
Themagesprek ‘passende 
specialistische jeugdhulp’

Dinsdag 11 januari 14.00 – 16.00 uur



Programma

14.00 uur: Welkom (Gert Ranter)

14.15 uur: Korte inleiding (Han Tuller)  

14.20 uur: In gesprek

▪ Vraag 1 - 15 minuten

▪ Vraag 2 – 35 minuten

▪ Casusbespreking  - 40 minuten

15.50 uur: Afsluiting (Gert Ranter)



Wat is onze startpositie

• Specialistische jeugdhulp is een noodzakelijk onderdeel van de 
professionele infrastructuur rondom opvoeden en opgroeien van jeugdigen.

• Specialistische jeugdhulp is een vorm van mede opvoeden; dichtbij de 
sociale netwerken van jeugdigen beschikbaar en zo licht en gewoon 
mogelijk, maar intensief en zwaar als dat noodzakelijk is.

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



Passende (specialistische) jeugdhulp (1)

• Is dichtbij en zo ‘thuis mogelijk’

• Gaat uit van de principes van ‘normaliseren’: niet iedere uitdaging van 
opvoeden en opgroeien is een vraagstuk voor specialistische jeugdhulp en 
zeker niet altijd een permanente indicator voor specialistische jeugdhulp

• Is matched care en daar wordt heel flexibel mee omgegaan: afschalen 
wordt verantwoord, maar maximaal toegepast

• Is alleen mogelijk als tijdig mogelijke problematiek wordt gesignaleerd en 
als de ondersteuningsbehoefte deskundig en integraal
in kaart wordt gebracht



Passende (specialistische) jeugdhulp (2)

• Passende specialistische jeugdhulp
• Is gericht op het vergroten van de veerkracht van de jeugdige en het gezin 

(veel aandacht voor bevorderende factoren)

• Is gebaseerd op een gedragen, beschreven en onderschreven 
probleemanalyse

• Kent continuïteit (geen overplaatsingen, doorverwijzing of beëindiging als                                                   
veerkracht nog niet toereikend is)

• Is hoogwaardig en integraal, maar ook flexibel                                                               
(o.a. afgestemd op ontwikkeling van de                                                  
jeugdigen en ontwikkelingen in omgeving)

• Is effectief (monitoren, reflecteren,                                                  
evalueren maar ook casusregie)



Vragen



Vraag 1

• Is de invulling van passende (specialistische) jeugdhulp 
zoals beschreven en toegelicht, in de praktijk vorm te 
geven?



Vraag 2

• Wie is verantwoordelijk voor de genoemde elementen?
o tijdige signalering

o probleemanalyse c.q. vraagverheldering

o kwaliteit en kenmerken van de in te zetten en ingezette 
jeugdhulp

o monitoring van de effectiviteit van de jeugdhulp



Passende zorg

• Discussies met ouders over diagnose en in te zetten hulp

• Discussies over dezelfde vraagstukken tussen verwijzer en 
jeugdhulpaanbieder

• Discussies over aandeel afzonderlijke partijen in integraal 
gezinsgericht traject



Casus

Moeder met drie kinderen. Een jongen van 15 jaar, een jongen van 12 jaar en een meisje 
van 10 jaar. Ouders zijn gescheiden, vader is niet meer in beeld. 
Moeder heeft eigen problematiek. In haar leven heeft zij veel meegemaakt waardoor er 
sprake lijkt van trauma. Moeder voelt zich structureel overbelast. Moeder is wisselend 
in motivatie voor hulpverlening gericht op haar zelf.  
De jongste twee kinderen gaan om het weekend naar een zorgboerderij. De jongen van 
12 heeft een coach die samen met hem buiten wandelt en sport omdat hij woede-
uitbarstingen heeft en moeilijk tot leren komt op school.
De oudste is begonnen met een HAVO advies en via het VMBO Tl nu in het 
praktijkonderwijs beland. Hij verzuimd veel, heeft ‘foute vriendjes’, blowt en is 
inmiddels twee keer opgepakt wegens winkeldiefstallen. Niemand heeft grip op hem 
behalve zijn bokstrainer. Helaas gaat hij nu (vanwege Corona) al een jaar niet meer naar 
die trainingen toe. 



Conclusies



Afsluiting

Bedankt voor jullie deelname!


