulpaanbieder niet langer gecontracteerd is per 1 januari 2023 en het lopende traject voor een 

cliënt niet kan afronden voor 1 juli 2023, dient overdracht plaats te vinden. De stappen die hierin gevolgd dienen te 

worden zijn afhankelijk van de soort verwijzer. Hieronder in overzicht: 

Soort: Directe verwijzing (bijv. huisarts) Verwijzing via gemeentelijke 
toegang 

Verwijzing via Gecertificeerde Instelling 

Stap 1: Latende jeugdhulpaanbieder zorgt 
voor een actuele, heldere beschrijving 
van de zorgvraag. 

Latende jeugdhulpaanbieder zorgt 
voor een actuele, heldere beschrijving 
van de zorgvraag. 

Latende jeugdhulpaanbieder zorgt voor 
een actuele, heldere beschrijving van de 
zorgvraag. 

*Stap 2: Latende jeugdhulpaanbieder heeft 
uitgezocht welke jeugdhulpaanbieder 
passend is bij de zorgvraag. En neemt 
contact op met deze 
jeugdhulpaanbieder(s) over de 
mogelijke overdracht. 
 
(Let op: er kan sprake zijn van 
meerdere 'ontvangende 
jeugdhulpaanbieders' i.v.m. een 
mogelijke splitsing naar SJH 2023 & 
Wonen in Friesland) 

Latende jeugdhulpaanbieder heeft 
uitgezocht welke jeugdhulpaanbieder 
passend is bij de zorgvraag. En stemt 
accordering af met de toegang van de 
verantwoordelijke gemeente. 
 
(Let op: er kan sprake zijn van 
meerdere 'ontvangende 
jeugdhulpaanbieders' i.v.m. een 
mogelijke splitsing naar SJH 2023 & 
Wonen in Friesland) 

Latende jeugdhulpaanbieder zoekt samen 
met de GI uit welke jeugdhulpaanbieder 
passend is bij de zorgvraag. En neemt na 
afstemming met de GI vervolgens contact 
op met ontvangende aanbieder, voor 
mogelijke overdracht van de betreffende 
cliënt 
 
(Let op: er kan sprake zijn van meerdere 
'ontvangende jeugdhulpaanbieders' i.v.m. 
een mogelijke splitsing naar SJH 2023 & 
Wonen in Friesland) 

OF *Stap 2: Latende jeugdhulpaanbieder is 
onbekend met zorgaanbod per 1 
januari 2023. Latende 
jeugdhulpaanbieder neemt contact op 
met de verantwoordelijke gemeente, 
om informatie in te winnen over 
passend aanbod bij de betreffende 
zorgvraag. 

Latende jeugdhulpaanbieder is 
onbekend met het zorgaanbod per 1 
januari 2023. Latende 
jeugdhulpaanbieder gaat samen met 
de verantwoordelijke gemeente op 
zoek naar een passende 
Jeugdhulpaanbieder bij zorgvraag. 

De GI en ontvangende aanbieder zijn 
onbekend/niet bekend genoeg met het 
zorgaanbod per 1 januari 2023. De GI gaat 
samen met de verantwoordelijke 
gemeente zoeken naar een passende 
jeugdhulpaanbieder bij de zorgvraag. 

Stap 3: Latende jeugdhulpaanbieder neemt 
contact op met ontvangende 
jeugdhulpaanbieder omtrent de 
overname van de betreffende cliënt. 
Hierbij worden ook afspraken gemaakt 
over de ingangs- en einddata voor de 
toewijzing van de latende en 
ontvangende jeugdhulpaanbieder.  
Deze informatie wordt vastgelegd in 
het format Exitprocedure 

Latende jeugdhulpaanbieder neemt 
contact op met ontvangende 
jeugdhulpaanbieder, over de 
overname van de cliënt. Hierbij 
worden ook afspraken gemaakt over 
de ingangs- en einddata voor de 
toewijzing van de latende en 
ontvangende jeugdhulpaanbieder. 
Deze informatie wordt vastgelegd in 
het format Exitprocedure 

Latende jeugdhulpaanbieder neemt 
contact op met ontvangende 
jeugdhulpaanbieder over de mogelijke 
overname van de betreffende cliënt. 
Hierbij worden ook afspraken gemaakt 
over de ingangs- en einddata voor de 
toewijzing van de latende en ontvangende 
jeugdhulpaanbieder. Deze informatie 
wordt vastgelegd in het format 
Exitprocedure 

Stap 4: Ontvangende jeugdhulpaanbieder stelt 
op basis van de zorgvraag de 
passende profiel-intensiteit combinatie 
(PIC) vast, behorende bij de nieuwe 
systematiek 2023. Dit wordt 
vastgelegd in het format Exitprocedure 

Ontvangende jeugdhulpaanbieder stelt 
op basis van de zorgvraag de 
passende profiel-intensiteit combinatie 
(PIC) vast, behorende bij de nieuwe 
systematiek 2023. Dit wordt 
vastgelegd in het format Exitprocedure 

Ontvangende jeugdhulpaanbieder bepaalt 
samen met de GI op basis van zorgvraag 
de passende profiel-intensiteit combinatie 
(PIC) in de nieuwe systematiek 2023. Dit 
wordt ook vastgelegd in het format 
Exitprocedure. 

Stap 5: Latende jeugdhulpaanbieder stuurt het 
format Exitprocedure naar Sociaal 
Domein Fryslân. 

Latende jeugdhulpaanbieder stuurt het 
format Exitprocedure naar Sociaal 
Domein Fryslân. 

Latende jeugdhulpaanbieder stuurt het 
format Exitprocedure naar Sociaal Domein 
Fryslân. 

Stap 6: Sociaal Domein Fryslân controleert en 
verstuurt het format aan de 
betreffende gemeente(n). 

Sociaal Domein Fryslân controleert en 
verstuurt het format aan de 
betreffende gemeente(n). 

Sociaal Domein Fryslân controleert en 
verstuurt het format aan de betreffende 
gemeente(n). 

**Stap 7: Als alle partijen akkoord zijn, verstuurt 
de ontvangende jeugdhulpaanbieder 
een verzoek om toewijzing (JW315-
bericht) naar de verantwoordelijke 
gemeente. De latende aanbieder zal 
een stop-zorgbericht versturen 
(JW307-bericht). 

Als alle partijen akkoord zijn, ontvangt 
de ontvangende jeugdhulpaanbieder 
een toewijzing (301) voor het 
vastgestelde PIC in de nieuwe 
systematiek. De toewijzing van de 
latende aanbieder wordt voorzien van 
een aangepaste einddatum. 

Als alle partijen akkoord zijn, ontvangt de 
ontvangende jeugdhulpaanbieder een 
toewijzing (301) voor het vastgestelde PIC 
in de nieuwe systematiek. Hiervoor dient 
de ontvangende jeugdhulpaanbieder wel 
een 315-bericht te sturen. 

 

*Het zorgaanbod per 1 januari 2023 is eind oktober/begin november 2022 inzichtelijk via www.beschikbaarheidswijzer.nl.  

**de einddatum en startdatum van het 307 en 305 bericht dienen opvolgend te zijn. De 315 kan geen datum hebben die vóór (of 

gelijk aan) de datum in het JW307 bericht ligt. 

Het stop-zorgbericht dient ten alle tijden voorzien te zijn van de afmeldreden codering: 38 – Overstap naar andere aanbieder. 

 

http://www.beschikbaarheidswijzer.nl/
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3.6 Toewijzingen niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vanaf september 2022: 

Vanaf het gunningsmoment (wanneer duidelijk is welke jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2023 gecontracteerd zijn) 

worden er geen toewijzingen meer afgegeven aan jeugdhulpaanbieders die niet gegund zijn voor Specialistische 

Jeugdhulp per 1 januari. In het geval dat een jeugdige zich na het gunningsmoment bij een niet-gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieder meldt, verwijst de jeugdhulpaanbieder de jeugdige door naar een gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieder per 1 januari 2023.  

Voor cliënten waarvan zeker is dat zij de doelen en resultaten binnen de resterende periode van het Exitplan behalen 

(uiterlijk 30 juni 2023), mag een toewijzing worden afgegeven voor de resterende contractperiode en periode van 

Exitprocedure. Deze trajecten krijgen altijd een administratieve einddatum van uiterlijk 30 juni 2023 opgevoerd. 

3.7. Instroom Hoogspecialistische Jeugdhulp 2022 naar Specialistische Jeugdhulp 2023 

Per 1 januari 2023 kan een deel van de trajecten die in 2022 vallen onder het contract Hoogspecialistische Jeugdhulp, 

onder Specialistische Jeugdhulp 2023 gaan vallen. Dit betreft voornamelijk de Multisysteem Therapie-trajecten. Voor 

deze trajecten is ook gekozen voor een geleidelijke uitstroomconstructie. In geval van nieuwe instroom op of na 1 

januari 2023 gaat de nieuwe systematiek in werking. Dit valt dan onder Specialistische Jeugdhulp 2023.  

3.8. AZC jeugdigen 
Voor jeugdigen die in een AZC verblijven gelden andere regels: omdat er geen afspraken met hen gemaakt mogen 
worden over ondersteuning, behandeling of begeleiding met een doorlooptijd van meer dan vier maanden, worden 
verwijzingen voor deze doelgroep altijd als duurzaam traject toegekend. Ook deze trajecten zullen (als er 
verlenging/nieuwe toewijzing nodig is) na 1 januari een toewijzing ontvangen via het nieuwe inkoopsysteem. Lopende 
trajecten worden niet gewijzigd per 1 januari 2023 en kunnen worden uitgediend. 
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4. Stroomschema Implementatie Specialistische Jeugdhulp 2023 
In het stroomschema op de volgende pagina worden de stappen van implementatie weergeven. In paragraaf 4.1 vindt 

u een tekstuele toelichting bij deze stappen. 
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1 juli 2023 overgedragen aan een 

gecontracteerde jeugdhulpaanbieder 

(her)Beoordeling naar nieuwe systematiek 

4. Valt de Jeugdhulp onder 

de scope Specialistische 

Jeugdhulp 2023? 

5. Is er sprake van verblijf? 
6. Is er sprake van rand-

voorwaardelijke zaken en/of 

producten? 

4.2 De 

zorgvraag valt 

onder een 

ander perceel 

(bijv. Wonen in 

Friesland) 

5.1 Is er sprake van Logeren, of 

valt de zorgvraag onder Wonen 

in Friesland? 

4.1 De 

bijbehorende 

PIC in de 

nieuwe 

systematiek 

wordt in 

afstemming 

vastgesteld en 

toegewezen 

4.3 De zorgvraag valt niet onder 

Specialistische Jeugdhulp en/of een 

ander perceel per 1 januari 2023. 

Gemeente bepaalt of 

maatwerkafspraken gemaakt dienen 

te worden 

5.2 Het 

verblijfscomponent wordt 

(her)beoordeeld via de 

systematiek Wonen in 

Friesland 

5.3 In de (her)beoordeling 

wordt getoetst of 

toevoeging van ‘Logeren 

(profiel I)’ nodig is 

6.1. In de (her)beoordeling 

wordt getoetst of toevoeging 

van rand voorwaardelijke zaken 

en/of producten (profiel J) 

nodig is. 

7. (her)Beoordeling resulteert in: 

Een toewijzing via de systematiek Specialistische Jeugdhulp 2023 bij een (per 1 januari 2023) gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieder. Ook kan er naast de toewijzing Specialistische Jeugdhulp 2023 sprake zijn van een toewijzing in het perceel 

Wonen in Friesland. 
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4.1. Tekstuele toelichting bij Stroomschema 

Het stroomschema op de voorgaande pagina is opgedeeld in twee fases. In de eerste fase (toetsing uitdienen of 

(her)beoordelen naar nieuwe systematiek) wordt op basis van de uitgangspunten uit de aanbestedingsdocumenten 

(paragraaf 3) getoetst of er sprake is van (her)beoordeling. Of dat er sprake is van het uitdienen van trajecten onder 

de huidige voorwaarden (2018-2022). 

 

Toelichting stroomschema: Toetsing uitdienen of (her)beoordelen naar nieuwe systematiek 

1. Is de jeugdhulpaanbieder gecontracteerd voor SJH per 1 januari 2023? 

Na de gunning (september 2022) wordt getoetst of de betreffende jeugdhulpaanbieder gecontracteerd is voor 

Specialistische Jeugdhulp 2023. 

 

1.1 Kan het traject worden afgerond vóór 1 juli 2023? 

Als de jeugdhulpaanbieder niet gecontracteerd is voor Specialistische Jeugdhulp per 1 januari 2023, ga verder naar 

stap 3. 

 

1.2 Het traject wordt uitgediend (tot en met uiterlijk 30 juni 2023) bij de huidige jeugdhulpaanbieder 

Als de jeugdhulpaanbieder niet gecontracteerd is voor Specialistische Jeugdhulp per 1 januari 2023, maar het traject 

kan afronden voor 1 juli 2023, dan kan het traject worden uitgediend bij deze jeugdhulpaanbieder.  

2. Het traject wordt uitgediend onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in het contract 2018-2022. 

Zoals is aangegeven in paragraaf 3.1 van dit protocol, kan de huidige jeugdhulpaanbieder het traject uitdienen op 

basis van de voorwaarden, zoals deze golden bij de start van het hersteltraject. Dit voorwaarden zijn op basis van de 

huidige Raamovereenkomst voor Specialistische Jeugdhulp (2018-2022).  

 

Alle trajecten (zowel Herstel als Duurzaam) die worden uitgediend op basis van de Raamovereenkomst 2018-2022 

dienen uiterlijk 31 december 2023 te zijn afgerond. Of (her)beoordeeld te worden naar de nieuwe systematiek 2023. 

 

Let op: Wanneer er een wijziging in de profiel-intensiteit en/of het verblijfscomponent (uitzondering: medicatiecontrole) 

plaats dient te vinden na 1 januari 2023, dient (her)beoordeling naar de nieuwe systematiek plaats te vinden (zie stap 

3).  

3. De cliënt wordt via het ‘Exitplan’ vóór 1 juli 2023 overgedragen aan een gecontracteerde aanbieder. 

De procedure van het ‘Exitplan’ wordt gestart. Hierbij wordt met een procedure in beeld gebracht voor hoeveel 

cliënten de jeugdhulpaanbieder op dit moment een toewijzing heeft lopen. En voor welke vormen van jeugdhulp. Op 

basis van deze informatie brengt de jeugdhulpaanbieder in samenwerking/na afstemming met de jeugdige en/of het 

gezin, de gemeente en eventueel gecertificeerde instelling in beeld wat de huidige zorgvraag is. Hierna vindt,zoals 

omschreven in de volgende stappen, (her)beoordeling via de systematiek 2023 plaats, voor overdracht van deze 

cliënten. 

 

Let op: Voor de (her)beoordeling naar de nieuwe systematiek is het belangrijk om rekening te houden met wie de 

verwijzer is. Afhankelijk van de verwijzer wordt bepaald wie voorziet in de (her)beoordeling naar de nieuwe 

systematiek. 

Toelichting stroomschema: (her)Beoordeling naar nieuwe systematiek 

4. Valt de jeugdige onder de Scope SJH 2023?  

Allereerst wordt beoordeeld of de zorgvraag van de jeugdige (nog) onder de scope van de Specialistische Jeugdhulp 

2023 valt. Door aanscherping van de aanbesteding is het mogelijk dat de huidige zorgvraag niet langer als 

Specialistische Jeugdhulp wordt beschouwd. Hierna zijn twee opties mogelijk, namelijk: 

 

4.1. De bijbehorende PIC in de nieuwe Systematiek wordt in afstemming vastgesteld en toegewezen. 

De zorgvraag valt onder de scope Specialistische Jeugdhulp 2023. En het bijbehorende profiel en intensiteit in de 

nieuwe systematiek wordt in afstemming vastgelegd en toegewezen aan de jeugdhulpaanbieder. 
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4.2. De zorgvraag valt onder Wonen in Friesland 

De zorgvraag valt niet langer (volledig) onder de scope Specialistische Jeugdhulp 2023, maar onder de scope Wonen 

in Friesland. (her)Beoordeling naar Wonen in Friesland vindt plaats (zie stroomschema Wonen in Friesland).  

 

Let op: Dit sluit niet uit dat naast het toepassen van Wonen in Friesland er sprake kan zijn van verticale stapeling met 

Specialistische Jeugdhulp 2023. Het kan dus zijn dat er wordt geconstateerd dat er sprake is van Specialistische 

Jeugdhulp (of Jeugdhulp die niet langer onder de scope valt), in combinatie met Wonen in Friesland. 

 

4.3. De Jeugdhulp valt niet onder Specialistische Jeugdhulp en/of Wonen in Friesland per 1 januari 2023. 

Gemeente bepaald of er mogelijk sprake is van Complementaire ondersteuning. 

5. Is er sprake van Verblijf? 

Er wordt gekeken of in de huidige systematiek sprake is van een toewijzing voor één van de verblijfscomponenten 

(verblijf laag, middel of hoog). Als er sprake is van een huidige toewijzing voor een verblijfscomponent, dient er een 

vervolgvraag gesteld te worden, namelijk: 

 

5.1. Is er sprake van Logeren of valt de zorgvraag onder Wonen in Friesland? 

De beoordelaar toetst of er sprake is van Logeerverblijf via de systematiek Specialistische Jeugdhulp 2023. Of dat er 

sprake is van een Woonvorm die valt onder het perceel Wonen in Friesland. 

 

5.2. Wonen in Friesland 

Als beoordeeld wordt dat er sprake is van een woonvorm die valt onder het perceel Wonen in Friesland, kan naast de 

toewijzing voor Specialistische Jeugdhulp een toewijzing voor Wonen in Friesland worden afgegeven. Deze 

toewijzingen hoeven niet bij één en dezelfde jeugdhulpaanbieder plaats te vinden. Het eventuele traject 

Specialistische Jeugdhulp kan apart beoordeeld en toegewezen worden van de beoordeling voor de Woonvorm 

Wonen in Friesland. 

 

5.3. Logeren 

Als er geen sprake is van een woonvorm die onder het perceel Wonen in Friesland valt, maar van een logeervorm die 

valt binnen het Profiel I: Logeren, zoals opgenomen in de systematiek Specialistische Jeugdhulp 2023, zal aanvullend 

op het PIC voor de zorgvraag een toewijzing voor het profiel Logeren worden afgegeven. In de (her)beoordeling wordt 

getoetst of dit nodig is. 

6. Is er sprake van randvoorwaardelijke zaken en/of producten? 

Naast Logeren wordt gekeken of er eventuele randvoorwaardelijke zaken en of producten nodig zijn (profiel J). 

 

6.1. In de (her)beoordeling wordt getoetst of toevoeging van randvoorwaardelijke zaken en/of producten (Profiel J) 

nodig zijn. 

Als er randvoorwaardelijke zaken en of producten nodig zijn (Profiel J), wordt hiervoor een toewijzing afgegeven. Om 

te weten welke producten verticaal gestapeld kunnen worden, zie de Stapelingsmatrix (zie bijlage). 

7. Herbeoordeling resulteert in: 

Een toewijzing via de systematiek Specialistische Jeugdhulp 2023 bij een (per 1 januari 2023) gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieder. Bij deze toewijzing kan een eventueel aanvullende toewijzing worden afgegeven voor 

bijvoorbeeld Profiel I: Logeren. En/of Profiel J: randvoorwaardelijke zaken en producten.  

Ook kan er naast (of in plaats van) de toewijzing Specialistische Jeugdhulp een toewijzing worden afgegeven voor het 

perceel Wonen in Friesland. 
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5. Implementatie Wonen in Friesland 
Het uitgangspunt van de Friese gemeenten is dat Friese jeugdigen opgroeien in hun eigen gezin. Ouders zijn primair 

zelf verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Het kunnen opgroeien in een 

gezinssituatie waarin je je veilig kunt hechten, is in het belang van het kind. Alleen als er sprake is van een bedreiging 

van een veilige (cognitieve, sociale, emotionele en lichamelijke) ontwikkeling van de jeugdige wordt van dit 

uitgangspunt afgeweken. Vanzelfsprekend sluiten we in die situaties aan bij de landelijke doelstellingen om meer 

kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien, waaronder in pleeggezinnen en gezinshuizen. 

5.1 Gefaseerde implementatie Wonen in Friesland 

Voor de implementatie Wonen in Friesland is gekozen voor een gefaseerde implementatie. Dit betekent dat naast de 

reguliere instroom van nieuwe toewijzingen per 1 januari 2023, ook cliënten gefaseerd instromen vanuit de 

Exitprocedure Specialistische Jeugdhulp naar in Wonen in Friesland. De instroom voor Wonen in Friesland kent de 

volgende kanalen; 

- Instroom nieuwe cliënten per 1 januari 2023 

- Instroom vanuit Exitprocedures Specialistische Jeugdhulp 2022 

- Instroom vanuit lopende trajecten uit een ‘uitsterfconstructie’ (onder andere duurzame trajecten) 

Er is voor Wonen in Friesland dus geen sprake van een ‘conversie actie’ per 1 januari 2023. 

Wanneer een cliënt instroomt vanuit één van deze 3 kanalen zal de gemeentelijke toegang gezamenlijk met de 

jeugdhulpaanbieder toetsen welke woonvorm van toepassing is. Hieronder in overzicht: 

 

 

 

  

Implementatie Wonen in Friesland 2023 

Reguliere instroom: 
Nieuwe toewijzingen per 1 januari 2023 

Instroom Exit procedure 2022-2023 
Toewijzingen die ontstaan n.a.v. 

(her)beoordelingen van lopende toewijzingen 

in 2022. Instroom via dit kanaal kan tot uiterlijk 

1 juli 2023 plaatsvinden. 

Instroom vanuit trajecten die 

worden uitgediend onder 

voorwaarden 2018-2022 
Instroom via dit kanaal kan tot uiterlijk 31 

december 2023 plaatsvinden. 

Welke woonvorm is 

van toepassing voor 

de cliënt? 

1 Gezinshuis regulier 

2 Gezinshuis intensief 

3 Kleinschalige woonvoorziening 

(perspectief) 

4 Kleinschalige woonvoorziening 

(plus) 

5. Kleinschalige woonvoorziening 

(Jong kind) 

6. Zelfstandigheidstraining 

7 Ouder en kind woonvoorziening 
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6. Bijlagen: 
 

Bijlage 1: Stapelingsmatrix Specialistische Jeugdhulp 2023 

 
 

1: Stapeling van profiel G: Dagbehandeling Specialistische Jeugdhulp is alleen mogelijk na overleg tussen de verwijzer en 

jeugdhulpaanbieder (zie omschrijving profiel G, pagina 23 van het Normenkader). 

2: Toewijzingen van de profielen: J – intensiteit 1 (vervoersvoorziening), intensiteit 2 (Reistijd hulpverlening op Friese 

Waddeneilanden) en Intensiteit 7 (multidisciplinaire Diagnostiek) is alleen mogelijk na afstemming met de gemeentelijke toegang. 


