
 

 

Afbakening specialistische jeugdhulp (scope) 

Binnen de kaders van de Jeugdwet moet worden gedaan wat nodig is. Met specialistische jeugdhulp 
moet een bijdrage worden geleverd aan de resultaten die zijn gesteld en de doelen die daarvoor voor 
de betreffende jeugdige zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan of behandelplan. 
De scope die wij in Friesland hanteren voor specialistische jeugdhulp is aangescherpt ten opzichte 
van 2018. Hierna beschrijven wij de in Friesland gehanteerde afbakening. 
 
In dit document geven we helderheid over wat onder specialistische jeugdhulp mag worden verstaan 

en dit moet vervolgens (lokaal) vertaald worden naar de verordening, beleidsregels en het instrueren 

van de gebiedsteams.  

De afbakening zoals wij die omschrijven voor specialistische jeugdhulp, heeft zijn weerslag op de  

contractering van jeugdhulpaanbieders. Zij zorgen er voor dat met hun interventies de wettelijk 

vastgelegde resultaten die voor onze regio geconcretiseerd zijn, behaald kunnen worden en kunnen 

aantonen dat de resultaten en daaraan gekoppelde doelen ook daadwerkelijk in voldoende mate 

worden behaald. De inzet van effectieve hulp en interventies is de basis.  

Doelgroep 

Binnen de scope van de specialistische jeugdhulp vallen (gezinnen met) jeugdigen in de leeftijd van -9 

maanden tot en met 17 jaar. Ook binnen de scope vallen (gezinnen met) jeugdigen en 

jongvolwassenen die reeds voor hun 18de levensjaar ondersteuning/ zorg hebben ontvangen binnen 

de Jeugdwet, en op basis van de verlengde Jeugdwet hiervoor ook na hun 18e levensjaar in 

aanmerking blijven komen. 

Voorliggende wetten, te behalen resultaten en betrokken problematiek 

Anders dan de Jeugdwet, hebben andere zorgwetten een gesloten systeem: je hebt recht op een 
voorziening of je maakt aanspraak op een voorziening of niet. De Jeugdwet heeft daarentegen een 
open karakter. Daarom is het voor de bepaling van de reikwijdte van de Jeugdwet in elk geval goed 
de grenzen van de andere wetten te kennen. Het is goed om stil te staan bij de juridische afbakening 
van de Jeugdwet ten opzichte van die andere wetten. Valt iets onder een andere zorgwet, dan is de 
Jeugdwet niet van toepassing en is specialistische jeugdhulp niet nodig. Maar daarmee is nog niet de 
reikwijdte van de jeugdhulpplicht gegeven. 
 

Met name vanwege het ‘open karakter’ is het van belang dat gemeenten hebben nagedacht over de 
omvang en reikwijdte van de jeugdhulpplicht.  Het inkleuren van de resultaatsgebieden, zorgt vanzelf 
voor grenzen. Het helpt de professionals in de uitvoering bovendien om duidelijke doelstellingen te 
verbinden aan de in te zetten hulp. De doelen moeten passen binnen de resultaatsverplichting die 
we in regio verband hebben vastgelegd. 
 
Een belangrijke afbakening is daarom gelegen in de definitie van jeugdhulp en in de resultaten die 

met de jeugdhulp moeten worden bereikt. Landelijk is in de Jeugdwet aangegeven: 

a. gezond en veilig op te groeien; 

b. te groeien naar zelfstandigheid; 

c. voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren, rekening houdend met de 

leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de jeugdige.  

 

Naast de resultaten die met jeugdhulp moeten kunnen worden bereikt noemt de Jeugdwet een 

aantal problemen waarvoor de jeugdhulpplicht geldt. Dit betreft: 



 

 

1. opgroei- en opvoedingsproblemen; 

2. psychische problemen en stoornissen 

Die commissie Sint1 heeft recentelijk benoemt dat vastgestelde zorgen over de veiligheid van een 

jeugdige; vastgestelde psychische stoornis of beperking en de eigen sociale omgeving niet in staat is 

voor daadwerkelijke participatie van de betreffende jeugdige te zorgen en als bij andersoortige 

problematiek participatie in onderwijs, sociale contacten of vrije tijd onmogelijk is, elementen zijn die 

maken dat gespecialiseerde jeugdhulp ingezet moet worden. 

Voor een uitgebreidere afbakening tussen de verschillende wetten verwijzen we naar het schema 

van Schulinck in bijlage 1. Op de website van SDF is de meest recente informatie terug te vinden. 

 

Noodzakelijke hulp en onderzoekplicht verwijzers 

De jeugdhulpplicht strekt zich slechts uit tot noodzakelijke hulp. Hulp die nodig is om de jeugdige in 

staat te stellen gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid en voldoende 

zelfredzaam te zijn en te participeren (afbakening in resultaten en problemen).  

De wettelijke verwijzer moet van oordeel zijn dat het noodzakelijk is voor deze jeugdige om 

ondersteuning te krijgen om bovengenoemd resultaat te bereiken. Belangrijk onderdeel van de 

jeugdhulpplicht en daarmee de afbakening van jeugdhulp is de door jurisprudentie vastgestelde 

onderzoeksplicht voor verwijzers binnen de Jeugdwet. De Centrale Raad van Beroep heeft op 1 mei 

2017 een uitspraak gedaan over de wijze waarop het onderzoek naar de vraag of gespecialiseerde 

jeugdhulp ingezet gaat worden, moet zijn ingericht.  

Het onderzoek moet de volgende (volgordelijke) stappen bevatten.  

1. Onderzoeken welke gemeente verantwoordelijk is (op basis van woonplaatsbeginsel) 

2. Vaststellen wat de eigenlijke hulpvraag van de jeugdige en/of ouder(s) is 

3. Onderzoeken of de Jeugdwet van toepassing is (doelgroep) 

4. In kaart brengen van beperkingen/problematiek (vraagverheldering, tijdlijn met life events 

en ingezette ondersteuning, behandeling en/of hulp en bereikte resultaten) 

5. Bepalen welke ondersteuning nodig is (ondersteuningsbehoefte) 

6. Onderzoeken van eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen (eigen kracht)  

7. Onderzoek de mogelijkheden om gebruik te maken van voorliggende voorzieningen (vanuit 

andere wetgeving). Zie ook afbakening andere wetten. 

8. Onderzoek de mogelijkheden om gebruik te maken van algemene voorzieningen. 

9. Aanspraak op een individuele voorziening ZIN of PGB?  
10. Indien er een PGB wordt aangevraagd dient er beoordeeld te worden of er aan de 

voorwaarden pgb voldaan wordt 
 
Deze stappen zijn daarom essentieel bij elke beoordeling van jeugdhulp. Maar de jeugdhulpplicht is 
meer dan het doen van een goed onderzoek. 
 

De noodzaak blijkt ook uit het feit dat er sprake is van een van de (of een combinatie van de) 

onderstaande factoren: 

- Ouders en/of jeugdige voelen zich niet voldoende competent om uitdagingen van opvoeden 
en opgroeien het hoofd te bieden; 

 
1 In de rapportage van de stuurgroep maatregelen beheersbaarheid financiën jeugdwet van april 2021. 



 

 

- Er is behoefte aan en noodzaak tot (soms intensieve) ondersteuning, begeleiding of 
behandeling; 

- De draagkracht - draaglast verhouding binnen het gezin is niet in balans; 

- Er is onvoldoende steun vanuit het eigen netwerk; 

- Er kunnen geen algemeen toegankelijke voorzieningen worden getroffen en/of er is geen 
ander voorliggend wettelijk kader van toepassing waarmee de beoogde resultaten te 
behalen zijn. 

Specialistische Effectieve jeugdhulp 

In Friesland is het verbeteren van kwaliteit van de jeugdhulp de komende jaren een belangrijke 

drijfveer. Effectiviteit is een essentieel onderdeel van die kwaliteit.  

 

Effectieve jeugdhulp is hulp die ertoe leidt dat kinderen en jongeren zich zo goed mogelijk 

ontwikkelen, dat opvoeders beschikken over voldoende opvoedingsvaardigheden en dat opgroei- en 

opvoedproblemen afnemen. 

 

Specialistische Jeugdhulp is effectief (bijlage 2) en gericht op: 

• het bevorderen van de zelfredzaamheid of het verminderen van de afhankelijkheid van 

de jeugdige en/of het gezin; 

• Normaliseren en de-medicaliseren; 

• De ondersteuningsbehoefte en situatie van de jeugdige en/of het gezin. De gestelde 

doelen/resultaten die zijn opgenomen in het ondersteuningsplan zijn leidend voor het in 

te zetten traject.  Het traject wordt vraaggericht ingericht en niet aanbod gericht; 

• Interventies die altijd in samenhang met elkaar worden ingezet op basis van het 

ondersteuningsplan (zoals vak- en speltherapie, intelligentietest, weerbaarheidstraining 

etc.).  

Effectieve hulp is hulp die voor het gehele betrokken gezinssysteem in één plan is opgenomen en 

geprioriteerd wordt zodat de afzonderlijke interventies ook daadwerkelijk effectief kunnen zijn. Het 

heeft geen zin om bij bestaansonzekerheid en de daaraan verbonden stress, in te zetten op een 

positief opvoedklimaat in een gezin. 

Ordeningsprincipe 

Op basis van het Ordeningsprincipe Kind in Fryslân (bijlage 1) wordt bepaald welke zwaarte van 

ondersteuning nodig is. Er worden vier vormen onderscheiden:  

1. opvoedingsvragen,  

2. opvoedingsspanning,  

3. opvoedingsnood, 

4. opvoedingscrisis. 

Wanneer er sprake is van opvoedingsvragen of opvoedingsspanning wordt indien nodig 

ondersteuning geboden vanuit andere/ voorliggende voorzieningen (zoals de Jeugd Gezondheid Zorg 

en/of de basisondersteuning/gebiedsteams). Dit zal door gemeenten worden uitgewerkt. 

Indien er sprake is van opvoedingsnood of opvoedingscrisis wordt indien nodig ondersteuning 

geboden door middel van Specialistische Jeugdhulp of Hoogspecialistische Jeugdhulp al dan niet 

binnen gedwongen kader.  

  



 

 

Normenkader 

Specialistische jeugdhulp is jeugdhulp die valt onder een van de in Friesland gehanteerde 

ondersteuningsprofielen en leidt tot de geformuleerde resultaten (in algemene zin) en doelen (per 

specifieke casus). 

Belangrijk is ook dat de bij de onderscheiden ondersteuningsprofielen aangegeven problematiek 

daadwerkelijk en aantoonbaar aanwezig is. 


