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Uitnodiging bijeenkomst Opvoeden en opgroeien: ‘de normaalste zaak van de wereld’ 
 
Datum: Maandag 12 oktober 13:00 – 17:00 uur 
Locatie:  Stichting Cascade, Hoge Kade 50, Hendrik-Ido-Ambacht 
Voor wie:  Raadsleden, portefeuillehouders jeugd, cliëntenraden,  

beleidsmedewerkers jeugd, Stichting Jeugdteams, Serviceorganisatie Jeugd ZHZ,  
regionale zorgaanbieders 

 
 
Geachte raadsleden, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de regionale themabijeenkomst over Opvoeden en Opgroeien: ‘de 
normaalste zaak van de wereld’. Met een interactief programma gaan we aan de slag met aantal 
dilemma’s rondom de inzet van jeugdhulp op de scheidslijn met het ‘gewoon opvoeden en 
opgroeien’.  
 
Programma 
De bijeenkomst zal starten met een informatief deel over de kaders die de verordening jeugdhulp, 
en de nadere regels, ons biedt bij de vraag welke vormen van hulp, zorg en ondersteuning wel of 
niet kunnen worden ingezet onder de Jeugdwet. Zie hiervoor ook de bijlage. Daarna gaan we in 
kleine groepen aan de slag met een aantal concrete casussen, waarin de volgende vragen centraal 
staan:  
 

• Wanneer betreft de gevraagde interventie jeugdhulp en wanneer biedt een voorliggende 
voorziening (sociaal netwerk, inzet vrijwilligers, welzijnswerk etc.) mogelijk ook een 
oplossing die tot hetzelfde resultaat leidt? 

• Hoe gaan we om met de dunne scheidslijn tussen jeugdhulp en ‘gewoon opvoeden en 
opgroeien’? 

• Als we interventies als jeugdhulp definiëren wat verwachten we dan van de inzet ervan? En 
op welke wijze kunnen we monitoren op het effect? 

• Durven we bij aanvragen voldoende rekening te houden met de bedoeling van jeugdhulp 
om hulpvragen zoveel mogelijk te normaliseren en te demedicaliseren?  

 
Tijdens de deelsessies kunnen opmerkingen en criteria worden meegegeven voor een 
afwegingskader in het gesprek met ouders en jeugdigen. Dit afwegingskader wordt meegenomen 
in de inkoop jeugd vanaf 1 januari 2022.   
 
Waarom deze bijeenkomst? 
De bedoeling van de Jeugdwet was het stelsel beter, sneller en eenvoudiger te organiseren, zodat 
het probleemoplossend vermogen (eigen kracht) van jeugdigen, hun ouders en hun omgeving 
wordt versterkt. Dat betekent hulp aan jeugdigen die zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. 
Gericht op het bereiken van een helder geformuleerd resultaat. Duidelijk werd dat hiervoor een 
transformatie nodig is, waarbij ingezet wordt op preventie, de-medicaliseren, ontzorgen en 
normaliseren. 
 
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de gewenste transformatie minder eenvoudig is dan 
gedacht. Invulling geven aan de bedoeling van de Jeugdwet vergt een omslag in het denken en 
handelen van alle betrokkenen. Zowel van jeugdprofessionals en partners in het voorliggend veld, 
als van ouders zelf. De vraag is in hoeverre deze omslag al is gemaakt en waar nog winst valt te 
behalen. We zien in onze jeugdhulpregio dat steeds meer jeugdigen langer gebruik maken van 
(duurdere) vormen van jeugdhulp. Met als gevolg dat de kosten voor jeugdhulp (sterk) blijven 
stijgen. Als we ook in de toekomst onze jeugdigen de hulp, zorg en ondersteuning willen kunnen 
blijven bieden, moeten we veel meer terug naar de bedoeling van de jeugdwet. 
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Het lijkt vrij helder te zijn welke vormen van hulp, zorg en ondersteuning wel of niet kunnen 
worden ingezet onder de Jeugdwet. In de Verordening Jeugdhulp en de nadere regels staat immers 
specifiek aangegeven welke vormen van hulp we onder jeugdhulp rekenen.  
Helaas blijken er in de praktijk grijze gebieden te zijn waarin wel voldaan wordt aan kwaliteitseisen 
en de productomschrijving, maar dat bediscussieerd kan worden of de geboden hulp, zorg en 
ondersteuning, wel of geen jeugdhulp is.  
 
Dit leidt mogelijk tot dilemma’s, waarbij het aan de jeugdprofessionals is om te beoordelen of een 
en ander mogelijk is, rekening houdend met de bedoeling van de Jeugdwet. Bijvoorbeeld bij de 
aanvraag voor begeleiding. Het aanleren van structuur en plannen hoort bij het bieden van 
begeleiding. Maar wat als dit vooral betrekking heeft op datgene wat school van een jeugdige 
vraagt? Is het dan jeugdhulp, Passend Onderwijs of de verantwoordelijkheid van de ouders?  
 
Maatregelen bijeenkomst 
We hebben er voor gekozen om de bijeenkomst fysiek te laten plaatsvinden voor een optimale 
uitwisseling. Uiteraard houden we rekening met de Corona- maatregelen. Er is plek voor maximaal 
48 personen. Bij meer aanmeldingen zijn we helaas genoodzaakt om keuzes te maken, waarbij we 
rekening zullen houden met een evenredige vertegenwoording van deelnemende groepen. 
 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk donderdag 1 oktober via contact@jeugdzhz.nl. Vergeet u niet 
in de e-mail de bijeenkomst, uw naam en telefoonnummer te vermelden.  
 
Namens de werkgroep definitie jeugdhulp 
 

mailto:contact@jeugdzhz.nl
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Wat is jeugdhulp 
Versie 1-8-2019 
 
 
 
Inleiding 
In de Jeugdwet is de opdracht vastgelegd, dat de gemeenteraad in een verordening bepaalt welke 
individuele en algemene voorzieningen kunnen worden verleend. Daardoor weet de burger op welke 
voorzieningen hij een aanspraak kan maken. In deze jeugdhulpregio is de unieke situatie dat alle 
gemeenten dezelfde Verordening Jeugdhulp1 hebben vastgesteld. 
In de verordeningen is in artikel 2 vastgelegd welke vormen van jeugdhulp er zijn en is het 
onderscheid tussen algemene en individuele voorzieningen vastgelegd (zie bijlage 1). Deze 
voorzieningen zijn weer onderverdeeld in producten om onderscheid te kunnen maken in de aard en 
daarmee de bekostiging van de inzet van de jeugdhulpaanbieder. Daarbij is in Nadere regels ter 
uitvoering van de Verordening Jeugdhulp nog een lijst toegevoegd met daarin specifieke vormen van 
hulp, zorg en ondersteuning, die niet onder jeugdhulp worden gerekend (zie bijlage 3). Hierdoor 
kunnen voor zowel als Zorg in Natura als persoonsgebonden budgetten specifiek worden bepaald (en 
bekostigd) welke inzet wordt gepleegd. 
 
Dilemma's 
Doordat op productniveau is vastgelegd wat er mogelijk is, lijkt het vrij helder welke vormen van 
hulp, zorg en ondersteuning wel of niet kunnen worden ingezet onder de Jeugdwet. Helaas blijkt dit 
in de praktijk niet altijd zo te zijn. 
Het kan zijn dat voldaan wordt aan kwaliteitseisen en de productomschrijving, maar dat in de praktijk 
bediscussieerd kan worden of de geboden hulp, zorg en ondersteuning, jeugdhulp is. Dit komt voor 
bij gecontracteerde aanbieders, maar doet zich vooral voor bij ouders die zelf de jeugdhulp willen 
organiseren met behulp van een persoonsgebonden budget. Aanbieders en ouders hebben dan 
kennis genomen van de producten die worden gehanteerd, dit overzicht is openbaar beschikbaar via 
de website van de SO Jeugd, en willen een vorm van hulp, zorg en ondersteuning dan laten vallen 
onder een bepaald product. Dit is mogelijk, omdat de aanbieder voldoet aan de bijbehorende 
kwaliteitseisen. Ouders komen voorbereid met deze specifieke aanvraag voor de inzet van een 
aanbieder naar het lokale team met een persoonsgebonden budget. Het is dan aan de 
jeugdprofessionals met ondersteuning van de SO Jeugd om te beoordelen of een en ander mogelijk 
is, rekening houdend met de bedoeling van de Jeugdwet.   
 
Voor het vraagstuk of een vorm van hulp, zorg en ondersteuning wel of geen jeugdhulp is, is het 
voorstel ons in ieder geval te gaan buigen over in ieder geval de volgende dilemma's: 
 
1. Preventie of jeugdhulp 
2. Begeleiding of dierenverzorging 
3. Begeleiding of huiswerkbegeleiding 

                                                           
1 De gemeente Dordrecht heeft aan aantal artikelen in plaats van in van de Nadere regels opgenomen in de 
Verordening Jeugdhulp 
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4. Begeleiding of toezicht/oppas 
5. Kortdurend verblijf of oppas 
6. Kortdurend verblijf of vakantie 
7. Dagbesteding of kinderopvang 
8. Dagbesteding/begeleiding of school 
 
Ten behoeve van een eenduidig vertrekpunt is helderheid nodig over de inhoud, die ten grondslag 
ligt aan de uitwerking. Er is voor nu een beknopte beschrijving opgenomen in bijlage 2. Het gaat om 
de volgende vormen: 
- Preventie; 
- Jeugdhulp; 
- Begeleiding; 
- kortdurend verblijf; 
- dagbesteding. 
Bij de daadwerkelijke uitwerking kunnen deze beknopte beschrijvingen worden verdiept op basis van 
bronnen en eventueel ervaring. 
 
Toelichting dilemma's 
 
Preventie of Jeugdhulp 
In de Jeugdwet is het onderscheid opgenomen tussen preventie en jeugdhulp. Indien gemeenten 
meer zelf willen gaan organiseren, wordt het belangrijker met elkaar te bepalen waar de scheiding 
ligt om discussies onderling te voorkomen. Ook hebben ouders soms behoefte aan een bepaalde 
vorm van ondersteuning, die zij middels een pgb willen organiseren, wat op de grens 
jeugdhulp/preventie ligt. 
 
Begeleiding/dagbesteding of dierenverzorging 
Hoewel in de nadere regels is opgenomen dat dieren alleen mogen worden ingezet, als dit gebeurt in 
combinatie met een hulpverlener, die voldoet aan de kwaliteitseisen, komen jeugdprofessionals 
grijze gebieden tegen. Het komt bijvoorbeeld voor dat een aanbieder dieren huisvest op de locatie en 
dat één van de begeleiders op de locatie de juiste diploma's heeft. Er wordt 
begeleiding/dagbesteding geboden, maar duidelijk is ook dat dierenverzorging onderdeel is van het 
programma. Is dit begeleiding/dagbesteding of wordt het houden van dieren en de verzorging 
betaald met jeugdhulpmiddelen? 
 
Begeleiding of huiswerkbegeleiding 
Het aanleren van structuur en plannen hoort bij het bieden van begeleiding. Maar wat als dit vooral 
zijn betrekking heeft op dat wat school van een jeugdige vraagt. Is het dan jeugdhulp, Passend 
Onderwijs of de verantwoordelijkheid van de ouders? 
 
Begeleiding of toezicht 
Hoe concreet moet de begeleiding zijn omgeschreven, zodat helder is of er sprake is van toezicht 
door een hulpverlener of één op één begeleiding. Het scheelt erg veel in de bekostiging, want 
toezicht valt onder dagbesteding. 
 
Kortdurend verblijf of oppas 
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Het is soms een grijs gebied of kortdurend verblijf primair wordt ingezet voor respijtzorg of om 
ouders de gelegenheid te bieden elders ontspanning te zoeken, bijvoorbeeld voor het uitoefenen van 
hobby's. Is het mogelijk hier meer concreet in te worden om zodoende scherper hierin te kunnen 
bepalen wat er daadwerkelijk aan respijtzorg nodig om de draagkracht en draaglast van ouders meer 
in evenwicht te brengen? 
 
Kortdurend verblijf of vakantie 
Hoewel kortdurend verblijf bedoelt is als respijtzorg voor maximaal 3 etmalen per week, is er een 
mores ontstaan dat ouders deze etmalen opsparen om zodoende in vakantieperioden een jeugdige 
langere tijd te kunnen laten logeren. Dit logeren wordt dan vaak gedaan in vakantieparken. Is dit 
kortdurend verblijf dan nog jeugdhulp of vakantie. En wie moet hiervoor betalen? 
 
Dagbesteding of kinderopvang 
Soms gaan kinderen na schooltijd of KDC naar de dagbesteding. Het betreft kinderen met een 
beperking of psychische problemen. Is dit dan kinderopvang of is dit jeugdhulp of een combinatie. 
Wat willen we hiervoor vastleggen en wat betekent dat voor de betreffende jeugdhulpaanbieders? 
 
Dagbesteding/begeleiding of school 
Sommige jeugdigen lukt het niet om op school tot leren te komen. Zij hebben een alternatieve 
omgeving nodig om weer het schoolse ritme te pakken te krijgen of om weer leerstof tot zich te 
kunnen nemen. Dan is het soms onduidelijk wat Passend Onderwijs is en de 
Samenwerkingsverbanden hierin moeten betekenen en wat onder de Jeugdwet valt. Dit leidt steeds 
vaker tot volledige bekostigingen vanuit de Jeugdwet. Is dit de juiste weg? 
 
Vervolg 
Het verdiepen van de dilemma's wordt gedaan met Stichting Jeugdteams, gemeenten, SO Jeugd en 
zo nodig een afvaardiging van aanbieders. 
De uitwerking van de dilemma's leidt tot een verscherping van de beschrijving van de verschillende 
producten en/of een uitbreiding van de bijlage van de Nadere Regels. 
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Bijlage 1 
 
Verordening Jeugdhulp, artikel 2. Vormen van jeugdhulp 
 
1. De gemeente biedt als algemene voorziening: 
 

1. Jeugdhulp geleverd door het jeugdteam; 
2. Behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. 

 
2. De gemeente biedt als individuele voorziening: 
 

1. Individuele voorzieningen jeugdhulp: 
a. Begeleiding: hulp en ondersteuning ter bevordering van de deelname aan het 

maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren, zoals beschreven in artikel 10.1 lid 
1.a. van de wet; 

b. Persoonlijke verzorging: gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij 
algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals beschreven in artikel 10.1. lid 1.d. van 
de wet; 

c. Jeugd- en opvoedondersteuning op locatie bij de jeugdige: hulp en ondersteuning bij 
psychosociale en/of gedragsproblemen bij de jeugdige en/of opvoedingsproblemen bij de 
ouder op locatie bij de jeugdige; 

d. Jeugd- en opvoedondersteuning op locatie van de aanbieder: hulp en ondersteuning bij 
psychosociale en/of gedragsproblemen bij de jeugdige en/of opvoedingsproblemen bij de 
ouder op locatie bij de aanbieder; 

e. Behandeling (l)vb: behandelen van problemen vanwege een (licht) verstandelijke beperking; 
f. Generalistische Basis GGZ: behandeling van psychische problemen met een laag tot matig 

risico; 
g. Specialistische GGZ: behandeling van psychi(atri)sche problemen met een hoog risico; 
h. Dagbesteding: vervangende daginvulling voor onderwijs of werk met een therapeutisch doel; 
i. Kortdurend verblijf: verblijf op locatie van de aanbieder voor maximaal 3 etmalen per week 

zoals beschreven in artikel 10.1 lid 1.c van de wet; 
j. Beschermd wonen en opvang: begeleid wonen in een instelling of wooninitiatief vanwege 

psychische en/of psychosociale problematiek; 
k. Pleegzorg: wonen in een pleeggezin; 
l. Verblijf in een gezinsvervangende voorziening: wonen in een instelling zoveel mogelijk 

gelijkend op een gezinssituatie; 
m. Verblijf in een residentiële voorziening: wonen in een jeugdhulpinstelling; 
n. Gesloten plaatsing in een voorziening: wonen in een jeugdhulpinstelling met vrijheid 

beperkende maatregelen in de zin van hoofdstuk 6 van de wet. 
 

2. Andere individuele voorzieningen: 
Vervoersdiensten: vervoer naar en van een locatie waar jeugdhulp door een 
jeugdhulpaanbieder wordt geboden. 
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Bijlage 2 
 
Preventie 
- Memorie van toelichting Jeugdwet, pag 116 

Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat die vormen van ondersteuning die voorheen vielen onder 
prestatieveld 2 van de Wmo (en onder het maatwerkdeel van de Wpg niet vallen onder de 
verantwoordelijkheid tot het treffen van een voorziening. Deze vallen immers onder het begrip 
preventie. 

 
• Prestatieveld 2 
'op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van 
ouders met problemen met opvoeden' 
• jeugdgezondheidzorg: 
Kamerstuk 31.839 nummer 297, brief van de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en 
sport 25 juni 2013 
Preventie uitgevoerd door de JGZ vanuit de Wpg betreft vooral primaire preventie en signalering 
en wordt op initiatief van de JGZ aangeboden aan alle kinderen. Kenmerkend voor de publieke 
gezondheidszorg is dat er in principe geen individuele hulpvraag aan ten grondslag ligt, maar 
sprake is van een maatschappelijke vraag. Wel kan bij een mogelijk probleem uit het oogpunt 
van normaliseren kortdurende lichte ondersteuning geboden worden. De preventieve 
activiteiten vanuit de nieuwe Jeugdwet worden vooral aangeboden nadat er een risico(situatie) 
of probleem is gesignaleerd en/of als er een individuele vraag is vanuit het kind of vanuit de 
omgeving van het kind. Om op een klantvriendelijke en doelmatige manier hulp te bieden is het 
belangrijk dat er samenhang is tussen de taken van de JGZ vanuit de Wpg en de taken vanuit de 
voorgenomen Jeugdwet. Wanneer de JGZ bijvoorbeeld risico’s of problemen signaleert bij 
jeugdigen ligt het voor de hand dat zij direct ondersteuning biedt of hulp inzet. Gemeenten 
kunnen met JGZ-organisaties afspraken maken dat zij deze hulp of ondersteuning in het kader 
van de Jeugdwet ook bieden. Hoe gemeenten de inzet van passende hulp organiseren bepalen ze 
zelf. 

 
- Preventie in het kader van de Jeugdwet:  

Hoofdstuk 1 begripsbepalingen en reikwijdte, Jeugdwet 
Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met of jeugdigen met een risico op 
psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een 
verstandelijke beperking of van de ouders met of met een risico op opvoedingsproblemen. 

 
Jeugdhulp 
- Hoofdstuk 1 begripsbepalingen en reikwijdte, Jeugdwet 

1. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij 
het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van 
psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een 
verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of 
adoptiegerelateerde problemen; 

2. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
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beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de 
leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en 

3. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met 
een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische 
aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, 

 
met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het 
kader van jeugdstrafrecht. 

 
Begeleiding 
- Hoofdstuk 10. Overgangsrecht, Artikel 10.1   

het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen en het aanbrengen van 
structuur of het voeren van regie, of het overnemen van toezicht, gericht op bevordering, 
behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en strekkende tot voorkoming van opname in 
een instelling of verwaarlozing van een persoon met een somatische, psychogeriatrische of 
psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
handicap die matige of zware beperkingen heeft op het terrein van de sociale redzaamheid, het 
bewegen en verplaatsen, het psychisch functioneren, het geheugen en de oriëntatie, of die matig 
of zwaar probleemgedrag vertoont. 

 
kortdurend verblijf 
- Hoofdstuk 10. Overgangsrecht, Artikel 10.1   

verblijf in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week, gepaard gaande met 
persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding voor een persoon met een somatische, 
psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke 
of zintuiglijke handicap, die aangewezen is op permanent toezicht, indien dat noodzakelijk is ter 
ontlasting van de persoon die hem gebruikelijke zorg of mantelzorg levert. 

 
- Kortdurend verblijf volwassenen 

Het kortdurend verblijf, dat strekt tot ontlasting van de mantelzorger van een persoon die is 
aangewezen op permanent toezicht wordt van de AWBZ naar de Wmo gedecentraliseerd. Voor 
jeugdigen tot de leeftijd van achttien jaren wordt deze vorm van zorg naar de onderhavige wet 
gedecentraliseerd. Volgens artikel 9a van het Besluit zorgaanspraken AWBZ betreft kortdurend 
verblijf het logeren van een persoon met een aandoening, beperking of een handicap in een 
instelling gedurende maximaal drie etmalen per week, als de zorg voor die persoon 
noodzakelijkerwijs gepaard gaat met permanent toezicht. De aanspraak op kortdurend verblijf 
bestaat op grond van de AWBZ slechts als ontlasting van de persoon die gebruikelijke zorg of 
mantelzorg leveren, zoals ouder(s), partner of andere huisgenoten, noodzakelijk is, bijvoorbeeld 
bij dreigende overbelasting. Kortdurend verblijf is dus bedoeld als aanvulling op wonen in de 
thuissituatie, waarbij de persoon in kwestie zonder deze zorg en dit toezicht thuis zou zijn 
aangewezen op intramuraal verblijf. Kortdurend verblijf draagt er dus aan bij dat de persoon met 
een aandoening, beperking of handicap thuis kan blijven wonen en niet in een instelling hoeft te 
worden opgenomen. Bij de decentralisatie van het kortdurend verblijf van de AWBZ naar de 
Wmo wordt ervoor gekozen om in lijn met de systematiek van de Wmo, het kortdurend verblijf 
niet in de vorm van een concrete voorziening in de Wmo te brengen, maar in de plaats daarvan 
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het te bereiken resultaat te formuleren dat bereikt dient te worden, te weten de ontlasting van 
de mantelzorger die belast is met het permanente toezicht. Dit wordt als een afzonderlijk 
onderdeel in de compensatieplicht opgenomen. Hierdoor kan de gemeente ook andere 
voorzieningen treffen dan alleen het kortdurend verblijf onder de Wmo, zolang hiermee maar 
het gewenste resultaat bereikt wordt. 

 
Er zijn verschillende oorzaken denkbaar waarom permanent toezicht nodig zou zijn. Het kan gaan 
om het verlenen van zorg op ongeregelde tijden bij jeugdigen met zware fysieke beperkingen 
door een lichamelijke handicap, bij wie continu hulp en begeleiding bij alle dagelijkse activiteiten 
nodig is. Ook kan het gaan om de noodzaak in te kunnen grijpen bij gedragsproblemen, 
veroorzaak door een psychiatrische beperking of een verstandelijke handicap. 

 
Dagbesteding 
- Op basis van beschrijving NZA 

Dagactiviteit voor cliënten met een (ernstige) lichamelijke of verstandelijke beperking die als 
gevolg van hun beperkingen niet kunnen deelnemen aan school (maatschappelijke integratie is 
niet mogelijk). Deze activiteiten vinden overdag plaats, buiten de woonsituatie, in 
groepsverband. 
De groepsgrootte is afhankelijk van de mate van ondersteuning 
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Bijlage 3 
 
Bijlage bij de Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp 
 
Algemene informatie 
Onderstaande lijst ondersteunt jeugdigen, ouders en jeugdprofessionals bij de beoordeling of de 
hulp, zorg en ondersteuning die jeugdige en zijn ouders wensen in te zetten een individuele 
voorziening jeugdhulp, jeugdhulpaanbieder of jeugdhulpverlener is, zoals deze zijn gedefinieerd in 
resp. artikel 2 van de Verordening Jeugdhulp en hoofdstuk 1 van de Jeugdwet.  
Komt een vorm van hulp, zorg of ondersteuning niet op de lijst voor, dan betekent dit niet per 
definitie dat deze vorm van hulp, zorg of ondersteuning kan worden toegekend. Ieder individueel 
geval wordt altijd afgewogen tijdens het onderzoek. De eindverantwoordelijkheid voor het 
toekennen of afwijzen van een voorziening ligt bij het college.  
 
Afkortingenlijst 
AV Zvw  - Aanvullende verzekering Zorgverzekeringswet 
BV Zvw  - Basisverzekering Zorgverzekeringswet 
Wlz  - Wet langdurige zorg  
Pgb   - Persoonsgebonden budget  
Wk   - Wet kinderopvang 
Wmo   - Wet maatschappelijke ondersteuning  
ZiN  - Zorg in natura 
 
Legenda 
Omschrijving     - Onderwerp dat wordt toegelicht 
Jeugdwet?     - In principe geen jeugdhulp, tenzij onder de 
       vermelde voorwaarden 
Voorwaarden     -  Voorwaarden voor financiering 
Extra informatie    - Toelichting op het onderwerp 
Andere of algemene voorziening  - Toelichting welke andere of algemene 

voorziening kan worden benut op het gebied 
van zorg, onderwijs, maatschappelijke 
ondersteuning of werk en inkomen, anders 
dan in het kader van een individuele 
voorziening voortvloeiend uit de Jeugdwet. 
Deze andere of algemene voorziening kan 
niet worden gefinancierd met een 
persoonsgebonden budget onder de 
Jeugdwet. 
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Omschrijving 

 
Jeugdwet? 

 
Voorwaarden 
 

 
Extra informatie 
 

 
Andere 
voor -
ziening 

Acupunctuur Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

Mogelijk 
aanvullen
de 
zorgverze
kering. 
informeer 
bij de 
zorgverze
keraar 

Administratie, 
overnemen van 

Nee  Op grond van de nadere regels 
kan een pgb alleen worden 
aangewend ten behoeve van een 
individuele voorziening 
jeugdhulp. Daarbij moet de 
jeugdige of zijn ouder zelf in staat 
zijn de aan een Pgb verbonden 
taken uit te voeren. 

 

Alarmsysteem Nee    
Au pair   Nee, tenzij -Het jeugdteam 

heeft 
vastgesteld dat 
er sprake is van 
het bieden van 
jeugdhulp 
onder de 
noemer sociaal 
netwerk. 
 
De au pair 
voldoet aan de 
eisen van 
artikel 15. 
 

Een au pair is een persoon van 
niet Nederlandse nationaliteit die 
participeert in een cultureel 
uitwisselingsprogramma. De 
hoofddoelstelling van het verblijf 
is de culturele uitwisseling en de 
overige werkzaamheden zijn 
nevenactiviteiten waarbij niet 
concreet is geregeld welke 
werkzaamheden een au pair wel 
of niet mag doen. Het is daardoor 
mogelijk dat een au pair bv. een 
kind met een verstandelijke 
beperking begeleidt met een pgb. 
U moet wel rekening houden met 
bepaalde fiscale aspecten. De SVB 
kan u hierover informeren. 
(www.svb.nl)  

 

Begeleiding bij 
regulier onderwijs 

Nee, tenzij Door het 
jeugdteam is 
vastgesteld dat 
er sprake is van 
een individuele 
voorziening 

Te denken valt hierbij aan 
begeleiding bij praktijklessen als 
schoolzwemmen of schoolgym of 
bij de omgang met andere 
kinderen, lunchpauze en/of bij 
spel. 

Passend 
onderwijs 
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Omschrijving 

 
Jeugdwet? 

 
Voorwaarden 
 

 
Extra informatie 
 

 
Andere 
voor -
ziening 

jeugdhulp, 
namelijk 
begeleiding  

De overige begeleiding is de  
verantwoordelijkheid van de 
school onder Passend Onderwijs. 
Ook het plannen en structureren 
van schoolse zaken als huiswerk 
is in principe de 
verantwoordelijkheid van de 
ouder. 

Begeleiding via 
moderne media, 
bijvoorbeeld Skype. 

Nee, tenzij Het jeugdteam 
heeft 
vastgesteld dat 
er sprake is van 
een individuele 
voorziening 
jeugdhulp, 
namelijk 
begeleiding 

Het gaat hier bijv. om het tijdelijk 
ondersteunen in het aanbrengen 
van structuur, het stimuleren en 
aanzetten tot activiteit en 
daardoor het uitvoeren van 
vaardigheden die de 
zelfredzaamheid bevorderen  

 

Begroting, hulp bij 
het opstellen van 
een 

Nee  Op grond van de nadere regels 
kan een pgb alleen worden 
aangewend ten behoeve van een 
individuele voorziening. Daarbij 
moet de jeugdige of zijn ouder 
zelf in staat zijn de aan een pgb 
verbonden taken uit te voeren. 

 

Beheer pgb Nee  Op grond van de nadere regels 
kan een pgb alleen worden 
aangewend ten behoeve van een 
individuele voorziening. Daarbij 
moet de jeugdige of zijn ouder 
zelf in staat zijn de aan een Pgb 
verbonden taken uit te voeren. 

 

Bemiddelingskosten Nee  Op grond van de nadere regels 
kan een pgb alleen worden 
aangewend ten behoeve van een 
individuele voorziening. Daarbij 
moet de jeugdige of zijn ouder 
zelf in staat zijn de aan een Pgb 
verbonden taken uit te voeren. 

 

Bewindvoerderkoste
n 

Nee  Op grond van de nadere regels 
kan een pgb alleen worden 
aangewend ten behoeve van een 
individuele voorziening. Daarbij 
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Omschrijving 

 
Jeugdwet? 

 
Voorwaarden 
 

 
Extra informatie 
 

 
Andere 
voor -
ziening 

moet de jeugdige of zijn ouder 
zelf in staat zijn de aan een Pgb 
verbonden taken uit te voeren. 

Blindengeleidehond Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

BV Zvw 

Braille training Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

BV Zvw 

Buitenschoolse of 
naschoolse opvang  

Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 
 

Wk 

Cadeau voor 
zorgverlener 

Nee  Op grond van de nadere regels 
kan een pgb alleen worden 
aangewend ten behoeve van een 
individuele voorziening. 

 

Computer, 
aanpassingen en 
onderhoud 

Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp  onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Consumpties Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp  onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Cursus zorgverlener Nee  Eigen verantwoordelijkheid 
zorgverlener 

 

Cursus/training 
opvoeden en 
opgroeien voor 
ouders/verzorgers in 
groepsverband, 
collectieve 
voorziening 

Nee 
 
 
 
 
Nee, tenzij 

 
 
 
 
 
Er sprake is van 
jeugdhulp voor 
het omgaan 
met 
gedragsproble
men en het 
aanleren van 
opvoed- 
vaardigheden 

Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 
Dit wordt geboden door een 
andere of algemene voorziening, 
bijvoorbeeld CJG, 
jeugdgezondheidszorg of 
jeugdteam 

 

Cursus voor een 
jeugdige 

Nee 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Geen individuele voorziening 
onder artikel 2, Verordening 
jeugdhulp. 
Dit wordt geboden door een 
andere, voorliggende 
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Voorwaarden 
 

 
Extra informatie 
 

 
Andere 
voor -
ziening 

 
Nee, tenzij 

 
Er sprake is van 
een individuele 
training gericht 
op het omgaan 
met 
psychosociale 
of psychische 
problemen 

voorziening, bijvoorbeeld CJG, 
jeugdgezondheidszorg 

Detentie van een 
jeugdige, jeugdhulp 
bij  

Nee  Als een jeugdige in detentie is 
dan valt hij/zij onder Justitie en 
wordt geen jeugdhulp onder de 
Jeugdwet ingezet. 

 

Dieren,  
therapie met / 
begeleiding met,  
begeleiding bij 
verzorging van. Dier 
wordt als middel 
gebruikt om een 
doel te bereiken.                                                    

Nee, tenzij Een 
jeugdhulpverlen
er gebruik 
maakt van 
dieren bij de 
begeleiding 
en/of 
ondersteuning 

Dieren zijn geen 
jeugdhulpverlener zoals genoemd 
in de jeugdwet.  
 

 

Doventolk Nee  Menzis regelt de vergoeding van 
doventolkuren in privésituaties, 
ongeacht waar de jeugdige is 
verzekerd. 
Zie:  
http://www.menziszorgkantoor.n
l/web/Consumenten/ZorgNodig/
DoventolkZorg.htm 

Zvw 

Entreegeld jeugdige Nee  Het eigen netwerk van de 
jeugdige wordt geacht de 
jeugdige te voorzien in de 
bekostiging van 
vrijetijdsbesteding.  

 

Entreegeld bij 
begeleiding van de 
jeugdige  

Nee  Het eigen netwerk van de 
jeugdige wordt geacht de 
jeugdige te voorzien in de 
(bekostiging van) begeleiding bij 
vrijetijdsbesteding.  

 

Evaluatiegesprek 
zorgverleners 

Nee  Evalueren is onderdeel van de te 
leveren zorg en maakt daarmee 
onderdeel uit van de gewerkte 
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Jeugdwet? 

 
Voorwaarden 
 

 
Extra informatie 
 

 
Andere 
voor -
ziening 

zorguren van de zorgverlener. Zie 
ook ‘Overheadkosten’.  

Familiebezoek, 
begeleiding bij 

Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 
Het eigen netwerk van de 
jeugdige wordt geacht de 
jeugdige te voorzien in de 
begeleiding bij familiebezoek.  

 

Feuerstein methode Nee, tenzij  Onderdeel van 
een 
behandelplan 
van een 
jeugdhulpaanbi
eder 

Vorm van psychosociale 
hulpverlening waarbij wordt 
uitgegaan van de mogelijkheden 
van de cliënt 

Mogelijk 
aanvullen
de 
zorgverze
kering, 
informeer 
bij uw 
zorgverze
keraar 

Fitness (medische - , 
fysio - ) 

Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 
Er is mogelijk een andere 
voorziening 

AV Zvw 

Gesprekken 
instanties, 
overnemen van 

Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp. 
Dit is een algemene voorziening, 
die wordt geboden door het 
jeugdteam. 

Jeugdtea
m 

Gratificatie 
zorgverlener 

Nee  Op grond van de nadere regels 
kan een pgb alleen worden 
aangewend ten behoeve van een 
individuele voorziening. 

 

Homeopathie/ 
homeopathisch arts 

Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

Mogelijk 
AV Zvw 

Huiswerkbegeleiding 
basisonderwijs en 
voortgezet 
onderwijs 

Nee    

Hulphonden Nee 
 
Nee, tenzij 

- 
 

Zie ook ‘blindegeleidehond’ 
 

BV Zvw 
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Jeugdwet? 
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Extra informatie 
 

 
Andere 
voor -
ziening 

De 
jeugdhulpverlen
er gebruik 
maakt van 
dieren bij de 
begeleiding 
en/of 
ondersteuning 

Dieren zijn geen 
jeugdhulpverlener zoals genoemd 
in de jeugdwet.  
 

Hulpmiddelen (zoals 
protheses, speciaal 
schoeisel, rolstoel) 

Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

BV/AV 
Zvw 

Jeugdhulp buiten 
Nederland 

Nee    

Kerstpakket Nee  Op grond van de nadere regels 
kan een pgb alleen worden 
aangewend ten behoeve van een 
individuele voorziening. 

 

Kinderopvang kind 
jeugdhulpverlener 

Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

Wk 

Kinderopvang, 
dagverblijf, babysit, 
crèche 

Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

Wk 
 

Leermiddelen, 
(aangepast) 

Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

Passend 
onderwijs 

Lesgeld / contributie Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 
Het eigen netwerk van de 
jeugdige wordt geacht de 
jeugdige te voorzien in de 
bekostiging van 
vrijetijdsbesteding.  

 

Logeeropvang Nee, tenzij Er sprake is van 
kortdurend 
verblijf  

Maximaal 3 etmalen per week  

Lotgenotencontact Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Manicure Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 
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Jeugdwet? 

 
Voorwaarden 
 

 
Extra informatie 
 

 
Andere 
voor -
ziening 

Massage Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Mediërend leren Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening. Het betreft aanleren 
schoolse vaardigheden.  

Passend 
Onderwijs 

Meditatieve 
ontwikkeling 

Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Middelen Nee  Dit zijn tastbare goederen, die 
nodig zijn bij het verlenen van 
jeugdhulp 

 

Mondhygiënist Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

BV Zvw 

Muziekles Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 
Het eigen netwerk van de 
jeugdige wordt geacht de 
jeugdige te voorzien in de 
bekostiging van 
vrijetijdsbesteding.  

 

Neurofeedback Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Neurolinguïstisch 
programmeren 
(NLP) 

Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Dagbesteding ter 
vervanging van 
onderwijs 

Nee, tenzij -De jeugdige 
niet meer 
terugkeert in 
het onderwijs 
 
-Dagbesteding 
(tijdelijk) wordt 
ingezet voor het 
bereiken van 
doelen 
voortkomend 
uit problemen 
en/of 

-Dit betreft jeugdigen die op 
leerplichtige leeftijd uitstromen 
uit het onderwijs veelal met een 
leerplichtontheffing. 
 
-De jeugdige krijgt een 
persoonlijk plan in de vorm van 
een onderwijs/zorgarrangement 
waar dagbesteding onderdeel van 
uitmaakt. De dagbesteding wordt 
specifiek ingezet om de jeugdige 
te laten werken aan doelen 
voortkomend uit problemen 
en/of stoornissen ten behoeve 
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Andere 
voor -
ziening 

stoornissen van 
de jeugdige 

van terugkeer in het (speciaal) 
onderwijs. 

Opvang 
budgethouder (= 
ouder/verzorger van 
de jeugdige ) 

Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

Wmo 

Overheadkosten van 
de 
jeugdhulpverlener 

Nee  Is een integraal onderdeel van 
het uurtarief van de 
jeugdhulpverlener, deze kosten 
kunnen niet separaat worden 
gedeclareerd 

 

Paardrijden Nee, tenzij Een 
jeugdhulpverlen
er gebruik 
maakt van 
dieren bij de 
begeleiding 
en/of 
ondersteuning  

Dieren zijn geen 
jeugdhulpverlener zoals genoemd 
in de jeugdwet. 

 

Pastorale 
hulpverlening 

Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Patiëntenvereniging, 
bijdrage 

Nee    

Pedicure Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Personal trainer Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Plannen en 
structureren 

Nee, tenzij Er door het 
jeugdteam is 
vastgesteld dat 
er sprake is van 
individuele 
begeleiding 
voor het 
aanleren van 
algemene 
plannings- en 
structurerings-
vaardigheden 

  



 

 17 
  

www.jeugdzhz.nl 

 
Omschrijving 

 
Jeugdwet? 
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Extra informatie 
 

 
Andere 
voor -
ziening 

van de dag of 
week in zijn 
totaliteit. 

Reiskosten van de 
jeugdige naar en van 
de 
jeugdhulpinstelling 

Nee   Zie de vervoersregeling op de 
website van de Serviceorganisatie 
Jeugd ZHZ 

 

Reiskosten woon-
werkverkeer 
jeugdhulpverlener 

Nee  Reiskosten woon-werkverkeer 
van jeugdhulpverlener zijn voor 
eigen rekening 

 

Remedial teaching Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

Passend 
onderwijs 

Respijtzorg Nee, tenzij Door het 
jeugdteam is 
vastgesteld dat 
er sprake is van 
(dreigende) 
overbelasting 
van de ouder 
door de zorg 
voor een 
jeugdige met 
een 
lichamelijke, 
zintuiglijke 
en/of 
verstandelijke 
beperking, 
en/of een 
psychiatrische 
of somatische 
aandoening 

Jeugdhulp, die in dit kader die 
vergoed kan worden uit een pgb 
is begeleiding, dagbesteding of 
kortdurend verblijf bij een 
aanbieder of bij het sociale 
netwerk, niet zijnde het eigen 
gezin. 
 

 

Sport, begeleiding 
bij sport en 
begeleiding middels 
sport 

Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp. 
Het eigen netwerk van de 
jeugdige wordt geacht de 
jeugdige te voorzien in de 
bekostiging van en begeleiding bij 
vrijetijdsbesteding. 

 

Stage, begeleiding 
bij 

Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

Onderwijs 
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Andere 
voor -
ziening 

Studiebegeleiding Nee    
Uitstapje jeugdige Nee  Het eigen netwerk van de 

jeugdige wordt geacht de 
jeugdige te voorzien in de 
bekostiging van en begeleiding bij 
vrijetijdsbesteding.  

 

Uitstapjes school, 
begeleiding bij 

Nee, tenzij Door het 
jeugdteam is 
vastgesteld er 
sprake is van 
een vorm van 
jeugdhulp, 
zijnde 
begeleiding. 

Er moet sprake zijn van 
begeleiding. De uitstapjes zelf 
mogen niet  
uit het pgb betaald worden. 

 

Vakantie(kamp) 
jeugdige 

Nee  Geen individuele voorziening 
jeugdhulp onder artikel 2, 
Verordening jeugdhulp 

 

Verpleging Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

Wlz, Zvw 

Verslaglegging, 
rapportage, 
administratieve  
Handelingen 

Nee  Is een integraal onderdeel van 
het uurtarief van de 
jeugdhulpverlener, deze kosten 
kunnen niet separaat worden 
gedeclareerd 

 

Vervoer van en naar 
school van de 
jeugdige 

Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

Leerlinge
n 
vervoer 
via 
gemeente 

Vervoer van school 
naar een 
buitenschoolse/ 
naschoolse 
opvanginstelling van 
een jeugdige 

Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening. Vervoer moet 
worden geregeld via de 
buitenschoolse /naschoolse 
opvanginstelling 

Wk 

Vervoerskosten van 
een jeugdige van 
en/of naar de locatie 
van een 
jeugdhulpaanbieder 

Nee  Zie de vervoersregeling op de 
website van de Serviceorganisatie 
Jeugd ZHZ. 
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Video home training Nee  Geen losstaande individuele 
voorziening jeugdhulp onder 
artikel 2, Verordening jeugdhulp. 
Maakt onderdeel uit van een 
behandeling. 

 

Vrijetijdsbesteding, 
vergoeding van 

Nee  Het eigen netwerk van de 
jeugdige wordt geacht de 
jeugdige te voorzien in 
vrijetijdsbesteding.  

 

Vrijetijdsbesteding, 
begeleiding bij 

Nee  Begeleiding bij vrijetijdsbesteding 
mag  
niet vanuit het Pgb jeugdhulp 
gefinancierd worden wanneer het 
doel participatie en recreatie is. 
Mee gaan met winkelen kan bijv. 
niet vanuit het pgb gefinancierd 
worden.  

 

Vrijwilligersvergoedi
ng 

Nee    

Weerbaarheidstraini
ng 

Nee  Geen losstaande individuele 
voorziening jeugdhulp onder 
artikel 2, Verordening jeugdhulp. 
Maakt onderdeel uit van een 
behandeling. 

 

Werving 
zorgverlener 

Nee  Op grond van de nadere regels 
kan een pgb alleen worden 
aangewend ten behoeve van een 
individuele voorziening. 

 

Woningaanpassing Nee  Er is sprake van een andere 
voorziening 

Wmo 

Zorgplan / werkplan 
/ overeenkomsten 
opstellen 

Nee  Op grond van de nadere regels 
kan een pgb alleen worden 
aangewend ten behoeve van een 
individuele voorziening. Daarbij 
moet de jeugdige of zijn ouder 
zelf in staat zijn de aan een Pgb 
verbonden taken uit te voeren. 

 

Zorgverleners uit het 
buitenland 

Nee, tenzij aan de 
voorwaarden 
wordt voldaan 
die de overheid 
stelt aan deze  

Meer informatie over 
buitenlanders die in Nederland 
zorg verlenen vindt u op : 
http://www.rijksoverheid.nl/ond
erwerpen/nieuw-in-

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vergunningen-buitenlandse-werknemers
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vergunningen-buitenlandse-werknemers
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werknemers. nederland/vergunningen-
buitenlandse-werknemers 

Zwembad entree  Nee  Het eigen netwerk van de 
jeugdige wordt geacht de 
jeugdige te voorzien in de 
bekostiging van 
vrijetijdsbesteding. Zie ook de 
invulling van ‘gebruikelijke zorg’ 
op de website van de 
Serviceorganisatie 

 

Zwemles  
 

Nee  Het eigen netwerk van de 
jeugdige wordt geacht de 
jeugdige te voorzien in de 
bekostiging van 
vrijetijdsbesteding. Zie ook de 
invulling van ‘gebruikelijke zorg’ 
op de website van de 
Serviceorganisatie 

 

 
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vergunningen-buitenlandse-werknemers
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vergunningen-buitenlandse-werknemers
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