Factsheet vrijgevestigde aanbieders in de jeugdhulp
Vrijgevestigden zijn vakbekwame professionals die vanuit een eigen praktijk (specialistische) ambulante jeugdhulp bieden.
Rode draden intermediair vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders vanuit de OZJ tijd 2020 – 2022

Rode draden
Kenmerken

• Vrijgevestigde (VGV) jeugdhulpaanbieders zijn
nog niet goed gepositioneerd in de jeugdketen

• Kleinschalig: zorg dicht bij huis
• Flexibel: korte lijnen en snelle besluitvorming
en actie

Belangrijkste werkzaamheden
• Vraagverheldering en diagnostiek
• Informatie en advies
• Psycho-educatie/opvoedondersteuning
bij ernstige problemen bij het kind/jongere
• Basis jeugd-ggz

• Maatwerk: passend bij de jongere en het gezin
• Persoonlijk: een behandelaar die zelf diagnostiek,
behandeling (indien daartoe bevoegd) en/of evaluatie
uitvoert
• Deskundig: goed geschoold en veelal specifieke expertise

• Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen

Praktijkvormen

in de jeugdhulp is het noodzakelijk om krachten te

• Zelfstandig

bundelen in het Jeugdveld

• Eenmanspraktijk of (kleine) groepspraktijken (met 2 tot

• Door een hybride veld te contracteren van kleine en

11 vrijgevestigden)

grote aanbieders die elkaar complementeren zorg

• Soms georganiseerd in een lokaal of regionaal

je ervoor dat je alle facetten van de jeugdhulp kan

samenwerkingsverband (coöperatie of vereniging)

bedienen en voldoende capaciteit hebt.

• Lokaal ingebed: werkend in een lokaal netwerk met elkaar

• Behandeling als sociaal emotionele

Positie in de jeugdketen

ontwikkeling stagneert of bij trauma
• Specialistische jeugd-ggz
• Behandeling van (ernstige)

Beroepsverenigingen:
• BPSW – Beroepsvereniging Professionals in
Sociaal Werk

Kind en gezin + zijn/haar netwerk

ontwikkelingsstoornissen
• Gezinsbehandeling

Grote aanbieders met verblijf

• FVB – Federatie Vaktherapeutische Beroepen
• LVVP – Landelijke vereniging van vrijgevestigde

Wijkteams

psychologen & psychotherapeuten
• NIP – Nederlands Instituut van Psychologen

Handreiking

‘De juiste professional op de
juiste plek in het lokale team’

Scholen

Voorliggend veld

Onderwijsdeskundigen

Jeugdartsen
Preventie

of

• NVVP – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Huisartsen

Kwaliteitsborging
• Geregistreerd in SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

• NVO – Nederlandse Vereniging van Pedagogen en

GI’s

JGZ consultatie

• Werkend volgens professionele standaarden, waaronder
vakinhoudelijke richtlijnen

• Geregistreerd in BIG-register
BIG-registratie houdt in dat deze professionals zelfstandig kunnen
diagnosticeren en behandelen in de GGZ. Specialistische GGZ is
voorbehouden aan deze specialisten. jeugdigen met DSM diagnose.

• Voldoen aan wettelijke verplichtingen (WGBO, Jeugdwet, Meldcode
Huiselijke geweld en kindermishandeling, AVG)
• Hebben een klachtenregeling, of hebben die uitbesteed aan een extern
klachtenbureau

of

• Vallen onder toezicht Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

• Tenzij-regeling: Register Vaktherapie

• Zijn aangesloten bij een of meerdere beroepsverenigingen, van waaruit

Inschrijving in Register Vaktherapie houdt in dat dat deze professionals

ook visitatie en registratie vereisten.

zelfstandig kunnen behandelen in de (brede) jeugdhulp.
*Inschrijving in Register Vaktherapie houdt in dat dat deze professionals zelfstandig kunnen behandelen in de (brede) jeugdhulp.
**Regiebehandelaar JGGZ BIG-registratie houdt in dat deze professionals zelfstandig kunnen diagnosticeren en behandelen in de GGZ. Specialistische GGZ is voorbehouden aan deze specialisten. Zij diagnosticeren en behandelen jeugdigen met DSM diagnose.

Contractering
• Contractering via jeugdregio’s,
zie 10 gouden regels bij inkoop
• Juridische handreiking
Samenwerkingsvormen

