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1. Inleiding 
 
Binnen de jeugdhulpregio FoodValley worden jeugdhulpaanbieders dan wel professionals voor het toetreden 
tot het inkoopnetwerk en bij het afspreken van de te leveren producten gecontroleerd met betrekking tot de 
kwaliteit en bekwaamheid. Vanuit wet- en regelgeving is de verantwoorde werktoedeling een waarborg voor 
de kwaliteit van de jeugdhulp. Deze verantwoorde werktoedeling houdt in dat de geregistreerde professional 
jeugdhulp uitvoert die past bij zijn capaciteiten, kennis en vaardigheden. Daarnaast is in de wet- en 
regelgeving opgenomen dat zowel geregistreerde als niet-geregistreerde professionals jeugdhulp mogen 
uitvoeren. Onder geregistreerde professional wordt verstaan de professional die zich kan registreren in het 
SKJ-register of het BIG-register.  
 
Leeswijzer 
In de notitie wordt een uitwerking gegeven van de toelatingseisen voor jeugdhulpaanbieders binnen de 
jeugdhulpregio FoodValley. 
In het volgende hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan eisen in de Jeugdwet en bijbehorende 
kwaliteitskaders en besluiten. Deze vormen de basis voor de eisen in onze regio, welke in hoofdstuk 3 zijn 
uitgewerkt tot een afwegingskader. Met dit afwegingskader sluit de jeugdhulpregio FoodValley aan bij de 
huidige wet- en regelgeving. 
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2. Wet- en regelgeving en het Kwaliteitskader Jeugd 
 

2.1. Jeugdwet 

 
In hoofdstuk 4 van de jeugdwet zijn verschillende passages opgenomen betreffende de vereiste kwaliteit van 
jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.  
Artikel 4.1.1, lid 1, Jeugdwet: 
 

De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling verlenen verantwoorde hulp, waaronder 
wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en 
cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder. 

 
In het tweede lid van artikel 4.1.1 van de Jeugdwet is vastgelegd dat de aanbieders 
verantwoordelijkheidstoedeling organiseren zo dat dit redelijkerwijs leidt tot verantwoorde hulp. In het derde 
lid van hetzelfde artikel is het volgende opgenomen: 
 

De hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede hulpverlener in acht en 
handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voorvloeiende uit 
de voor die hulpverlener geldende professionele standaard. 

 
Uit het voorgaande valt te lezen dat aanbieders van jeugdhulp verantwoorde hulp leveren, dat de 
hulpverlener de zorg van een goede hulpverlener in acht nemen en handelen in overeenstemming met de op 
hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor die hulpverlener geldende professionele 
standaard.  
 
Onder verantwoorde hulp wordt verstaan dat de jeugdhulpaanbieders hun organisaties zo inrichten dat er 
voldoende kwalitatief en kwantitatief personeel en materieel beschikbaar is.1 Om verantwoorde hulp te 
kunnen bieden is in de Jeugdwet een beroepsregistratie geïntroduceerd.2 In bepaalde situaties of voor 
bepaalde werkzaamheden moeten professionals op hbo, hbo-plus, wo en wo-plus niveau zijn geregistreerd. 
Registratie in het BIG-register of in de te onderscheiden kamers binnen het Kwaliteitsregister Jeugd (hierna: 
SKJ) biedt een herkenbaar kwaliteitskeurmerk en erkenning van een niveau van de vakbekwaamheid van 
professionals. De professional is verplicht om te handelen in overeenstemming met de verantwoordelijkheid 
die hij/zij heeft, voortvloeiend uit hun professionele standaard (o.a. beroepscode en vakinhoudelijke 
richtlijnen).3  
 

2.2. Verantwoorde werktoedeling 

 
De verantwoording voor het leveren van verantwoorde hulp is uitgewerkt in de norm van de verantwoorde 
werktoedeling, opgenomen in artikel 5.1.1 van het Besluit Jeugdwet. Deze werktoedeling verplicht de 
jeugdhulpaanbieder, de Gecertificeerde Instelling en/of de gemeente (gemeente in de hoedanigheid van 
werkgever): 
 

a) tot het werken met geregistreerde professionals; 
b) tot het toedelen van taken aan geregistreerde professionals, rekening houdend met hun specifieke 

kennis en vaardigheden; 
c) tot het zorgdragen dat deze geregistreerde professionals kunnen werken volgens hun specifieke 

professionele standaard.4 
 
Dit houdt kort samengevat in dat geregistreerde professionals die taken krijgen toebedeeld die passen bij 
hun kennis en vaardigheden en dat de geregistreerde professionals daarbij werken volgens hun specifieke 
professionele standaard. 
 
Bij deze toepassing van de werktoedeling dient het werk aan een geregistreerde professional te worden 
toebedeeld die beschikt over de juiste kennis en vaardigheden. Mocht het niet worden toebedeeld aan een 
geregistreerde professional dan dient aannemelijk te worden gemaakt dat dit niet afdoet aan de kwaliteit of 
zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp.  
 
Ten aanzien van de hiervoor beschreven werktoedeling en de toepassing van de normen zijn 
verantwoordelijk: 

                                                      
1 Artikel 4.1.1, lid 2, Jeugdwet. 
2 Artikel 4.1.6, lid 5, Jeugdwet. 
3 Kwaliteitskader Jeugd 2016, p.5. 
4 Kwaliteitskader Jeugd 2016, p.14. 
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 aanbieders van jeugdhulp (organisaties en vrijgevestigden (zzp’ers)); 

 gecertificeerde instellingen die een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel uitvoeren; 

 veilig thuis organisaties; 

 justitiële organisaties; 

 gemeenten. 
 
De gemeente kan op twee manieren te maken krijgen met de verantwoordelijkheid voor de toepassing van 
de normen van de verantwoorde werktoedeling: als opdrachtgever of als werkgever. 
 
Gemeente als opdrachtgever 
Wanneer de gemeente als opdrachtgever fungeert dan is dit in het kader van de inkoop van jeugdhulp en 
jeugdbescherming. De jeugdhulpaanbieder is de werkgever van de professional die hulp verleent aan de 
jeugdige (en zijn gezin). Jeugdhulpaanbieders moeten dan conform de wet en AMvB het werk verantwoord 
toedelen. 
Gemeenten hebben in dit geval indirect te maken met de norm van verantwoorde werktoedeling; zij zijn niet 
zelf gehouden aan de norm van de verantwoorde werktoedeling, maar de jeugdhulpaanbieders bij wie zij 
inkopen wel. De gemeente moet zich er van verzekeren dat de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in staat 
is te voldoen aan de eisen van de norm voor verantwoorde werktoedeling. 
 
Bij de rol van gemeente als opdrachtgever is sprake van een samenwerking tussen de gemeenten binnen de 
jeugdhulpregio FoodValley. De wijze waarop deze gezamenlijke verantwoordelijkheid uitwerking krijgt in de 
regio, is uitgewerkt in deze notitie. 
 
Gemeente als werkgever 
De gemeente kan ook optreden als werkgever, denk aan professionals die werkzaam zijn in het lokale team 
in dienst van de gemeente. Wordt hier jeugdhulp geboden, dan heeft de gemeente direct te maken met de 
norm van verantwoorde werktoedeling. Zij zijn dan zelf verantwoordelijk voor een juiste toepassing hiervan.5  
Wanneer een lokaal team een eigen juridische entiteit heeft, zoals een stichting, heeft de gemeente de rol 
van opdrachtgever. 
 
De individuele gemeenten van de jeugdhulpregio FoodValley zijn zich bewust van de hiervoor beschreven 
rol als werkgever van professionals. Elke gemeente regelt lokaal de waarborging hiervan. Op deze 
werkgeversrol van de gemeente wordt in deze notitie niet verder ingegaan. 
 

2.3. Uitwerking norm verantwoorde werktoedeling 

 
De norm van verantwoorde werktoedeling kent de volgende uitgangspunten: 
 

 De inzet van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals is mogelijk. Alle professionals 
leveren een belangrijke bijdrage in de ondersteuning, hulp en zorg aan de jeugdige en zijn 
omgeving. 

 Geregistreerde professionals zijn professionals die zich kunnen registreren in het SKJ-register of in 
het BIG-register. 

 Bij de toepassing van de norm moet door de werkgever verantwoord kunnen worden dat een 
geregistreerde, dan wel een niet-geregistreerde professional wordt ingezet voor een taak. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met de voor die taak noodzakelijke kennis en vaardigheden van de 
professional. 

 De professional die wordt ingezet moet altijd een vakbekwaam professional zijn. Hierbij is geen 
onderscheid tussen wel en niet geregistreerde professionals. De professional moet beschikken over 
de benodigde competenties, kennis en vaardigheden voor de uit te voeren werkzaamheden.6 

 
Naar aanleiding van de bovenstaande uitgangspunten heeft het programma Professionalisering Jeugdhulp & 
Jeugdbescherming (hierna: PJ&J) een afwegingskader opgesteld met daarin een overzicht wanneer 
geregistreerde en niet-geregistreerde professionals jeugdhulp mogen leveren.7 Dit kwaliteitskader is te 
raadplegen op:  
 
 http://professionaliseringjeugdhulp.nl/aanbieders-en-werkgevers/themas/kwaliteitskader-jeugd/  
 

                                                      
5 Kwaliteitskader Jeugd 2016, p.15. 
6 Kwaliteitskader Jeugd 2016, p.17. 
7 PJ&J is een samenwerking van brancheorganisaties, initieel onderwijs, beroepsverenigingen, 
cliëntenorganisaties en gemeenten. Zij willen het doel van de Jeugdwet verwezenlijken. Meer informatie: 
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/over-het-programma/. 

http://professionaliseringjeugdhulp.nl/aanbieders-en-werkgevers/themas/kwaliteitskader-jeugd/
http://professionaliseringjeugdhulp.nl/over-het-programma/
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2.4. Geregistreerde en niet-geregistreerde professionals 

 
Hierboven zijn de termen geregistreerde en niet-geregistreerde professionals gebruikt. Onder de term 
geregistreerde professionals wordt bedoeld die professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register of in 
het SKJ-register. 
 
De registratie bij het BIG-register is beperkt tot de beroepen die staan beschreven in artikel 3 van de wet op 
de bescherming in de individuele gezondheidszorg. Dit zijn de beroepen van arts, tandarts, apotheker, 
gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige. 
 
Registratie bij het SKJ is tot op heden beperkt tot de volgende beroepsgroepen: psychologen, 
(ortho)pedagogen en jeugdzorgwerkers. 
Jeugdzorgwerkers zijn de professionals die voornamelijk werkzaam zijn bij organisaties voor jeugd- en 
opvoedhulp, jeugdbescherming en -reclassering, Justitiële Jeugdinrichtingen, Veilig Thuis, Bureaus HALT en 
de Raad voor de Kinderbescherming. 
Daarnaast is er nog de term jeugdhulpverlener. Deze term is breder dan die van de jeugdzorgwerker. Onder 
jeugdhulpverlener vallen alle professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp. 
Professionals die zich nog niet kunnen registreren bij het SKJ kunnen zich vooraanmelden.8  
 
De niet-geregistreerde professionals zijn de professionals die zich niet in het BIG-register of SKJ-register 
kunnen inschrijven. Het PJ&J onderscheidt de volgende professionals als niet-geregistreerde professionals: 

 Professionals die op mbo-niveau werkzaamheden verrichten waarvoor hun vakbekwaamheidsniveau 
passend is. De werkgever en de professional zelf dienen dit te bewaken. 

 Professionals met een specifiek beroep of een specifieke vakbekwaamheid die in het belang van de 
kwaliteit van de jeugdhulp kan of moet worden ingezet. Het PJ&J geeft als voorbeeld de 
vaktherapeuten (bijvoorbeeld een speltherapeut of psychomotorische therapeut). Zij kunnen 
jeugdhulp verlenen op basis van de tenzij-regeling in het tweede lid van artikel 5.1.1 Besluit 
Jeugdhulp. Daarvoor dient wel aannemelijk te worden gemaakt dat de kwaliteit van de uit te voeren 
taak daardoor niet nadelig wordt beïnvloed.9 

 Professionals die in opleiding zijn voor een beroep en onder de strikte verantwoording en 
aanwijzingen werken van een praktijkopleider. 

 Professionals die mee kunnen werken aan de opdracht van een geregistreerde professional. 

 Professionals die kunnen worden ingezet in combinatie met geregistreerde professionals.10 
 
Niet-geregistreerde professionals op mbo-niveau 
Onderstaand verhaal geldt alleen voor niet-geregistreerde mbo-professionals en derhalve niet voor mbo-
professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register op basis van artikel 3 van de Wet BIG (bijvoorbeeld 
een mbo-verpleegkundige). 
 
Voor de niet-geregistreerde professional op mbo-niveau geldt dat er voldaan moet zijn aan de cliënt-
gerelateerde indicatoren.11 Dit houdt in dat er sprake is van: 
- een context en problematiek die voorspelbaar is; 
- een veilige omgeving; 
- een niet levensbedreigende situatie; 
- gestabiliseerde problematiek; 
- risico’s die zijn in te schatten. 
 
Naast de cliënt-gerelateerde indicatoren zijn er ook professional-gerelateerde indicatoren. De professionals 
op mbo-niveau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden op de volgende 
terreinen: 

1. Probleemverkenning. Hierbij is sprake van een doelgericht observeren en signaleren. Daarnaast is 
er sprake van analyseren. 

2. Er is een plan. Dit betekent dat een professional op mbo-niveau een hulpverleningsplan opstelt in 
samenwerking met cliënt(systeem) en behandelaar(s). Dit hulpverleningsplan is niet hetzelfde als 
het behandelplan. 

3. Adviseren ten aanzien van de werkwijze en de uitvoering. 
4. Uitvoering geven aan het hulpverlenersplan, rapporteren en evalueren. 

                                                      
8 Zie: https://skjeugd.nl/informatie-en-nieuws/faq#  
9 Artikel 5.1.1, lid 2, Besluit Jeugdwet. 
10 Kwaliteitskader Jeugd 2016, p.21. 
11 Kwaliteitskader Jeugd 2016, p.19. 

https://skjeugd.nl/informatie-en-nieuws/faq
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5. Beëindiging van de formele hulpverlening als uitsluitend niet-geregistreerde professionals bij de 
uitvoering betrokken zijn.12 

 
Het type hulpverlening door mbo-professionals komt voornamelijk neer op het geven van praktische 
ondersteuning en begeleiding bij het (sociaal en maatschappelijk) functioneren in het dagelijks leven van de 
jeugdige. Daarnaast is er duidelijkheid over de aanpak en wijze van uitvoering en zijn de werkzaamheden 
bekend en eenduidig uit te voeren.13  
 
Vooraanmelding 
Vooraanmelding in het SKJ staat open voor hbo-professionals die geen psycholoog, (ortho)pedagoog of 
jeugdzorgwerker zijn. Deze hbo-professionals zijn, volgens de website van het SKJ: 
 

 agogen in de GGZ; 

 sociaal werkers (o.a. jongerenwerkers en maatschappelijk werkers); 

 begeleiders gehandicaptenzorg; 

 thuisbegeleiders, en; 

 cliëntenondersteuners. 
 
Door middel van een vooraanmelding maakt een professional kenbaar dat hij werkzaamheden verricht 
waarvoor in het Kwaliteitskader Jeugd is opgenomen dat een geregistreerd professional moet worden 
ingezet. Acceptatie van een vooraanmelding SKJ betekent dat deze professional aan de voorwaarden voor 
vooraanmelding SKJ voldoet. Deze voorwaarden staan vermeld op de website van het SKJ.14 
De professionals die een vooraanmelding hebben ontvangen, kunnen onder dezelfde voorwaarden worden 
ingezet als geregistreerde professionals.15 Met de vooraanmelding wordt in beeld gebracht welke 
professionals werkzaam zijn in het jeugddomein. 
De eisen voor (her-)registratie zijn uiterlijk 1 januari 2018 bekend. Dan is ook duidelijk of vooraanmelders 
alsnog behoren tot de groep professionals die zich formeel kan registreren. 
 
  

                                                      
12 Kwaliteitskader Jeugd 2016, p.19. 
13 Kwaliteitskader Jeugd 2016, p.19. 
14 Zie: https://skjeugd.nl/informatie-en-nieuws/faq#  
15 Kwaliteitskader Jeugd 2016, p.17. 

https://skjeugd.nl/informatie-en-nieuws/faq
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3. Toelating jeugdhulpaanbieders in het Inkoopnetwerk FoodValley 
 
Het hierna beschreven afwegingskader wordt gehanteerd door de jeugdhulpregio FoodValley bij de 
screening van jeugdhulpaanbieders bij het aangaan van de proces- en deelovereenkomsten. Binnen de 
jeugdhulpregio FoodValley vindt er eerst een screening plaats of een aanbieder mag toetreden tot het 
inkoopnetwerk. Indien een jeugdhulpaanbieder is toegelaten tot het inkoopnetwerk dan dient voor het 
afsluiten van de deelovereenkomst nog overeenstemming plaats te vinden over welke jeugdhulp de 
aanbieder mag leveren, daarbij zijn de kwalificaties en bekwaamheid van de professionals van belang. 
Hierna wordt eerst ingegaan op het sluiten van de procesovereenkomst en daarna de afstemming 
voorafgaand aan het sluiten van een deelovereenkomst.  
 

3.1. Afwegingskader 

 
Algemeen 
Om toe te treden tot het inkoopnetwerk dient er een procesovereenkomst afgesloten te worden met de 
jeugdhulpregio FoodValley. In de procesovereenkomst staan de spelregels van het bestuurlijk aanbesteden. 
Daarnaast dient er een deelovereenkomst te worden afgesloten waarin de afspraken worden neergelegd ten 
aanzien van de producten die ze mogen leveren. Binnen de jeugdhulpregio FoodValley bestaan er drie 
deelovereenkomsten:  

1. Deelovereenkomst Ambulant. 
2. Deelovereenkomst Verblijf. 
3. Deelovereenkomst Veiligheid. 

  
Procesovereenkomst 
Bij de procesovereenkomst wordt onderscheid gemaakt tussen de werkgever en de professional. 
 
Werkgever 
Werkgevers dienen altijd aan te tonen dat zij voldoen aan de norm van verantwoorde werktoedeling. Voor 
contractering binnen de jeugdhulpregio FoodValley, betekent dit: 
1. Dat er wordt gewerkt met geregistreerde en niet-geregistreerde professionals, zoals beschreven in het 

vorige hoofdstuk. De werkgever moet dit aantonen bij de aanvraag door registratienummers te 
vermelden. 

2. De werkgever is in het bezit is van een HKZ-certificaat of ander kwaliteitskeurmerk dat is toegestaan 
door de jeugdhulpregio FoodValley. Een ander kwaliteitskeurmerk dan HKZ wordt toegelaten als dit naar 
het oordeel van de jeugdhulpregio FoodValley afdoende is. Leidende vraag hierbij is of de kwaliteit van 
de jeugdhulpverlening periodiek wordt getoetst (vergelijkbaar met HKZ) en of de werkgever daarmee de 
kwaliteit in voldoende mate waarborgt. 

 
Professional 
De jeugdhulpregio FoodValley erkent alle professionals zoals opgenomen in hoofdstuk 2 die voldoen aan de 
daar gestelde eisen conform de Jeugdwet. De jeugdhulpregio FoodValley verwacht de volgende 
documenten (welke van toepassing zijn) te ontvangen van de professional of hun werkgever: 

- Gegevens BIG-registratie. 
- Gegevens SKJ-registratie. 
- Gegevens Vooraanmelding SKJ in combinatie met een beroepsregistratie (bijv. bij het 

Registerplein).16 
 
Acceptatie FoodValley 
Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst binnen de jeugdhulpregio FoodValley, beoordeelt de 
regio de aangeleverde informatie, waarbij zij de volgende stappen zet en werkzaamheden verricht: 
1. FoodValley beoordeelt de aangeleverde kwaliteitskeurmerken, zoals hierboven beschreven onder punt 2 

onder werkgever, van de werkgever met betrekking tot de verantwoorde werktoedeling en informeert de 
werkgever over haar oordeel en besluit. 

2. FoodValley accepteert alle professionals met een BIG- en SKJ-registratie. 
3. FoodValley beoordeelt of zij een niet-geregistreerde professional accepteert met een vooraanmelding en 

bijbehorende beroepsregistratie. Hierbij wordt gelet of, overeenkomstig het SKJ, er sprake is van een 
controle op en het behoud van de kwaliteit van de hulpverlening door middel van eisen aan (na)scholing, 
de mogelijkheid van tuchtrechtelijke sancties en de periodieke toetsing van de kwaliteit van de geleverde 
jeugdhulp door de professional. 

4. FoodValley gaat alleen een overeenkomst aan met zelfstandige mbo-geschoolde professionals (zzp’ers) 
als sprake is van toezicht van een hbo- of wo-geschoolde professional. Dit toezicht kan extern worden 

                                                      
16 Het registerplein is een kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals. Zie voor meer informatie: 
http://www.registerplein.nl/registreren/.  

http://www.registerplein.nl/registreren/
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ingehuurd door de zelfstandige professional en wordt aangetoond middels een overeenkomst die 
hiervoor is aangegaan. Is er geen sprake van dergelijk toezicht op de mbo-geschoolde professional dan 
wordt er geen overeenkomst afgesloten. 

 
Deelovereenkomst 
Wanneer de jeugdhulpaanbieder is geaccepteerd voor het inkoopnetwerk door het afsluiten van de 
procesovereenkomst, dient voor het afsluiten van de deelovereenkomst nog worden overeengekomen welke 
jeugdhulp de aanbieder mag leveren. Bij het bepalen van welke jeugdhulp de aanbieder mag leveren zijn 
onder meer de kwaliteit en bekwaamheid van de betrokken professionals van belang. Binnen de 
jeugdhulpregio onderscheiden we de volgende jeugdhulpvormen: 

 Jeugd GGZ 

 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 

 Jeugdbescherming en jeugdreclassering 

 Jeugdhulp a.    regulier 
b. specialistisch 

 
Jeugd-GGZ 
Jeugdhulpaanbieders mogen alleen jeugd-GGZ leveren wanneer een psycholoog of psychiater 
verantwoordelijk is voor de behandeling. 
 
EED 
Een jeugdhulpaanbieder mag alleen producten in het kader van EED leveren wanneer de aanbieder heeft 
aangetoond dat de professionals zijn gespecialiseerd in jeugdhulp gericht op dyslexie. Deze aanbieders 
dienen aan te tonen dat ze zijn aangesloten bij een kwaliteitsinstituut dyslexie en dat er uitsluitend 
gebruikgemaakt wordt van Cotan gevalideerde instrumenten. 
 
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 
Wanneer een instelling door de Minister van Veiligheid en Justitie is aangewezen als gecertificeerde 
instelling mag deze instelling alleen een maatregel uitvoeren in het kader van jeugdbescherming en 
jeugdreclassering.17 Gecertificeerde instellingen mogen geen jeugdhulp bieden.18 
 
Jeugdhulp 
a. regulier 
Jeugdhulp betreft hulp die valt onder de Jeugdwet. Uitgesloten wordt onder andere: 
- huiswerkbegeleiding 
- vaktherapie  
Bij het leveren van jeugdhulp binnen de categorie regulier moet ten minste een hbo-professional betrokken 
zijn. 
 
FoodValley beoordeelt het mogen leveren van jeugdhulp door Jeugdhulpverleners op mbo-niveau op basis 
van het voldoen aan de cliënt- en professional-gerelateerde indicatoren (zie hoofdstuk 2). Indien de 
professional in dienst is bij een werkgever, dan heeft deze werkgever aan de jeugdhulpregio FoodValley een 
onderbouwing overhandigd waarin duidelijk is dat er wordt voldaan aan de norm van verantwoorde 
werktoedeling. Hiervoor accepteert de jeugdhulpregio FoodValley het HKZ-certificaat en de door haar 
toegelaten kwaliteitskeurmerken. 
Het is mogelijk dat een mbo’er onder verantwoording en toezicht van een hbo- of wo-geschoolde 
professional de jeugdhulp uitvoert. Deze hbo- of wo-geschoolde professional is dan wel geaccepteerd door 
de jeugdhulpregio FoodValley. 
 
b. specialistisch 
Jeugdhulp specialistisch mag worden geleverd wanneer minimaal een hbo-geschoolde professional de 
uitvoering verricht en enkel wanneer daar wo-professionals bij betrokken zijn. Bij specialistische jeugdhulp 
licht is betrokkenheid van de wo-professional verplicht in de vorm van consultatie en advies.19 Bij zwaardere 
vormen van jeugdhulp moet minimaal een deel van de jeugdhulp worden uitgevoerd door een 
gedragswetenschapper.20 
Bij specialistische jeugdhulp wordt onderscheid gemaakt in begeleiding en behandeling. Jeugdhulp 
specialistische behandeling J&O kent een onderscheid in zwaartegradaties: licht, middel, zwaar en 
diagnostiek.21 Er wordt daarop aansluitend onderscheid gemaakt in de in te zetten professionals. De 

                                                      
17 Artikel 3.4, lid 1, Jeugdwet. 
18 Artikel 3.2, lid 2, Jeugdwet. 
19 Zie: wijziging bijlage 3 van de Deelovereenkomst Ambulant jeugd regio FoodValley, p.1. 
20 Zie: wijziging bijlage 3 van de Deelovereenkomst Ambulant jeugd regio FoodValley, p.2. 
21 Zie: wijziging bijlage 3 van de Deelovereenkomst Ambulant jeugd regio FoodValley. 
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jeugdhulpaanbieder mag alleen die producten leveren wanneer deze beschikt over de vereiste 
professionals.22 Specialistische jeugdhulp begeleiding kent geen onderscheid in zwaartegradaties.  
 
Acceptatie jeugdhulpregio FoodValley 

De jeugdhulpregio FoodValley controleert aan de hand van de eerder verstrekte gegevens die zijn verstrekt 
voor de toelating in het inkoopnetwerk of een jeugdhulpaanbieder de gewenste zorg mag leveren. Indien de 
eerder verstrekte gegevens onvolledig zijn, zal de jeugdhulpaanbieder worden gevraagd gegevens te 
leveren waaruit blijkt dat de jeugdhulpaanbieder de gewenste zorg mag leveren.  

                                                      
22 Zie: wijziging bijlage 3 van de Deelovereenkomst Ambulant jeugd regio FoodValley. 
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* Voor 2016 is de deelovereenkomst Verblijf gesloten voor nieuwe aanbieders. 
** Organisaties dienen zich te houden aan de norm voor de verantwoorde werktoedeling. 

Aanbieder doet verzoek tot 
toetreding inkoopnetwerk. 

Bezit aanbieder een door 
FoodValley geaccepteerd 

kwaliteitskeurmerk (HKZ of 
vergelijkbaar)? 

Zijn de uitvoerende 
professionals geregistreerd 

bij de SKJ of BIG? 

Zijn de uitvoerende hbo-
professionals (nog) niet bij 

de SKJ geregistreerd, 
maar wel vooraangemeld 

en in het bezit van een 
beroepsregistratie welke 

door FoodValley is 
geaccepteerd (bv. 

Registerplein). 

Betreft het een organisatie 
met niet-geregistreerde 

mbo of hbo-professionals 
die jeugdhulp bieden? 

Aanbieder kan 
toetreden tot het 
inkoopnetwerk 

jeugdhulp FoodValley 

Aanbieder mag enkel de reguliere 
vormen van jeugdhulp leveren waarbij: 
- context en problematiek voorspelbaar 

is; 
- veiligheid van het kind niet in gevaar is; 

- problemen gestabiliseerd zijn; 
- risico’s in te schatten zijn; 

- een hbo- of wo-professional toezicht 
houdt. 

Toelating is dan mogelijk tot het perceel 
Verblijf* en Ambulant.** 

 

Wordt er 
specialistische 
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geboden?  

Psycholoog dan wel psychiater is 
verantwoordelijk. Toelating is mogelijk tot 

de deelovereenkomst Verblijf* en 
Ambulant. 

Er dient aantoonbaar een geregistreerde 
gedragswetenschapper betrokken te zijn. 

Toelating is mogelijk tot de 
deelovereenkomst Verblijf* en Ambulant. 

Beschikt de 
organisatie of 

professional extern 
over de kennis en 
toezicht van een 

geregistreerde hbo- 
en/of wo- 

professional? 

Wordt er jeugd-GGZ 
geboden?  

Wordt er EED 
geboden?  

Wordt in het kader 
jeugdbescherming 

en 
jeugdreclassering 

een maatregel 
uitgevoerd?  

Aangesloten bij een kwaliteitsinstituut 
dyslexie en wordt uitsluitend 

gebruikgemaakt van Cotan gevalideerde 
instrumenten. Toelating is mogelijk tot de 

deelovereenkomst Ambulant. 

Uitvoerende instelling is een volgens de 
Jeugdwet Gecertificeerde Instelling. 

Toelating is mogelijk tot de 
deelovereenkomst Veiligheid. 
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kan 
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