
 

 

Bijlage 2 Nadere uitwerking definities t.b.v. notitie leemte B-C (definitief) 

 

Herstel en herstelgericht arrangement 

Herstel betekent dat de geconstateerde beperkingen die het functioneren en 

maatschappelijke leven verminderen of opgelost zijn dan wel dat de beperking weg is.  

Hierbinnen kan bijv. bij de jGGz onderscheid gemaakt worden tussen klinisch herstel, 

sociaal herstel en persoonlijk herstel. De beperkingen worden niet als chronisch gezien.  

Het uitgangspunt bij het inzetten van een jeugdhulptraject door de zorgaanbieder is het 

behalen van het 

afgesproken resultaat. Binnen een herstelgericht arrangement kan de trajectduur voor het 

behalen van het resultaat variëren naar gelang de intensiteit van het zorgtraject. Het 

traject is dus niet aan een termijn gebonden. In elk hersteltraject dient te allen tijde een 

door de verwijzer opgesteld perspectiefplan als basis als afspraak te worden opgenomen.  

 

Duurzaam en een duurzaam arrangement 

Bij duurzaam gaat het vooral om chronische beperkingen in het functioneren en 

maatschappelijk leven. De ingezette jeugdhulp zal grotendeels gericht zijn op stabilisatie of 

een kleine mate van verbetering. Deze vormen van jeugdhulp kennen een duurzaam 

karakter en kunnen niet met een trajectprijs gefinancierd worden, omdat er op korte 

termijn geen eind aan het traject verwacht mag worden. Een toewijzing van dit 

arrangement aan de aanbieder is voor maximaal één jaar, waarna in overleg met de 

verwijzer continuering van de toewijzing kan plaatsvinden. Een beschikking aan de cliënt 

kan langer dan voor één jaar worden afgegeven.  

Een duurzaam traject is mogelijk vanaf ondersteuningsprofiel vier (4). In elk duurzaam 

traject dient te allen tijde een door de verwijzer opgesteld perspectiefplan in beginsel in de 

afspraak te worden opgenomen. 

Wanneer er tijdelijke intensievere ondersteuning nodig is, kan een hersteltraject 

toegevoegd worden aan een duurzaam arrangement. 

 



Thuisplus 

Zorgaanbieders hebben gedurende een zeer intensief ambulant traject de mogelijkheid 

om het Thuisplus-Jeugd component als extra toeslag aan het ondersteuningsprofiel toe te 

voegen. Dit component mag worden toegepast als gedurende een zo kort mogelijke 

periode extra intensieve ambulante behandeling en/ of dagbesteding nodig is. Dit 

component dient o.a. ook ter voorkoming van uithuisplaatsing en crisis. Thuisplus kan 

alleen kan na goedkeuring door de lokale toegang worden ingezet. Voorwaarde voor deze 

inzet is dat doelen en resultaten voor de inzet van dit component beschreven zijn in het 

door de gemeente goedgekeurde perspectiefplan en dat met deze inzet wordt voorkomen 

dat de jeugdige elders moet verblijven dan thuis. 

 

Kan Thuisplus Jeugd bij een duurzaam traject worden ingezet?   

Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Als blijkt dat de beperkingen verergeren dan wel escaleren 

en  er in het netwerk zware overbelasting is, kan er tijdelijk Thuisplus ingezet worden. Het 

kan dan gaan om een tijdelijke ambulante opschaling ter voorkoming van uithuisplaatsing, 

het opvangen van pieken in psychiatrische chronische aandoeningen als ook ter 

voorkoming van een crisis.   
 

Hoe lang kan ThuisPlus Jeugd worden ingezet? 

Antwoord: Uitgangspunt moet 3 maanden zijn met een uiterste verlenging tot maximaal 6 

maanden. Verlenging met 3 maanden is mogelijk na evaluatie van de eerste drie 

maanden, waarbij de noodzaak voor langere inzet wordt aangetoond. De gemeentelijke 

toegang bepaalt of de verlenging wordt ingezet. 

 

Onderwijs/jeugdhulp (OZA) 

Voor arrangementen waarbinnen onderwijs en zorg worden gecombineerd gelden 

Onderwijs Zorg Arrangement-afspraken. Deze worden op dit moment nog uitgewerkt. 

 

Een veel voorkomende OZA combinatie is het toeleiden naar het IKEC; deze valt buiten de 

OZA-afspraken.  

Hiervoor zijn aparte afspraken gemaakt. Plaatsing op het IKEC  kan alleen met een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs van het samenwerkingsverband 

(SWV). Met de toekenning van een TLV moet een integraal plan tussen gemeente en SWV 

worden gemaakt, waarin wordt beschreven welke vorm van onderwijs de jeugdige gaat 

krijgen en welke jeugdhulp hier eventueel aanvullend voor nodig is. Omdat er een TLV 



afgegeven wordt, verwachten wij voor het opstellen van het integrale plan regie vanuit 

het onderwijs. 

Pas als er een integraal plan is opgesteld, komt eventueel een zorgaanbieder in beeld. 

 

Rijgen 

Wanneer is volgens de gemeente sprake van ‘rijgen’? 
 

Er is sprake van rijgen bij ‘herstel’ als direct achter elkaar hetzelfde arrangement wordt 

ingezet met als doel om dezelfde resultaten te behalen. Dat willen gemeenten niet. Bij 

hersteltrajecten kan dit alleen gebeuren als er iets wezenlijks in de situatie van de cliënt is 

gewijzigd.  

Door het te behalen resultaat ‘kleiner’ te maken en dus in stukjes te hakken, is het wel 

mogelijk om na afloop van een bepaald arrangement een nieuw ander arrangement toe te 

kennen. Hierbij moet wel sprake zijn van een nieuw te behalen resultaat. Dan is er geen 

sprake van rijgen. De beoordeling hiervan ligt bij de lokale toegang van de gemeenten en 

dit betreft alleen uitzonderingsgevallen en tijdelijke oplossing.  

 

Bij ‘duurzame’ arrangementen zal dit niet aan de orde zijn. Duurzame arrangementen 

worden immers met een einddatum afgegeven en na die einddatum kan een nieuw 

arrangement nodig zijn. 

 

Wie bepaalt het arrangement bij Jeugd? 

De gemeente/lokale toegang geeft het zorgprofiel aan en het blok waarbinnen de 

zorgaanbieder de intensiteit kan kiezen. De zorgaanbieder geeft de intensiteit aan. 

Vervolgens stelt de lokale toegang/gemeente het arrangement vast. 

 

 


