FAQ vrijgevestigden
Zijn de gemeenten van plan om slechts met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders contracten af
te sluiten?
Nee, de 10 samenwerkende gemeenten vinden keuzevrijheid van jeugdigen en gezinnen erg belangrijk.
Er is geen maximum aantal aanbieders dat gecontracteerd zal worden. In principe krijgen alle
jeugdhulpaanbieders die aan de (kwaliteits)eisen voldoen en akkoord gaan met de
contractvoorwaarden een contract.
Is er nog een rol voor vrijgevestigden na 2020?
Ja, vrijgevestigden spelen een zeer belangrijke rol in het jeugdstelsel en zullen die ook na 2020 blijven
spelen. De laagdrempelige en cliëntgerichte jeugdhulp die vrijgevestigden bieden en het feit dat zij
verspreid over de regio gevestigd zijn maakt dat de 10 samenwerkende gemeenten ook na 2020
contracten willen aangaan met vrijgevestigden die aan de (kwaliteits)eisen voldoen.
Er gaat gewerkt worden met profielen, komt er ook een profiel specifiek voor de jeugdhulp die
vrijgevestigden bieden?
Nee, het uitgangspunt van de werkwijze vanaf 2020 is dat de hulpvraag van de jeugdige en het gezin
centraal staat, niet het aanbod dat een jeugdhulpaanbieder levert. Mede om het denken in producten
en aanbod los te laten zijn de profielen dan ook niet gebaseerd op de producten die op dit moment
worden geboden. Het onderscheid tussen de profielen zit in het type problematiek dat speelt en de
hulpvraag van het gezin. Dit varieert van een profiel voor enkelvoudige (psychiatrische) problematiek
van een jeugdige tot een profiel voor multi-problem gezinnen.
Moeten vrijgevestigden aan dezelfde eisen voldoen als de grote jeugdhulpaanbieders?
Er wordt geen onderscheid in (kwaliteits)eisen gemaakt op basis van het type jeugdhulpaanbieder,
maar van het type jeugdhulp dat geboden dient te worden. Binnen de inkoop zal een onderscheid
gemaakt worden in enerzijds specialistische jeugdhulp en anderzijds hoog-specialistisch/hoog
complexe jeugdhulp. Het exacte onderscheid zal in de inkoopdocumenten worden uitgewerkt. Bij
specialistische jeugdhulp kan gedacht worden aan jeugdhulp die relatief enkelvoudig van aard is, met
een voorspelbaar karakter en een laag veiligheidsrisico. Bij hoog-specialistisch/hoog complexe
jeugdhulp moet gedacht worden aan zeer complexe, intensieve jeugdhulp waarbij een hoog
veiligheidsrisico bestaat.
Voor specialistisch jeugdhulp zullen bepaalde basis (kwaliteits)eisen gelden, daarnaast zullen aan de
jeugdhulpaanbieders die hoog-specialistisch/hoog complexe jeugdhulp willen bieden aanvullende
zwaardere (kwaliteits)eisen worden gesteld.
Betekent het werken met hoofd- en onderaannemerschap dat vrijgevestigden alleen nog aan de slag
kunnen als onderaannemer van een grote jeugdhulpaanbieder?

Nee, het komt voor dat er meer dan één jeugdhulpaanbieder wordt
ingezet voor één jeugdige. De 10 samenwerkende gemeenten willen dat er in die gevallen één
jeugdhulpaanbieder is die verantwoordelijk is voor het gehele jeugdhulptraject. Deze
‘hoofdaannemer’ is verantwoordelijk voor de coördinatie en onderlinge samenhang van alle jeugdhulp
die wordt ingezet, ook is hij het aanspreekpunt voor de jeugdige en zijn gezin en het lokale team of
andere verwijzer (huisarts, gecertificeerde instelling etc.).
Bij de jeugdigen en gezinnen met problematiek waarbij een enkelvoudige aanpak door één
jeugdhulpaanbieder het meest passend is, is er geen sprake van noodzaak tot hoofd-onderaannemer
constructie en zal in de praktijk één jeugdhulpaanbieder de jeugdhulp bieden. Bij een groot aantal
jeugdigen kan de jeugdhulp die vrijgevestigden bieden hier het meest passend zijn.
Bij jeugdigen en gezinnen met problematiek die een multidisciplinaire aanpak vraagt en door meerdere
jeugdhulpaanbieders vanuit verschillende expertises moet worden geboden zijn er verschillende
mogelijkheden. Bijvoorbeeld:
-

één jeugdhulpaanbieder die alle benodigde expertises zelf in huis heeft;
één grotere jeugdhulpaanbieder die een groot deel van de benodigde expertises zelf in huis
heeft maar op specifieke onderdelen een vrijgevestigde inschakelt;
een combinatie van vrijgevestigden die ieder vanuit zijn eigen expertise jeugdhulp inzet, maar
waarbij er wel één optreedt als ‘hoofdaannemer’.

In alle gevallen geldt wel altijd het uitgangspunt dat één jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk is voor
het gehele jeugdhulptraject, de coördinatie en onderlinge samenhang van alle jeugdhulp die wordt
ingezet en dat er één aanspreekpunt is voor de jeugdige en zijn gezin en het lokale team of andere
verwijzer (huisarts, gecertificeerde instelling etc.).

