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Hoe is het nu geregeld?

 Scope is nu heel breed: niet duidelijk omschreven wat wel/niet SJH

 Specialistische jeugdhulp is hulp voor:

 -9 maanden t/m 17 jaar 

 18 t/m 23 verlengde jeugdwet

 18 t/m 23 geen verlengde jeugdwet, geen aanspraak Wlz en Zvw

 HS, dyslexie en crisishulp valt buiten scope SJH



Welke problemen ervaren we?

Scope jeugdhulp is heel 
breed/weinig kaders voor 

gebiedsteams

Gemeente, zorgaanbieders én 
inwoners hebben 

uiteenlopende opvattingen

Ongelijke 
behandeling/toekenningen

Kosten specialistische 
jeugdhulp stijgen

Doel 
normaliseren/demedicaliseren 

onvoldoende behaald

Afhankelijkheid van gemeente 
en zorgaanbieders wordt in 
stand gehouden/neemt toe



Inhoudelijke overwegingen

 Verbeterpunten evaluatie inkoop 2018

 Scherp kijken welke vorm jeugdhulp valt onder welke wet (Wmo, WLZ, Zvw, 

Pao)

 Voorkomen dat kinderen medicaliseren en ‘stempel’ krijgen

 We willen de zelfredzaamheid van gezinnen bevorderen

 We willen passende hulp bieden voor kinderen die het echt nodig hebben

 Ondersteuningsbehoefte en situatie dienen centraal te staan

 We willen uitsluitend aanbieders contracteren die effectieve specialistische 

jeugdhulp kunnen bieden



Oplossingsrichting

Specialistische Jeugdhulp:

Als de hulp jeugdigen in staat 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 wettelijk verwijzer moet 
onderzoeken of het noodzakelijk is voor deze jeugdige om 
ondersteuning te krijgen om bovengenoemd resultaat te 
bereiken (onderzoeksplicht).

*De gemeente hoeft alleen een voorziening te treffen als de 
jeugdige en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen.



Specialistische Jeugdhulp is effectief en gericht op:

 het bevorderen van de zelfredzaamheid of het verminderen van de afhankelijkheid van 
de jeugdige en/of het gezin;

 normaliseren en demedicaliseren;

 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 andere interventies worden ingezet op basis 
van het ondersteuningsplan (zoals vak- en speltherapie, intelligentietest, 
weerbaarheidstraining etc.).

Vormen uitsluiten die niet onder scope SJH vallen:

 Zorg die ook onder de zorgverzekering, Wlz, Wmo 2015 en de onderwijswetten en  de 
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen vallen. 

 Zorg die ingezet wordt waarbij het zwaartepunt van de zorgvraag ligt bij de 
ouder(s)/verzorger(s).

 equitherapie, weerbaarheidstraining, vak- en speltherapie, intelligentietest, coaching 
en vergelijkbare vormen van ondersteuning tenzij ze onderdeel zijn van een traject. 

Uitgangspunten



Wat is effectieve specialistische jeugdhulp?

 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.

Er zijn verschillende soorten effectieve bestanddelen van preventie, ondersteuning en hulp. 
Twee belangrijke zijn:

 Algemeen werkzame factoren dragen bij aan effectief werken bij elk probleem en elke vorm 
van hulp. De kwaliteit van de samenwerking tussen de hulpverlener en het kind, de jongere 
of de ouder is zo'n algemeen werkzame factor. Ook overeenstemming over de doelen en de 
aanpak tussen hulpverlener en kind, jongere of ouder is een factor. Een derde factor is het 
waarborgen van de kwaliteit van de uitvoering van de hulp.

 Kernelementen dragen bij aan effectieve hulp bij een specifiek probleem of een specifieke 
vorm van hulp. Voor een kind met weinig controle over boosheid is een kernelement van hulp 
bijvoorbeeld dat kind, ouders en leerkrachten leren herkennen hoe die boosheid ontstaat en 
zich ontwikkelt. Ook monitoren kan een kernelement zijn, bijvoorbeeld wanneer de 
gedragsproblemen van een jongere verergeren onder invloed van een vriendenkring die 
overlast veroorzaakt. Het helpt dan om ouders tips te geven over hoe ze kunnen toezien op 
de vrijetijdsbesteding van hun kind.

De combi van algemeen werkzame factoren en kernelementen maakt preventie, ondersteuning 
en hulp effectief (bron: Nji).



Discussie

Wat verstaan jullie onder effectieve 
specialistische jeugdhulp?

Waar bestaat effectieve specialistische jeugdhulp 
precies uit?

Wanneer is specialistische jeugdhulp niet langer 
effectief?

Welke verbeteringen kunnen jullie doorvoeren om 
de effectiviteit te verhogen?

Welke verbeteringen kunnen gemeenten/SDF 
doorvoeren om de effectiviteit te verhogen?


