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Passende jeugdhulp 

Bij de inzet van specialistische jeugdhulp (maar feitelijk bij de inzet van alle gespecialiseerde 
jeugdzorg) gaan wij in Friesland uit van het begrip passende jeugdhulp. 
 
Dat begrip heeft meerdere dimensies. 
 
De eerste dimensie is dat passende jeugdhulp, zo normaal mogelijke ondersteuning is: dichtbij en 
‘zo thuis mogelijk’. 

 
De tweede dimensie is dat passende jeugdhulp rekening houdt met de uitdagingen die opvoeden 
en opgroeien in elk gezin met zich meebrengt. We gaan uit van normaliseren en niet van 
problematiseren.  
 
De derde dimensie is dat passende jeugdhulp matched care is: zwaar als dat nodig is, licht als het 

kan. Zorgen voor machted care houdt o.a. in dat er telkens gekeken wordt naar de veerkracht van 
het gezin en diens informele netwerk. Dit vraagt flexibiliteit van de jeugdhulpaanbieder en 
professional: afschalen of opschalen van hulp vindt plaats als dat kan of moet en er wordt integraal 

gewerkt. Wanneer er andere professionals betrokken zijn in het gezin wordt er gekeken naar het 
effect hiervan op het gezin en de gevolgen hiervan voor de jeugdhulp. 
 
De inspectie gezondheidszorg en jeugd gaat voor het kunnen bieden van passende hulp uit van 

onderstaande vijf elementen voor/van passende zorg. Die ordening is voor ons de vierde dimensie 
van passende jeugdhulp: 

 
 
We lichten die elementen onderstaand toe, waarbij we ook gebruik maken van de inzichten uit de 
rapportage (2017)  “passende zorg en behandeling voor jeugdigen” van de expertgroep die is 
ingesteld door de branches gespecialiseerde zorg voor jeugd. 
 

1. (Tijdig) signaleren 
Ten eerste is nodig dat (tijdig) wordt gesignaleerd door ouders, jeugdige of het (informele of 

professionele) netwerk om de jeugdige heen dat er vraagstukken spelen die te maken hebben met 

al dan niet (voldoende) kunnen invullen van eigen regie en/of “goed genoeg” om kunnen gaan met 

sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Dit zorgt ervoor dat er zo vroeg als 

mogelijk en zo licht als mogelijk is, hulp in te zetten. Het begrip ‘normaliseren’ speelt hierin tevens 

een rol.  

2. Analyse en plan 
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Vervolgens is het belangrijk de ondersteuningsbehoefte van deze jeugdigen die voortkomt uit de 

situatie en/of de problematiek tijdig, deskundig en integraal in kaart wordt gebracht. Ook wel de 
probleemanalyse of verklarende analyse genoemd. Dit gebeurt in gesprek met ouders, jeugdigen 
en het formele en informele netwerk. De mogelijkheden en capaciteiten van de jeugdige en diens 
gezin, de steun uit het netwerk en de positieve betekenis die de jeugdige of het gezin geeft aan 
deze relaties bepalen de precieze invulling van de ondersteuningsbehoefte en zijn  onderdeel van 
de analyse. Er wordt intensief ingestoken op het vergroten van de mogelijkheden binnen het gezin 
en diens netwerk en wanneer nodig wordt er aanvullend passende (jeugd)hulp ingezet. 

 
3. Organiseren 
Om passende hulp te kunnen bieden is het daarnaast een voorwaarde dat de in te zetten hulp 
ontstaat op basis van de gedragen en onderschreven probleemanalyse en het daaruit opgestelde 
plan. Dit kan in de vorm van maatwerk of een bestaand hulpaanbod zijn dat aansluit bij de 
hulpbehoefte van de jeugdige en gezin. Het is belangrijk dat deze hulp tijdig geboden kan worden 

en dat de jeugdige en zijn ouders zo min mogelijk te maken krijgt met wachtlijsten, 
overplaatsingen, doorverwijzingen en dat hulp zo lang als nodig kan worden geboden (continuïteit) 
en de gestelde resultaten behaald zijn.  

 
4. Passend hulpaanbod 
Ook is de kwaliteit, de professionaliteit en de integraliteit waarmee de jeugdhulp wordt geboden 
belangrijk. Belangrijk is dat alle betrokkenen binnen het netwerk overeenkomstige en gedeelde 

kennis hebben over voorkomen, ontstaan en effectief beïnvloeden van jeugd -en/of 
gezinsproblematiek. Wat aan hulp wordt geboden is onderhevig aan veranderingen, anticipeert op 
ontwikkelingen en is afhankelijk van de regionale en lokale situatie. Door innovatie en structureel 
reflecteren en leren verbetert het hulpaanbod voortdurend. 
 
5. Regie, monitoring en evaluatie 
De effectiviteit van de hulp is een graadmeter voor passende hulp: leidt de ingezette hulp tot het 

opheffen of beheersbaar maken van de bedreiging van de ontwikkeling van een jeugdige? Niet 
alleen voor nu, maar ook voor de langer termijn? Om dit in het oog te houden, zijn regie, 
monitoring en evaluatie van de hulp een randvoorwaarde voor passende hulp. Hierbij hoort dat 
regelmatig contact is met ouders, de jeugdige en de hulpverleners. Wanneer het nodig is, wordt de 
hulp aangepast. 

 

 
Vragen:  

- Is deze visie hanteerbaar voor de zorgaanbieders? 
- Hoe laten we de genoemde elementen voor passende hulp goed uit de verf komen: wie is 

verantwoordelijk voor de genoemde afwegingen c.q. documenten of procedures? 

- Bespreken van een casus met betrekking tot passende jeugdhulp  


