Afspraken met zorgaanbieders
In dit document vindt u de belangrijkste punten voor verwijzers vanuit het inkoopcontract met zorgaanbieders
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Zorgaanbieder verleent altijd jeugdhulp aan het jeugdige/gezin die volgens de daarvoor gestelde
wettelijke regels of gemeentelijke verordeningen naar hem zijn verwezen, tenzij dit in redelijkheid niet
van hem gevraagd kan worden of zorgaanbieder aantoont dat hij de gevraagde jeugdhulp niet kan en/of
mag bieden.
Het is de verantwoordelijkheid van verwijzer om de verantwoordelijke gemeente vast te stellen. Het
woonplaatsbeginsel wordt toegepast volgens de geldende wettelijke bepalingen in artikel 1.1 Jeugdwet
(zie stappenplan bepaling verantwoordelijke gemeente). Bij afkeuring van een verwijzing of
declaratie/facturatie op het woonplaatsbeginsel, draagt verwijzer de zorg om zorgaanbieder te
informeren over de juiste gemeente waartoe deze zich kan richten. Bij verhuizing van de jeugdige of
gezin naar een gemeente die wordt vertegenwoordigd door opdrachtgever, een gemeente uit de Regio
WBO, waarbij jeugdige en gezagsdrager de dienstverlening door de zorgaanbieder willen continueren,
honoreert verwijzer de oorspronkelijk afgegeven verwijzing voor de duur waarvoor deze is afgegeven
(maximum van één jaar).
De zorgaanbieder toetst of de verwijzing valt onder de Jeugdwet en rechtmatig is en toetst conform het
woonplaatsbeginsel welke gemeente financieel verantwoordelijk is. In de verwijzing dient sprake te zijn
van de noodzaak van de gevraagde jeugdhulp, inclusief de vermoedelijk benodigde jeugdhulp. Indien
juistheid en noodzaak niet blijkt, neemt de zorgaanbieder contact op met de verwijzer om een juiste
verwijzing tot stand te brengen. De verwijzing dient te worden opgenomen in het cliëntdossier.
Het verlenen van jeugdhulp gebeurt op basis van een met de jeugdige en gezin overeengekomen plan.
Het plan dient tussentijds en aan het eind van de jeugdhulp met de jeugdige en gezin te worden
geëvalueerd. Uit het dossier moet blijken dat het plan de jeugdige en gezin besproken is, wat hun
mening is en in hoeverre er sprake is van overeenstemming. De zorgaanbieder geeft een deugdelijke
terugkoppeling na afsluiting van de jeugdhulpverlening aan de verwijzer.
Zorgaanbieder verleent jeugdhulp zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als noodzakelijk en niet langer
dan noodzakelijk. Zorgaanbieder zet zich in om tijdig op en af te schalen en daarin samen te werken met
alle partners in de jeugdketen. Onder meer in evaluatiegesprekken is er aandacht voor het op- en
afschalen van de jeugdhulp.
De zorgaanbieder informeert de verwijzer gevraagd en ongevraagd over de voortgang van de jeugdhulp,
minimaal één keer per zes maanden. De zorgaanbieder draagt zorg voor een goede samenwerking met
gezin, jeugdige en betrokken zorgprofessionals. Bij aanvang van en gedurende het jeugdhulptraject
wordt afgesproken met jeugdige en gezin met wie welke informatie gedeeld mag worden.

Zorgaanbieder houdt regie op de inhoud van de jeugdhulp. Op het moment dat de jeugdhulp is gestart
neemt zorgaanbieder het initiatief om samen met verwijzer, jeugdige en gezin afspraken te maken over
de wijze waarop regie gehouden wordt op het proces.
Indien tijdens de jeugdhulp of bij de afsluiting ervan blijkt dat jeugdige verwezen dient te worden naar
een andere aanbieder of jeugdprofessional, zorgt de zorgaanbieder voor een zorgvuldige en volledige
overdracht. Het overdragen van een jeugdige naar een andere aanbieder kan alleen plaatsvinden in
overleg met en met toestemming van de verwijzer. De zorgaanbieder organiseert een zogenaamde
‘warme overdracht’ van informatie en werkrelatie van jeugdige naar de nieuwe zorgaanbieder.
Zorgaanbieder is mede verantwoordelijk voor een warme overdracht naar een andere financieringsvorm.
Andere financieringsvormen zijn: Wet Langdurige Zorg (Wlz); Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo); Zorgverzekeringswet (Zvw); andere relevante wetgeving. Bij het verlenen van jeugdhulp aan een
jeugdige van 16 jaar of ouder, waarvan de verwachting bestaat dat de hulpvraag doorloopt na het 18e
levensjaar, neemt zorgaanbieder het initiatief om samen met de jeugdige en gezin een
toekomstplan/perspectiefplan op te stellen en de hulpverlening daarop af te stemmen.

Voor diepere inzage in bovenstaande punten en afspraken die gemaakt zijn rondom:
onderaannemerschap, privacy, calamiteiten, administratieve voorwaarden, managementinformatie,
financiële verantwoording en controle afspraken is het inkoopdocument van regio WBO te raadplegen.

