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Normenkader specialistische jeugdhulp Friesland. 
 
Het normenkader dat we in Friesland gebruiken, bestaat uit vijf onderling samenhangende 
elementen te weten: 

 
- Een algemeen kader (scope); 
- Inzet van effectieve interventies 
- Het Friese Kwaliteitskader; 
- De vastgelegde ondersteuningsprofielen en intensiteiten (PIC’s) inclusief specifieke 

aanvullende voorwaarden per profiel en/of per intensiteit; 
- De vastgestelde tarieven die bij de PIC’s horen. 

Scope 
Specialistische jeugdhulp valt binnen de wettelijke kaders: als sprake is van onveiligheid, 

psychische stoornis of beperking en/of in combinatie met omstandigheid dat eigen sociale 
omgeving niet kan zorgen voor daadwerkelijke participatie jeugdige in onderwijs, sociale contacten 
of vrije tijdsbesteding, kan de inzet van specialistische jeugdhulp geëigend zijn. 
 
Specialistische hulp is altijd noodzakelijke hulp:  

- op basis van de vastgestelde hulpvraag en problematiek is Jeugdwet van toepassing;  
- de veerkracht van de sociale omgeving is (tijdelijk) ontoereikend;  
- algemene voorzieningen kunnen de gevraagde hulp niet bieden;  
- er zijn geen voorliggende voorzieningen;  
- een persoonsgebonden budget is niet aan de orde. 

 
Specialistische jeugdhulp is effectieve hulp. Om te kunnen bepalen of hulp effectief is hanteren we 

de door het Nederlands Jeugdinstituut vastgelegde criteria die we terug willen zien in het in het 
kader van ons kwaliteitsbeleid voorgeschreven jaarlijks te presenteren kwaliteitsverslag. 
 
Bij specialistische jeugdhulp is sprake van de in het Friese ordeningsprincipe genoemde 

“opvoedingsnood” of  “opvoedingscrisis”. Concreter aangegeven komt het er op neer dat de 
volgende aspecten uit de blauw gearceerde kolommen aan de orde zijn. Uit de gehouden 

gesprekken als voorbereiding op de aanbesteding komt naar voren dat een goede coördinatie met 
betrekking de samenwerking en aansluiting van ondersteuning en hulp in elk van de vier 
kwadranten uit de Friese ordening, essentieel is. De nadere uitwerking van rollen en 
verantwoordelijkheden zal in het implementatieproces nadrukkelijk aandacht worden gegeven. Ook 
is het belangrijk dat duidelijk wordt hoe gemeenten een uniforme uitwerking van hulp in de beide 
andere kwadranten (“opvoedingsvragen” en “opvoedingsspanning”) inhoud gaan geven. 

 

Specialistische jeugdhulp valt onder de in Friesland gehanteerde ondersteuningsprofielen (zie 
hierna in deze memo). 

Effectieve interventies 
Specialistische jeugdhulp is effectieve hulp. Om te kunnen bepalen of hulp effectief is hanteren we 
de door het Nederlands Jeugdinstituut vastgelegde criteria die we terug willen zien in het in het 
kader van ons kwaliteitsbeleid voorgeschreven jaarlijks te presenteren kwaliteitsverslag. 

Kwadrant/   

Aspecten Vragen Spanning Nood Crisis

Gevoel Ouders/jeugdige voelen zich competent

Ouders/jeugdige twijfelen soms aan de 

eigen vaardigheden en competenties

Het gevoel bij ouders/jeugdige van 

competentie is (tijdelijk) verdwenen

Ouders/jeugdige voelen zich 

machteloos en incompetent 

Vragen

Vragen bij opgroeien en opvoeden van 

ouders/jeugdige zijn naar tevredenheid 

op te lossen 

Opvoedings- en/of opgroeivragen zijn 

niet soepel oplosbaar, er is sprake van 

beginnende problemen Opvoedings- en/of opgroeiproblemen 

Opvoedings- en/of opgroeiproblemen 

zijn hardnekkig en complex

Behoefte

Ouders/jeugdige hebben behoefte aan 

informatie en uitwisselen van 

ervaringen

Ouders/jeugdige hebben behoefte aan 

vrijblijvende begeleiding en 

ondersteuning, bij voorkeur door een 

professional

Ouders/jeugdige hebben behoefte aan 

(soms tijdelijk intensieve) ondersteuning 

en/of behandeling

Ouders/jeugdige hebben behoefte aan 

intensieve 

opvoedingsondersteuning/behandeling

Draagkracht
De draagkracht-draaglastverhouding in 

het gezin is in balans

De draagkracht-draaglastverhouding in 

het gezin raakt soms uit balans

De draagkracht-draaglastverhouding in 

het gezin is in disbalans

De draagkracht-draaglastverhouding 

is ernstig verstoord

Netwerk De steun in het eigen netwerk voldoet

De ondersteuning van het eigen netwerk 

schiet soms tekort

De steun vanuit het eigen netwerk is 

onvoldoende

De steun vanuit het eigen netwerk is 

onvoldoende of niet aanwezig
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Effectieve interventies zijn interventies waarbij de algemene werkzame factoren voor effectieve 

hulp worden gehanteerd en de specifieke werkzame factoren die gelden voor de ingezette 
interventie. 
 
In Friesland gaan we er van uit dat jeugdhulpaanbieders op casusniveau werken met evaluaties 
rondom ingezette hulp om te kunnen bepalen of deze hulp ook daadwerkelijk bijdraagt aan het 
realiseren van gestelde doelen en resultaten. 
 

Op aanbiedersniveau gaan we op basis van de landelijk vastgelegde outcome-indicatoren en onze 
eigen regionale indicatoren, in gesprek met gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. De afzonderlijke 
resultaten van een jeugdhulpaanbieder per outcome-indicator wordt vastgelegd in het jaarlijks op 
te stellen kwaliteitsverslag (zie hierna onderdeel Fries kwaliteitskader jeugdhulp). 
Het kwaliteitsverslag vormt de basis voor een te voeren relatiemanagement gesprek met de 
betreffende jeugdhulpaanbieder. 

Fries kwaliteitskader Jeugdhulp 
Het uitgangspunt bij het kwaliteitsbeleid binnen de kavel Specialistische Jeugdhulp is het concept 
‘verantwoorde hulp’. Het gaat om jeugdhulp die ‘goed genoeg’ is met het oog op de gestelde 
doelen voor de jeugdhulp en om jeugdhulp die is afgestemd op reële behoeften van jeugdigen en 
hun gezin en op andere vormen van ondersteuning en hulp.  
 
Concreet houdt die verantwoorde hulp (in ieder geval) in dat zorgaanbieders:  

• zich zo organiseren en voorzien van kwalitatief en kwantitatief personeel, dat verantwoorde 

hulp kan worden geboden (norm van de verantwoorde werktoedeling);  
• gebruik maken van landelijk vastgelegde richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en 

vastleggen welke richtlijnen gebruikt en toegepast worden op de totale caseload en in 
welke mate dat gebeurt; 

• werken met een familiegroepsplan, hulpverleningsplan, behandelplan of plan van aanpak;   
• hun casuïstiek melden via de Verwijsindex Friesland en zo beoordelen of andere 

zorgaanbieders betrokken zijn (geweest) bij de jeugdige; 

• een kwaliteitssysteem hebben dat door SDF is goedgekeurd c.q. voorgeschreven is;  
• werken met medewerkers die beschikken over een actuele (niet ouder dan drie jaar) VOG;  

• een meldcode hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling;  
• een meldplicht hebben bij een calamiteit en bij geweld bij de verlening van jeugdhulp;  
• een klachtencommissie hebben ingesteld of ter beschikking hebben;  
• beschikken over een cliëntenraad;  

• toestemming vragen aan jeugdigen en hun gezaghebbenden voor verlening van jeugdhulp;  
• een vertrouwenspersoon in de gelegenheid stellen zijn taak uit te oefenen; 
• eens per jaar een inhoudelijk kwaliteitsverslag presenteren waarin zij hun ontwikkelwensen 

en verbeteracties vermelden en monitoren en de resultaten op de landelijk vastgelegde 
outcome criteria en regionale indicatoren delen. 

 
Het Fries kwaliteitskader jeugdhulp gaat uit van een basis op orde-principe (dat is ons minimum en 

heeft betrekking op alle bullits die hiervoor zijn genoemd) en het is gericht op het continu 
verbeteren van resultaat en kwaliteit. Het kwaliteitsverslag (de laatste bullit) is een middel om de 
verbeterpunten en voortgang van verbeteracties gezamenlijk inzichtelijk te maken en hier 
actiepunten aan te verbinden. 
 

Met betrekking tot de kwaliteitseisen ten aanzien van personeel geldt dat we BIG accreditatie, SKJ 
registratie en een registratie in één van de registers van de RBCZ beschouwen als toereikend in het 

kader van de verantwoorde werktoedeling. Daarbij geldt wel expliciet dat de aard van de hulp ook 
daadwerkelijk onder de scope van specialistische jeugdhulp dient te vallen. 
Voor vaktherapie geldt dat dit geen solitair bestanddeel van een traject kan zijn; dit vanwege de 
uitgangspunten van resultaatsturing en trajectbenadering die we in Friesland hanteren. 

Ondersteuningsprofielen en intensiteiten 
 

Negen profielen 

We onderscheiden zeven inhoudelijke profielen: drie ambulante profielen, een profiel voor 

begeleiding, een profiel voor dagopvang, een profiel voor logeren, een profiel voor dagbehandeling 
en een profiel voor residentiële (klinische) specialistische jeugdhulp. 
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Daarnaast kennen we het profiel waarin een aantal “producten” zijn ondergebracht, die we als 

randvoorwaarden beschouwen om van passende jeugdhulp te kunnen spreken.  
 
Ons kader ziet er als volgt uit: 
 

Profielen:     

Ambulante specialistische jeugdhulp   

  Basisjeugdhulp (profiel A) 

  Specialistische jeugdhulp (profiel B) 

  Systeembehandeling  (profiel C) 

Begeleiding en ondersteuning  (profiel D) 

Dagopvang    (profiel E) 

Dagbehandeling specialistische jeugdhulp (profiel F) 

Residentiële specialistische jeugdhulp (profiel G) 

Randvoorwaardelijke zaken en producten (profiel H) 

Logeren   (profiel I) 
 

Intensiteiten 

Elk profiel kent een aantal (onderling verschillende) intensiteiten. Omdat we in Fryslân niet werken 
met een bekostiging van P maal Q, maar met resultaatfinanciering, is het bepalen van intensiteiten 
lastig. 

Er is immers, door de aard van de gekozen bekostigingssystematiek, geen directe relatie tussen in 
te zetten uren, te gebruiken methoden of interventies en het te behalen resultaat. Die relatie 
leggen is een expertise van de jeugdhulpaanbieder: wij faciliteren als opdrachtgever de te maken 
keuzes. 
 
Om die reden is na een intensieve speurtocht naar alternatieven gekozen om per 
ondersteuningsprofiel twee referentie intensiteiten te hanteren (de minimale en de maximale) en 

daartussen logische staffels toe te voegen. 
Met die staffels komen we tegemoet aan de bezwaren uit de marktconsultatie. In die consultatie is 
aangegeven dat de door ons in eerste aanleg gebruikte intensiteiten te grote onderlinge 

(financiële) stappen kenden. Ook het alternatief om per profiel te gaan werken met aanbieder 
specifieke tarieven werd als onhaalbaar aangemerkt. Zelf hadden we om administratief technische 
redenen de mogelijkheid om per profiel met bandbreedtes te gaan werken al verworpen. 
 

Voor de goede orde: de berekende referentie intensiteiten bevatten geen voorschrift over de in te 
zetten P of Q. Ze zijn slechts een referentie waarmee wij als opdrachtgever een aan de betreffende 
intensiteit gekoppeld tarief onderbouwen. De jeugdhulpaanbieder kan kiezen om een eigen, 
passende inzet van uren of kwalificaties te organiseren zodat daarmee de gestelde resultaten en 
doelen behaald kunnen worden. Ook wordt van de jeugdhulpaanbieder verwacht dat er een 
samenhangend en totaal traject wordt geboden die een passende hupaanbod is in het licht van de 

geconstateerde hulpvraag. 
 
In de onderstaande tabel hebben wij de te hanteren intensiteiten opgesomd. 
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Context bij de ondersteuningsprofielen 
Specialistische jeugdhulp kan alleen worden ingezet als sprake is van en/of ontwikkel-, gedrag-, 
emotionele c.q. verslavingsproblematiek bij jeugdigen (ook als het gaat om jeugdigen met beneden 
gemiddelde intelligentie) en zij daar zelf of hun opvoeders belemmeringen door ervaren bij het 
functioneren in hun gezin, op school, in de buurt of in sociale relaties. 
 

In geval er wordt gekozen voor de inzet van specialistische jeugdhulp, mogen jeugdigen/gezinnen 

verwachten dat de regie over de ondersteuning bij hen blijft liggen (en in het gedwongen kader 

voor zover mogelijk) , ondersteuning dichtbij huis en het sociale netwerk wordt geboden en alle 

gezinsleden en leefdomeinen worden betrokken voor zover dat gegeven de hulpvraag relevant is. 

 

De gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zorgen met betrekking tot de binnen specialistische 

jeugdhulp geboden ondersteuning, behandeling of begeleiding voor kwaliteit en effectiviteit van de 

interventie en vernieuwing van het hulpaanbod passend bij de actuele inzichten. 

Jeugdhulpaanbieders vullen de uitgangspunten van resultaatsturing in zoals bedoeld. 

Daarnaast zorgen de jeugdhulpaanbieders voor de inzet van passende hulp, die vaker dan nu het 

geval is in de thuissituatie wordt geboden en waarbij de uitstroom sneller plaats gaat vinden dan 

nu het geval is. Uiteraard geldt ook bij die laatste twee genoemde aspecten dat dit alleen mogelijk 

is als het ook verantwoord is. 

 

Algemeen 
In Fryslân hebben we gekozen voor een bekostigingssysteem waarbij de problematiek van en voor 
een jeugdige of gezin aangepakt wordt, in samenhang met de op basis van vraagverheldering 
bepaalde resultaten en doelen te stellen en daarbij een passend ondersteuningsprofiel met 
intensiteiten te kiezen. Kortom: als er jeugdhulp nodig is, wordt dit ingezet op basis van een 
ondersteuningsprofiel. Het gaat hierbij om profielen waarin onderling samenhangende trajecten 

ondergebracht kunnen worden. Het uitgangspunt van resultaatsturing en – financiering is namelijk 
dat er één compleet pakket behandeling c.q. begeleiding wordt geboden en niet afzonderlijke 
modules of producten. Dit betekent dat jeugdhulpaanbieders samenwerken (met collega’s, maar 
ook met andere instanties zoals gemeenten, woningbouwcorporaties en de volwassenenzorg) 
wanneer de problematiek van de jeugdige/gezin daar om vraagt. Daarbij is het wel zo dat een 

jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk is en blijft voor de organisatie en uitvoering van de 
jeugdhulp. 

 

De keuze die gemaakt wordt voor een ondersteuningsprofiel en intensiteit, wordt gemaakt op basis 
van inhoudelijke overwegingen en motieven. Die overwegingen en motieven behoren terug te 
komen als motivering bij de aanvraag voor een profiel en intensiteit. Dat geldt voor alle 
verwijzingen.  

De gemeentelijke toegang is primair verantwoordelijk voor de aan te dragen motivering bij 
gemeentelijke verwijzingen; de GI’s bij verwijzingen binnen het gedwongen kader en bij de directe 
verwijzingen van anderen is de Jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor het aandragen van een 
motivering, tenzij de gemeentelijke toegang wordt betrokken. 
 
M.b.t. de motivering zijn twee zaken belangrijk.  
In de eerste plaats de indicatoren die gelden om te kunnen bepalen of er sprake is van 

gespecialiseerde jeugdzorg (dus niet vrij toegankelijke zorg) en meer specifiek van specialistische 

jeugdhulp (passend binnen dit perceel).  
Hierbij is de te hanteren scope voor specialistische jeugdhulp relevant (zie hiervoor). 
Maar ook de  volgende aspecten moeten nadrukkelijk worden betrokken bij deze eerste afweging.  
De hierna genoemde indicatoren dienen allemaal aanwezig te zijn en te worden bevestigd bij de 
vraagverheldering. 

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

- 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. 
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Ten tweede dient duidelijk te zijn dat de hierna genoemde problematiek aan de orde is. Per profiel 

nemen we de relevante problematiek op als indicatie om gebruik te maken van het betreffende 
profiel. 

- Gedrag-, emotionele-, en/of loyaliteitsproblemen en problemen op school; 
- Onenigheid tussen ouders over opvoedingsaanpak en probleemaanpak; 
- Psychiatrische en/of somatische stoornis, en/of verstandelijke beperking, en/of 

ontwikkelingsstoornis, en/of verslaving of syndromale afwijking; 
- Problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en leefdomeinen; 

- Problemen met bieden van voldoende ondersteuning, verzorging en bescherming aan 
kinderen; 

- Complexe problematiek als gevolg van het samenspel tussen kind- ouder- en 
omgevingsfactoren; 

- Complexe problematiek die van invloed is op alledaagse deelname van jeugdige aan het 
maatschappelijk verkeer. 

 
Op basis van de aanwezige problematiek (en indicatoren), de cliëntvraag en de uitkomsten van de 
vraagverheldering, wordt een keuze gemaakt voor een ondersteuningsprofiel dat ingezet gaat 

worden. 
 

Resultaatsturing. 
Bij de in 2018 voor Fryslân gekozen bekostigingssystematiek voor specialistische jeugdhulp, is het 

uitgangspunt dat de te bereiken resultaten door verwijzers worden gesteld en dat de 
gecontracteerde jeugdhulpaanbieders deze resultaten vertalen in realistische doelen. De 
financiering is niet gericht op inzet van uren, maar op het te behalen resultaat: voor het behalen 
van het resultaat wordt een vooraf afgesproken tarief beschikbaar gesteld. 
 
De volgende resultaten (niet de doelen dus) zijn limitatief en worden bij elk van de te kiezen 
profielen gehanteerd. Het is mogelijk om meerdere resultaten gelijktijdig onderdeel te laten zijn 

van het ondersteuningsplan voor de betreffende jeugdige of het betreffende gezinssysteem. 
- Er zijn structurele waarborgen voor de veiligheid van de jeugdige ingevuld; 
- Jeugdige functioneert leeftijdsadequaat en binnen de eigen mogelijkheden positief; 
- Problematiek jeugdige is verminderd c.q. grotendeels verdwenen; 

- Ouders zijn in staat tot afstemming over de opvoeding; 
- Ouders beschikken over toereikende opvoedvaardigheden om op eigen kracht positief 

opvoeden effectief inhoud te geven; 
- Er is een steunend netwerk aanwezig; 
- De draagkracht - draaglast verhouding binnen het gezin is voldoende in balans. 

 
Een belangrijk punt van aandacht is op welke manier de genoemde resultaten gemonitord kunnen 
worden: waaruit is af te leiden dat de gestelde doelen ook gerealiseerd zijn of voldoende dichterbij 
zijn gekomen als gevolg van de inzet van specialistische jeugdhulp? In het hiervoor genoemde 

kwaliteitskader geven we aan dat we via tellen en vertellen zicht willen krijgen op behaalde 
resultaten en inzetten op gezamenlijke en voortdurende reflectie en leercyclus. 
 
Het is in onze ogen belangrijk om expliciet aan te geven dat wij per januari 2023 definitief en 
volledig afzien van de in de afgelopen jaren ingeslepen routine om per casus resultaten te willen 
beoordelen en te komen tot een afrekening van de laatste 30% van de gekozen PIC. 
De overeengekomen (en via het berichtenverkeer bevestigde) PIC wordt volledig uitbetaald (70% 

bij aanvang van de zorg en 30% bij beëindiging van de zorg) rekening houdende met de in het 
administratieprotocol specialistische jeugdhulp benoemde uitzonderingen. 
We gaan in gesprek (op basis van het kwaliteitsverslag en via relatiegesprekken) over de door de 
betreffende organisatie behaalde resultaten. Resultaten die betrekking hebben op alle jeugdigen 
die in de loop van een kalenderjaar zorg hebben ontvangen via de betreffende jeugdhulpaanbieder. 
 

Tarieven 
Zoals we hiervoor (onderdeel intensiteiten) al hebben aangegeven zijn de tarieven die we 
hanteren, niet meer dan een indicatie voor onze opvatting dat met de betreffende tarieven de 

gevraagde specialistische jeugdhulp geboden kan worden tegen een reëel tarief. 
Aan de jeugdhulpaanbieder is het om een passend aanbod te organiseren waarmee de resultaten 
en doelen die gesteld zijn worden behaald. 
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In de gehouden marktconsultatie hebben we aangegeven hoe de door ons gebruikte bouwstenen er 

uit zien. Het betreffende rapport van Bijleveld Advies maakt onverkort onderdeel uit van de 
informatie die wij beschikbaar stellen. 
 
 


