
 
 

    
 

 
 
 
 

Memo 

 

Aan  FO Jeugd 
Onderwerp Toelichting bij Uitgangspunten afbakening Jeugdwet en Wmo 
Van  N. Verberkmoes 
Telefoon 06-52485611 
Datum  09-06-2022 
 
 
Aanleiding 
Tijdens de Fysieke Overlegtafel (FO) Jeugd van 16 maart 2022 werd het Memo “Uitgangspunten 
afbakening Jeugdwet en Wmo voor de regionaal ingekochte diensten in Midden-Holland” reeds 
aangekondigd. In maart is dit Memo akkoord bevonden in alle vijf colleges in de regio Midden-Holland. Wij 
hebben u op 31 maart 2021 hierover geïnformeerd. Graag informeren wij u over de implicaties van het 
aannemen van dit memo door de regio Midden-Holland. Het memo is als bijlage toegevoegd.   
 
 
Aanleiding voor het opleveren van dit memo 
In 2021 heeft de regio Midden-Holland geconstateerd dat er op specifieke onderdelen onduidelijkheid 
bestaat rondom het wel/niet indiceren van sommige vormen van Jeugdhulp en Wmo door de gemeenten. 
Het gaat hier dan vooral om vormen van begeleiding en behandeling die op de grens liggen met andere 
wettelijke kaders.  
 
Deze onduidelijkheden of zogenaamde grijze gebieden doen zich niet enkel in de regio Midden-Holland 
voor. Landelijk heeft dit ook de aandacht gehad. Afgelopen jaren is hierdoor ook de nodige jurisprudentie 
ontstaan en/of heeft de minister soms duidelijkheid moeten verschaffen. Deze onduidelijkheid werd ook 
expliciet benoemd in de kamerbrief “Hervorming Jeugdzorg” die vrijdag 13 mei jl. door de staatsecretaris 
is gezonden aan de tweede kamer. 
 
De regio heeft besloten om een aantal van deze aspecten op te pakken en hierin duidelijkheid en 
eenduidigheid te verschaffen. Dit heeft geleid tot bijgaande notitie. We willen benadrukken dat we hiermee 
niet volledig zijn en dat het niet gaat om nieuw beleid. Het gaat om verduidelijking van de correcte uitvoering 
van de bestaande wetgeving.  
 
 
 
De 10 uitgangspunten afbakening Jeugdwet en Wmo  
 

1. Ondersteuning gericht op het volgen van onderwijs en/of om de leerling verder te helpen in zijn 
onderwijsontwikkeling is geen jeugdhulp  

a. Huiswerkbegeleiding is geen jeugdhulp  
b. Diagnostiek en intelligentietest alleen bij diagnostisch proces voor jeugdhulp  

2. Buitenschoolse opvang valt niet onder de Jeugdwet, alleen de extra begeleiding  
3. Een laag inkomen is geen reden voor toekenning van jeugdhulp  
4. Verlengde jeugdzorg alleen als andere wetten geen oplossing bieden  
5. Begeleiding bij activiteiten is gekoppeld aan de te behalen doelen  
6. Alleen inzet van interventies die voor de cliënt effectief zijn voor behalen doelen  
7. De zorgverzekering is voorliggend  
8. Indien een locatie zonder vervoer passend is, is dat voorliggend op een indicatie met vervoer  
9. Een interventie die niet geïndiceerd is kan ook niet met een pgb ingezet worden  
10. Indien de ondersteuningsvraag onder de reikwijdte van de Wet langdurige zorg (Wlz) valt wordt 

daar een aanvraag ingediend  
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Implicaties van het memo 
In het memo zijn 10 uitgangspunten opgenomen. Deze 10 uitgangspunten worden door de toegang tot 
Jeugdhulp en Wmo gebruikt om te bepalen of er geïndiceerd kan worden. Dat betekent dat in sommige 
gevallen er anders wordt geïndiceerd dan zorgaanbieders gewend waren. Naar verwachting gaat het 
voornamelijk om producten die zich bevinden op het snijvlak met andere wettelijke kaders. 
 
De 10 uitgangspunten worden inmiddels gebruikt door de gemeentelijke toegangen voor nieuwe aanvragen 
en herindicatie. Het memo heeft dus geen invloed op bestaande beschikkingen. Naast dat de gemeentelijke 
toegangen hier rekening mee houden, wordt dit ook verwacht van zorgaanbieders. Enerzijds bij de 
gesprekken die u voert met de gemeentelijke toegangen over de aanvragen voor zorgtoewijzingen. 
Anderzijds bij aanvragen die worden gedaan na verwijzing van een externe verwijzer (Huisarts, 
Gecertificeerde Instelling of Medisch Specialist). De backoffice monitort de aanvragen die gedaan worden. 
Het kan dus voorkomen dat de backoffice de aanvraag niet goedkeurt.  
 
 
Overleg met aanbieders waarvoor het memo invloed heeft op de bedrijfsvoering. 
De Contractmanagers van de RDS bespreken het memo in de reguliere contractmanagementgesprekken 
die zij voeren met de zorgaanbieders. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van zorgaanbieders 
waarvoor het memo mogelijk invloed kan hebben. Bijvoorbeeld omdat een aanbieder een relatief groot 
aandeel van haar diensten levert binnen het zogenaamde grijze gebied. De contractmanagers treden actief 
in gesprek met deze zorgaanbieders om gezamenlijk te kijken welk effect het memo heeft en hoe hier mee 
kan worden omgegaan. 
 
Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat aanbieders, waarvoor het memo relatief grote impact heeft, zich zelf 
melden bij contractmanagement. 
 
 
Gevraagde reactie deelnemers van de Fysieke Overlegtafel 
 

1. Kennis te nemen van het memo en te handelen conform de uitgangspunten van het memo 


