
Themagesprek ‘scope’ 
specialistische jeugdhulp

Maandag 20 december 10.00 – 12.00 uur



Programma

10.00 uur: Welkom (Gert Ranter)

10.05 uur: Korte inleiding (Han Tuller)  

10.10 uur: In gesprek

▪ Vraag 1 - 45 minuten

▪ Vraag 2 – 45 minuten

11.50 uur: Afsluiting (Gert Ranter)



Wat is onze startpositie

• De reikwijdte van specialistische jeugdhulp zoals die in 2018 is vastgesteld 
was heel erg breed;

• Ook zogenoemde complementaire jeugdhulp rekenden we tot de 
specialistische jeugdhulp: dat willen we in 2023 niet meer doen.

• We sluiten aan bij de reikwijdte van specialistische jeugdhulp zoals in de                                                  
Jeugdwet is aangegeven.

• Naast het perceel specialistische jeugdhulp is er ook nog                    
wonen, pleegzorg, crisis en dyslexie.



Scope (1)

• Specialistische jeugdhulp valt binnen de wettelijke kaders: 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

• 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.



Scope (2)

• Specialistische jeugdhulp is effectieve hulp

• Bij specialistische jeugdhulp is sprake van de in het Friese 
ordeningsprincipe genoemde “opvoedingsnood” of                                         
“opvoedingscrisis”

• Specialistische jeugdhulp valt onder de in                                    
Friesland gehanteerde                                                  
ondersteuningsprofielen



Vragen



Vraag 1

• Bent u het eens met de reikwijdte die wij kiezen voor 
specialistische jeugdhulp?

• Zo nee: m.b.t. welke van de vijf genoemde uitgangspunten is 
dat?

• En waarom niet?



Vraag 2

Welke kansen en welke uitdagingen ziet u als het gaat om 
de door ons voorgestelde scope?

Laten we beginnen met de kansen

En dan nu de uitdagingen



Conclusies



Afsluiting

Bedankt voor jullie deelname!


