
 
 

 
 

 

 

 

Resultaatgestuurde Inkoop Jeugdhulp 

Infoblad hoofd- en onderaannemerschap: 
Hoe zorg ik voor één traject en één regisseur? 
Voor Jeugdhulpaanbieders, Toegangen en GI 
Versie: 5 maart 2018 
Gewijzigd: variant 9, 10, 11, 19, 20 

 
Een centrale gedachte achter resultaatgestuurde inkoop is dat per cliënt nog maar één zorgtraject tegelijk loopt 

en dat één jeugdhulpaanbieder de regie voert over de kwaliteit van de zorg en het behalen van de beoogde 

resultaten. Dit vraagt van jeugdhulpaanbieders dat zij zo nodig werken in hoofd- en onderaannemerschap. De 

Toegang, gecertificeerde instellingen (GI) en jeugdhulpaanbieders hebben gevraagd om heldere uitgangspunten 

om in de dagelijkse praktijk te zorgen voor één zorgtraject tegelijk met één regisseur. Zij hebben ook behoefte 

aan richtlijnen om het hoofd- en onderaannemerschap goed te regelen.  

Dit informatieblad beschrijft 25 varianten waarin meerdere Jeugdhulpaanbieders kunnen samenwerken.  
Per variant is beschreven wat de Toegang, GI en Jeugdhulpaanbieders moeten doen om recht te doen aan ‘één 
traject en één regisseur’ en het hoofd- en onderaannemerschap praktisch te regelen. Globaal gaat het om de 
volgende situaties: 

• Er lopen tegelijkertijd meerdere nieuwe zorgaanvragen voor dezelfde cliënt; 

• Er loopt tegelijkertijd een aanvraag voor een pgb en Zorg in Natura voor dezelfde cliënt; 

• Er loopt een zorgaanvraag terwijl de cliënt al zorg krijgt. 

 
Wat als de hoofdaannemer een onderaannemer wil inzetten voor niet-gecontracteerde producten? 

In de volgende situatie is een specifiek administratief probleem geconstateerd: de hoofdaannemer is 

gecontracteerd voor een aantal producten binnen segment 3 en wil een onderaannemer inzetten voor een 

product waarvoor de hoofdaannemer niet is gecontracteerd. De hoofdaannemer kan geen producten 

declareren waarvoor hij niet is gecontracteerd. Op de beschikking moet één Jeugdhulpaanbieder staan, 

vanwege het uitgangspunt ‘één traject, één regisseur’. De onderaannemer kan geen producten declareren als 

deze niet op de beschikking vermeld staan en als er geen Toewijzing jeugdhulp voor is verstrekt. Voor dit 

probleem is een oplossing gevonden. Deze oplossing is toegepast binnen de varianten 3 en 5. 

Oplossing 

• Vanuit de gedachte van één zorgtraject per cliënt en één regisseur voert de hoofdaannemer de regie 

over de kwaliteit van zorg en het te behalen resultaat. 

• De cliënt ontvangt één beschikking voor de benodigde hulp, die door verschillende jeugdhulpaanbieders 

gegeven wordt. De gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt verstuurt de beschikking naar de cliënt. 

(De gemeente Heusden werkt beschikkingsvrij.) 

• Alle betrokken Jeugdhulpaanbieders ontvangen een individuele Toewijzing jeugdhulp (JW301) van en 

declareren individueel de hulp die zij bieden bij de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt. De 

gastheergemeente Tilburg verstuurt de Toewijzing jeugdhulp en verwerkt achter de schermen alle 

declaraties. 

• Alle betrokken Jeugdhulpaanbieders worden geacht onderling te regelen dat één Jeugdhulpaanbieder 

de regie op zich neemt. In de bijlage staan variaties op deze situatie.  



 
 

 
 

Nieuwe aanvragen: de cliënt krijgt nog geen Jeugdhulp 
(geen sprake van een lopende voorziening) 

 
Is de hoofdaannemer gecontracteerd voor alle zorg die aangevraagd wordt? Ook voor de zorg die onderaannemers gaan leveren? Dan is er maar één zorgaanvraag, 
één beschikking en één Toewijzing jeugdhulp voor de hoofdaannemer nodig. Dit is de gewone uitgangssituatie. 
Onderstaande varianten geven inzicht in situaties waarin dit niet het geval is en waarvoor een aangepaste werkwijze nodig is. 
Afwijken van dit schema mag als dat overduidelijk in het belang van de jeugdige/het gezin is. En altijd in overleg met de helpdesk Jeugdhulp. 

 

# Variant 
Actie Toegang (TG) 

Actie Gecertificeerde instellingen (GI) 
Actie jeugdhulpaanbieder 

Actie gemeente waar 
woonplaatsbeginsel ligt 

Actie gastheergemeente 
Tilburg 

1 • Aanvraag ZIN,  
segment 2 

• Meerdere 
aanbieders 
betrokken. 

• Hoofdaannemer 
gecontracteerd voor 
segment 2. 

 

TG: Als je via het 7 stappenplan uitkomt op zorg 
in segment 2, vul je één aanvraag in met één 
arrangementscode voor één 
jeugdhulpaanbieder. 
  
GI: Als je via het 7 stappenplan uitkomt op zorg 
in segment 2, stuur je één brief met één 
arrangementscode naar één 
jeugdhulpaanbieder. Tot 1/7 stuur je ook een 
bepaling jeugdhulp naar de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt. 

TG en GI: Je hoeft niets te regelen voor de 
eventuele inzet van zorg door onderaannemers. 
Dit kan de jeugdhulpaanbieder zelf binnen de 
verstrekte Toewijzing jeugdhulp. 
 

De zorg wordt toegewezen aan 
de hoofdaannemer. Deze regelt 
de inzet van zorg en de 
financiële afhandeling met de 
onderaannemer(s). 
 

Stuur één beschikking naar de 
cliënt met de voorziening die is 
aangevraagd. 
 

Verstuur de Toewijzing  
jeugdhulp (JW301) naar de 
jeugdhulpaanbieder 
(hoofdaannemer). 
 



 
 

 
 

2 • Aanvraag ZIN, 
 segment 3 

• Meerdere 
aanbieders 
betrokken. 

• Alle aanbieders 
gecontracteerd voor 
segment 3. 

 
 

TG: Als je via het 7 stappenplan uitkomt op zorg 
in segment 3, valt alle zorg binnen segment 3. Je 
vult één aanvraag in met de benodigde 
productcodes voor alle betrokken aanbieders. 
 
GI: Als je via het 7 stappenplan uitkomt op zorg 
in segment 3, stuur je per jeugdhulpaanbieder 
een brief met de betreffende productcode(s). 
Tot 1/7 stuur je ook een bepaling jeugdhulp naar 
de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt. 
 
TG en GI: Uitgangspunt: de hoofdaannemer 
levert minstens 50% van de jeugdhulp. Je stelt  
in overleg met de betrokken aanbieders vast wie 
de hoofdaannemer is. Je wijst erop dat de 
hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de 
regie over de kwaliteit van zorg en het te 
behalen resultaat. 

Elke jeugdhulpaanbieder 
declareert de geleverde zorg op 
basis van de productcode(s) 
waarvoor een Toewijzing 
jeugdhulp is verstrekt. 
 
Jeugdhulpaanbieders stemmen 
de zorg op elkaar af. 

Stuur één beschikking naar de 
cliënt met de voorzieningen per 
jeugdhulpaanbieder die zijn 
aangevraagd. 

Verstuur naar elke betrokken 
jeugdhulpaanbieder een 
separate  Toewijzing jeugdhulp 
(JW301). 
 
Stuur een mail aan alle 
betrokken 
jeugdhulpaanbieders. Daarin 
staat dat de hoofdaannemer 
verantwoordelijk is voor de 
regie over de kwaliteit van zorg 
en het te behalen resultaat. 
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• Aanvraag ZIN,  
segment 3 

• Meerdere 
aanbieders 
betrokken. 

• Hoofdaannemer 
gecontracteerd voor 
segment 3. 

• Onderaannemer niet 
gecontracteerd voor 
segment 3, wel voor 
segment 2. 

 
 
 
 
 
 

Stel, Jeugdhulpaanbieder en hoofdaannemer X 
levert zorg vanuit segment 3. Voor een gedeelte 
van de resultaten heeft hij een andere 
jeugdhulpaanbieder nodig; jeugdhulpaanbieder Y. 
Y is echter niet voor segment 3 gecontracteerd, 
wel voor 2. Hoofdaannemer X is niet 
gecontracteerd voor de hulp die Y gaat bieden.  
 
TG: Vul één aanvraag in voor álle 
jeugdhulpaanbieders. Voor de hulp van 
jeugdhulpaanbieder en hoofdaannemer X kies je 
de productcodes uit segment 3. Voor de hulp 
van jeugdhulpaanbieder Y kies je in overleg met 
de betrokken jeugdhulpaanbieders de passende 
arrangementscode.  
 
GI: Stuur per jeugdhulpaanbieder een brief. Voor 
de hulp van jeugdhulpaanbieder en 

Elke jeugdhulpaanbieder 
declareert de geleverde zorg op 
basis van de productcode(s) of 
arrangementscode waarvoor een 
Toewijzing jeugdhulp is 
verstrekt. 
 
Jeugdhulpaanbieders stemmen 
de zorg op elkaar af. De 
jeugdhulpaanbieder in segment 
3 is de hoofdaannemer. 

Stuur één beschikking naar de 
cliënt met de voorzieningen per 
jeugdhulpaanbieder die zijn 
aangevraagd. 

Verstuur naar elke betrokken 
jeugdhulpaanbieder een 
separate  Toewijzing jeugdhulp 
(JW301). 
 
Stuur een mail aan alle 
betrokken 
jeugdhulpaanbieders. Daarin 
staat dat de hoofdaannemer 
verantwoordelijk is voor de 
regie over de kwaliteit van zorg 
en het te behalen resultaat. 
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(vervolg) 

• Aanvraag ZIN,  
segment 3 

• Meerdere 
aanbieders 
betrokken. 

• Hoofdaannemer 
gecontracteerd voor 
segment 3. 

• Onderaannemer niet 
gecontracteerd voor 
segment 3, wel voor 
segment 2. 

 
 

hoofdaannemer X kies je de productcodes uit 
segment 3. Voor de hulp van 
jeugdhulpaanbieder Y kies je de passende 
arrangementscode. Tot 1/7 stuur je ook een 
bepaling jeugdhulp naar de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt. 
 
Uitgangspunt: de hoofdaannemer levert 
minstens 50% van de jeugdhulp. Je stelt in 
overleg met de betrokken aanbieders vast wie 
de hoofdaannemer is. Je wijst erop dat de 
hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de 
regie over de kwaliteit van zorg en het te 
behalen resultaat. 

  



 
 

 
 

Nieuwe aanvragen: de cliënt krijgt al jeugdhulp 
(er is sprake van een lopende voorziening) 
 
Is de hoofdaannemer gecontracteerd voor alle zorg die aangevraagd wordt? Ook voor de zorg die onderaannemers gaan leveren? Dan is er maar één zorgaanvraag, één 
beschikking en één Toewijzing jeugdhulp voor de hoofdaannemer nodig. Dit is de gewone uitgangssituatie. 
Onderstaande varianten geven inzicht in situaties waarin dit niet het geval is en waarvoor een aangepaste werkwijze nodig is. 
Afwijken van dit schema mag als dat overduidelijk in het belang van de jeugdige/het gezin is. En altijd in overleg met de helpdesk Jeugdhulp. 

 

# Variant 
Actie Toegang (TG) 
Actie Gecertificeerde instelling (GI) 

Actie jeugdhulpaanbieder 
Actie gemeente 
woonplaatsbeginsel 

Actie gemeente Tilburg 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nieuwe aanvraag 
ZIN, segment 2 

• De cliënt krijgt al 
Jeugdhulp binnen 
segment 2. 

• Binnen één 
beschikking of 
Toewijzing 
jeugdhulp kunnen 
geen twee 
arrangementscodes 
naast elkaar 
bestaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situatie: de aanvrager van zorg (Toegang, GI of 
jeugdhulpaanbieder) weet niet dat de cliënt al 
jeugdhulp krijgt. Of de aanvrager is zich er niet 
van bewust dat per cliënt maar één traject tegelijk 
kan lopen. De nieuwe aanvraag loopt via de 
Toegang of GI. 
 
TG en GI: je krijgt van de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt een signaal dat de cliënt 
al jeugdhulp krijgt. Je overlegt met de 
jeugdhulpaanbieder die al zorg levert en de 
aanbieder voor wie een nieuwe aanvraag wordt 
gedaan of en hoe zij de bestaande en nieuwe 
zorg kunnen combineren binnen de bestaande 
arrangementscode. Kan dat, dan bespreek je 
samen wie hoofd- en onderaannemer wordt. 
 
Kan dit niet? Dan bepaal je in overleg met de 
betrokken jeugdhulpaanbieders het 
arrangement en de intensiteit van zorg. Je stelt 
vast wie de hoofdaannemer is. Je wijst erop dat 
de hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de 
regie over de kwaliteit van zorg en het te 
behalen resultaat. 

De jeugdhulpaanbieder die al 
zorg biedt aan de cliënt heeft 
overleg met de 
jeugdhulpaanbieder waarvoor de 
nieuwe aanvraag wordt gedaan. 
Op basis van het 7 Stappenplan 
bepalen zij samen binnen welk 
arrangement en onder welke 
arrangementscode zij 
gezamenlijk de zorg kunnen 
leveren. Alleen als de zorg van 
de bestaande en nieuwe 
jeugdhulpaanbieder niet past 
binnen het bestaande 
arrangement en de bestaande 
arrangementscode doet de 
hoofdaannemer een nieuw 
Verzoek om Toewijzing 
jeugdhulp voor één 
arrangementscode.  
 
Past deze gecombineerde zorg 
niet in segment 2? Dan is variant 
5 of 6 van toepassing. 

De gemeente geeft telefonisch of 
per e-mail aan de aanvrager door 
dat de cliënt al jeugdhulp krijgt. 
De gemeente verwijst de 
aanvrager naar de 
Jeugdhulpaanbieder die op dat 
moment zorg levert. 

De gemeente neemt de aanvraag 
niet in behandeling. 
 
De gemeente verwerkt alleen 
een nieuwe aanvraag voor één 
arrangementscode voor één 
jeugdhulpaanbieder. 

De gemeente geeft telefonisch 
of per e-mail aan de aanvrager 
door dat de cliënt al jeugdhulp 
krijgt. De gemeente verwijst de 
aanvrager naar de 
Jeugdhulpaanbieder die op dat 
moment zorg levert. 

 
De gemeente neemt de 
aanvraag niet in behandeling. 
 
De gemeente verwerkt alleen 
een nieuwe aanvraag voor één 
arrangementscode voor één 
jeugdhulpaanbieder. 



 
 

 
 

4  
(vervolg) 

• Nieuwe aanvraag 
ZIN, segment 2 

• De cliënt krijgt al 
Jeugdhulp binnen 
segment 2. 

• Binnen één 
beschikking of 
Toewijzing 
jeugdhulp kunnen 
geen twee 
arrangementscodes 
naast elkaar 
bestaan. 
 

 
TG: je vult een nieuwe aanvraag in voor één 
arrangementscode voor één jeugdhulpaanbieder 
(de hoofdaannemer).  
 
GI: stuur één brief met één arrangementscode 
naar één jeugdhulpaanbieder. Tot 1/7 stuur je 
ook een bepaling jeugdhulp naar de gemeente 
waar het woonplaatsbeginsel ligt. 
 
Situatie: de lopende zorg past niet meer bij de 
situatie van de cliënt. De nieuwe aanvraag loopt 
via de Toegang. 
TG: je overlegt met de jeugdhulpaanbieder die al 
zorg levert en de aanbieder voor wie een nieuwe 
aanvraag wordt gedaan. De Toegang of GI 
bepaalt naar aanleiding van het overleg het 
arrangement en de bijpassende 
arrangementscode. 
 
TG: je vult één nieuwe aanvraag in voor één 
jeugdhulpaanbieder (hoofdaannemer) met één 
arrangementscode. 
 
GI: stuur één brief met één arrangementscode 
naar één jeugdhulpaanbieder. Tot 1/7 stuur je 
ook een bepaling jeugdhulp naar de gemeente 
waar het woonplaatsbeginsel ligt. 
 

 
Loopt de nieuwe aanvraag voor 
zorg via de Toegang? Dan neemt 
de Toegang het initiatief voor dit 
overleg. De Toegang is bij het 
overleg betrokken. 
 
 



 
 

 
 

5 • Nieuwe aanvraag 
ZIN, segment 2 

• De cliënt krijgt al 
jeugdhulp binnen 
segment 3 of 
jeugdhulp die onder 
de oude werkwijze 
valt (2016) 

• De nieuwe 
jeugdhulpaanbieder 
kan geen onderaan-
nemer zijn, omdat 
de aanbieder van de 
lopende jeugdhulp 
niet gecontracteerd 
is voor de nieuw aan 
te vragen zorg. 
 

In deze situatie kan een nieuwe aanvraag ZIN voor 
segment 2 bestaan naast lopende jeugdhulp 
binnen segment 3 of jeugdhulp die onder de oude 
werkwijze valt (2016). 
TG en GI: de bestaande voorziening loopt door. 
Zo nodig overleg je met de jeugdhulpaanbieder 
die al zorg levert over de nieuwe aanvraag. Je 
verwijst de nieuwe aanbieder(s) naar de 
aanbieder die al zorg levert om regie op de zorg 
te regelen. Je wijst erop dat de hoofdaannemer 
verantwoordelijk is voor de regie over de 
kwaliteit van zorg en het te behalen resultaat. 
TG: je vult één aanvraag in voor de nieuw in te 
zetten jeugdhulpaanbieder(s). 
GI: stuur per jeugdhulpaanbieder een brief met 
de betreffende arrangementscode. Tot 1/7 stuur 
je ook een bepaling jeugdhulp naar de gemeente 
waar het woonplaatsbeginsel ligt. 
 

Elke jeugdhulpaanbieder 
declareert de geleverde zorg op 
basis van de productcode(s) of 
arrangementscode waarvoor een 
Toewijzing jeugdhulp is 
verstrekt. 
 
Jeugdhulpaanbieders stemmen 
de zorg op elkaar af. De 
jeugdhulpaanbieder in segment 
3 is de hoofdaannemer. 

Stuur een aanvullende 
beschikking naar de cliënt met de 
voorziening(en) per 
jeugdhulpaanbieder die zijn 
aangevraagd.  

Verstuur naar elke betrokken 
jeugdhulpaanbieder een 
separate  Toewijzing jeugdhulp 
(JW301). 
 
Stuur een mail aan alle 
betrokken 
jeugdhulpaanbieders. Daarin 
staat dat de hoofdaannemer 
verantwoordelijk is voor de 
regie over de kwaliteit van zorg 
en het te behalen resultaat. 
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• Nieuwe aanvraag 
segment 3 

• De cliënt krijgt al 
jeugdhulp binnen 
segment 2 of 3 of 
jeugdhulp  die onder 
de oude werkwijze 
valt 

 

Uitgangspunt: een nieuwe aanvraag voor zorg 
binnen segment 3 kán bestaan naast lopende 
jeugdhulp binnen segment 2 of 3 of jeugdhulp die 
valt onder de oude werkwijze (2016).  
De bestaande voorziening loopt door. Zo nodig 
overleg je met de jeugdhulpaanbieder die al zorg 
levert over de nieuwe aanvraag. Je verwijst de 
nieuwe aanbieder(s) naar de aanbieder die al 
zorg levert. Je wijst erop dat de hoofdaannemer 
verantwoordelijk is voor de regie over de 
kwaliteit van zorg en het te behalen resultaat. 
TG: vul één aanvraag in voor de nieuw in te 
zetten jeugdhulpaanbieder(s). 
GI: stuur per jeugdhulpaanbieder een brief met 
de betreffende productcode(s). Tot 1/7 stuur je 
ook een bepaling jeugdhulp naar de gemeente 
waar het woonplaatsbeginsel ligt. 

Elke jeugdhulpaanbieder 
declareert de geleverde zorg op 
basis van de productcode(s) of 
arrangementscode waarvoor een 
Toewijzing jeugdhulp is 
verstrekt. 
 
Jeugdhulpaanbieders stemmen 
de zorg op elkaar af.  

Stuur een aanvullende 
beschikking naar de cliënt met de 
voorziening(en) per 
jeugdhulpaanbieder die zijn 
aangevraagd. 
 
 
 

Verstuur naar elke betrokken 
jeugdhulpaanbieder een 
separate  Toewijzing jeugdhulp 
(JW301). 
 
Stuur een mail aan alle 
betrokken 
jeugdhulpaanbieders. Daarin 
staat dat de hoofdaannemer 
verantwoordelijk is voor de 
regie over de kwaliteit van zorg 
en het te behalen resultaat. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7 • De cliënt krijgt al 
jeugdhulp binnen 
segment 3 of 
jeugdhulp die onder 
de oude werkwijze 
valt (2016) 

• Nieuwe aanvraag 
ZiN in segment 2 of 
3 door dezelfde 
jeugdhulpaanbieder 
die al hulp levert 

TG en GI: 
Loopt de zorg die valt onder de oude werkwijze 
nog minder dan 2 maanden door? Bekijk dan 
samen met de cliënt en de jeugdhulpaanbieder 
de situatie en doe een nieuwe aanvraag. 
 
Loopt de zorg die valt onder de oude werkwijze 
nog  2 maanden of langer door? Dan moet de 
beschikking uit 2016 beëindigd worden. Bekijk 
de situatie samen met de cliënt en de 
jeugdhulpaanbieder opnieuw en doe één nieuwe 
aanvraag. 
 
Krijgt de cliënt al jeugdhulp binnen segment 3? 
Dan kan de jeugdhulpaanbieder geen aanvraag 
doen voor zorg in segment 2, wel voor segment 
3. De aanbieder kan ook aangeven dat de oude 
beschikking komt te vervallen en dat vanaf nu 
zorg in segment 2 nodig is. 
 
Krijgt de cliënt al zorg binnen segment 2? En 
vraagt dezelfde jeugdhulpaanbieder zorg binnen 
segment 3 aan? Bekijk dan de situatie samen 
met de cliënt en de jeugdhulpaanbieder 
opnieuw, laat de oude beschikking vervallen en 
doe één nieuwe aanvraag die past bij de situatie. 

Elke jeugdhulpaanbieder 
declareert de geleverde zorg op 
basis van de productcode(s) of 
arrangementscode waarvoor een 
Toewijzing jeugdhulp is 
verstrekt. 
 

Stuur een beschikking naar de 
cliënt met de voorziening(en) per 
jeugdhulpaanbieder die zijn 
aangevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 

Verstuur de betrokken 
jeugdhulpaanbieder een 
Toewijzing jeugdhulp (JW301). 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

Nieuwe aanvraag Toegang/GI voor ZiN naast pgb: de cliënt krijgt al Jeugdhulp 
(er is sprake van een lopende voorziening in pgb) 

Afwijken van dit schema mag als dat overduidelijk in het belang van de jeugdige/het gezin is. En altijd in overleg met de helpdesk Jeugdhulp.  

 

# Variant Actie Toegang/GI 
Actie 
jeugdhulpaanbieder 

Actie gemeente 
woonplaatsbeginsel 

Actie gemeente Tilburg 

8 • Nieuwe aanvraag 
ZiN in segment 2 
door Toegang of GI 

• De cliënt heeft al 
jeugdhulp via een 
pgb in segment 2 
 

TG en GI: 
Je krijgt van de gemeente waar het woonplaatsbeginsel 
ligt een signaal dat de cliënt al jeugdhulp krijgt via een 
arrangement in pgb. Twee arrangementen in segment 2 
kunnen niet gelijktijdig naast elkaar bestaan. Overleg 
met de jeugdige/het gezin of zij de zorg in pgb of ZiN 
willen krijgen.  
 
Kiest de jeugdige/het gezin voor een pgb? Geef dan aan 
de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt door dat 
het lopende arrangement in pgb beëindigd moet 
worden en vraag een nieuw pgb aan voor alle 
benodigde jeugdhulp.  
Kiest de jeugdige/het gezin voor ZiN? Vul dan één 
nieuwe aanvraag in voor alle benodigde jeugdhulp 
binnen één arrangementscode voor één 
jeugdhulpaanbieder. Je geeft door aan de gemeente 
waar het woonplaatsbeginsel ligt dat het lopende 
arrangement in pgb moet worden beëindigd. 
 
 

Kiest de jeugdige/ het 
gezin voor een pgb? Dan 
ligt daar de regie over de 
jeugdhulp. Elke 
betrokken 
jeugdhulpaanbieder 
declareert de geleverde 
jeugdhulp direct bij de 
jeugdige/het gezin. 
 
Kiest de jeugdige/het 
gezin voor ZiN? Dan geldt 
de reguliere procedure 
voor ZiN. Er is één 
hoofdaannemer die de 
regie voert over de 
kwaliteit van de zorg en 
het behalen van het 
resultaat. De 
hoofdaannemer 
declareert de jeugdhulp 
volgens de 
arrangementscode 
waarvoor een Toewijzing 
jeugdhulp is verstrekt. 
 
 

Kiest de jeugdige/het gezin 
voor een pgb? Beëindig dan 
het lopende pgb. Stuur een 
nieuwe beschikking naar de 
jeugdige/het gezin voor het 
nieuw aangevraagde pgb. 
 
Kiest de jeugdige/het gezin 
voor ZiN? Beëindig dan het 
lopende pgb. Stuur een 
beschikking naar de 
jeugdige/het gezin voor het 
nieuw aangevraagde 
arrangement. 
 
Ontvang je toch een 
aanvraag voor ZiN binnen 
segment 2 naast een al 
lopend arrangement pgb? 
Neem de aanvraag dan niet 
in behandeling en leg deze 
terug bij de Toegang of GI. 
 

Kiest de jeugdige/het gezin 
voor een pgb?  Geen actie 
nodig. 
 
Kiest de jeugdige/het gezin 
voor ZiN? Verstuur dan naar de 
jeugdhulpaanbieder die de 
jeugdhulp gaat leveren een 
Toewijzing jeugdhulp (JW301). 
 
 



 
 

 
 

9 • Nieuwe aanvraag 
ZiN in segment 2 
door Toegang of GI 

• De cliënt heeft al 
jeugdhulp via een 
pgb in segment 3, of 
via een oude 
voorziening in PGB 

• De nieuwe 
aanbieder is alleen 
gecontracteerd voor 
segment 2.  

.  
 

In deze situatie kan een nieuwe aanvraag ZIN voor 
segment 2 bestaan naast lopende jeugdhulp PGB binnen 
segment 3, maar nooit bij dezelfde aanbieder. 
TG en GI: Je krijgt van de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt een signaal dat de cliënt al 
jeugdhulp krijgt via PGB (segment 3 of oude 
voorziening). 
De bestaande voorziening loopt door. Loopt de 
bestaande voorziening nog een aanzienlijke periode 
door? Dan eindigt de nieuw aan te vragen jeugdhulp bij 
voorkeur op dezelfde datum als de oude voorziening, 
waarna je de situatie in overleg met de jeugdige/het 
gezin opnieuw bekijkt. Wijs de aanbieder die de nieuwe 
hulp gaat leveren op zijn verantwoordelijkheid om de 
zorg samen met de jeugdige/het gezin af te stemmen op 
de jeugdhulp die al loopt.  
TG:  vul een nieuwe aanvraag in voor de benodigde 
jeugdhulp binnen één arrangementscode voor één  
jeugdhulpaanbieder. 
GI: stuur per jeugdhulpaanbieder een brief met de 
betreffende arrangementscode. Tot nader order stuur 
je ook een bepaling jeugdhulp naar de gemeente waar 
het woonplaatsbeginsel ligt.  
 
Wanneer de nieuwe aanbieder gecontracteerd is voor 
segment 3, dient de nieuw aan te vragen hulp ook binnen 
segment 3 te vallen.  
TG: vul een nieuwe aanvraag in voor de benodigde 
jeugdhulp in segment 3 voor de benodigde 
jeugdhulpaanbieder. 
GI: Stuur een bepaling jeugdhulp met de betreffende 
productcode(s) naar de nieuwe jeugdhulpaanbieder(s). 
Tot nader order stuur je ook een bepaling jeugdhulp 
naar de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt. 

Elke jeugdhulpaanbieder 
declareert de geleverde 
zorg op basis van de 
productcode(s) of 
arrangementscode 
waarvoor een Toewijzing 
jeugdhulp is verstrekt. 
 
Da aanbieder die nieuwe 
hulp gaat leveren stemt 
de jeugdhulp samen met 
de jeugdige/het gezin af 
op de jeugdhulp die al 
loopt. 
 

Stuur een beschikking naar 
de jeugdige/het gezin voor 
het nieuw aangevraagde 
arrangement. 
 

Verstuur naar de 
jeugdhulpaanbieder die de 
nieuw aangevraagde jeugdhulp 
gaat leveren een Toewijzing 
jeugdhulp (JW301). 
 
Stuur een standaard mail naar 
de nieuwe jeugdhulp-
aanbieder. Daarin staat dat er 
al een pgb  loopt en dat ze de 
jeugdhulp inhoudelijk moeten 
afstemmen met de 
jeugdige/het gezin. 



 
 

 
 

10 • Nieuwe aanvraag 
ZiN in segment 3 
door Toegang of GI 

• De cliënt heeft al 
jeugdhulp via een 
pgb in segment 2 

Uitgangspunt: een nieuwe aanvraag voor zorg binnen 
segment 3 kán bestaan naast lopende jeugdhulp via een 
PGB in segment 2, maar nooit bij dezelfde aanbieder.  
De bestaande voorziening loopt door.  
De nieuw aan te vragen jeugdhulp loopt bij voorkeur af 
op dezelfde datum als de oude voorziening, waarna je 
de situatie in overleg met de jeugdige/het gezin 
opnieuw bekijkt. Wijs de aanbieder die de nieuwe hulp 
gaat leveren op zijn verantwoordelijkheid om de zorg 
samen met de jeugdige/het gezin af te stemmen op de 
jeugdhulp die al loopt.  
TG: vul één aanvraag in voor de nieuw in te zetten 
jeugdhulpaanbieder. 
GI: stuur de nieuwe jeugdhulpaanbieder een brief met 
de betreffende productcode(s). Tot nader order stuur je 
ook een bepaling jeugdhulp naar de gemeente waar 
het woonplaatsbeginsel ligt. 

 

Elke jeugdhulpaanbieder 
declareert de geleverde 
zorg op basis van de 
productcode(s) of 
arrangementscode 
waarvoor een Toewijzing 
jeugdhulp is verstrekt. 
 
 
Da aanbieder die nieuwe 
hulp gaat leveren stemt 
de jeugdhulp samen met 
de jeugdige/het gezin af 
op de jeugdhulp die al 
loopt. 
 

 

Stuur een aanvullende 
beschikking naar de cliënt 
met de voorziening(en) per 
jeugdhulpaanbieder die zijn 
aangevraagd. 
 
 
 
 

 

Verstuur naar de 
jeugdhulpaanbieder die de 
nieuw aangevraagde jeugdhulp 
gaat leveren een Toewijzing 
jeugdhulp (JW301). 
 
Stuur een standaard mail naar 
de nieuwe jeugdhulp-
aanbieder. Daarin staat dat er 
al een pgb  loopt en dat ze de 
jeugdhulp inhoudelijk moeten 
afstemmen met de 
jeugdige/het gezin. 

 

11 • Nieuwe aanvraag 
ZiN in segment 3 
door Toegang of GI 

• De cliënt heeft al 
jeugdhulp via een 
pgb in segment 3 of 
een oude 
voorziening 

 
 

Je krijgt van de gemeente waar het woonplaatsbeginsel 
ligt een signaal dat de cliënt al jeugdhulp krijgt via een 
pgb. Een nieuwe aanvraag voor ZIN in segment 3 kan 
bestaan naast een lopend pgb voor jeugdhulp in 
segment 3 (maar nooit bij dezelfde aanbieder) of een 
oude voorziening. De nieuw aan te vragen jeugdhulp 
loopt bij voorkeur af op dezelfde datum als de oude 
voorziening, waarna je de situatie in overleg met de 
jeugdige/het gezin opnieuw bekijkt. 
 
TG en GI: 
Je vult een aanvraag in met de benodigde productcodes 
voor de nieuwe zorg door de nieuwe zorgaanbieder. 
Wijs de aanbieder die de nieuwe hulp gaat leveren op 
zijn verantwoordelijkheid om de zorg samen met de 
jeugdige/het gezin af te stemmen op de jeugdhulp die al 
loopt.  

Elke jeugdhulpaanbieder 
declareert de geleverde 
zorg op basis van de 
productcode(s) waarvoor 
een Toewijzing jeugdhulp 
is verstrekt. 
 
 
De aanbieder die nieuwe 
hulp gaat leveren stemt 
de jeugdhulp samen met 
de jeugdige/het gezin af 
op de jeugdhulp die al 
loopt. 
 

 

Stuur één beschikking naar 
de cliënt met de 
voorziening(en) die zijn 
aangevraagd. 

 

Verstuur naar de 
jeugdhulpaanbieder die de 
nieuw aangevraagde jeugdhulp 
gaat leveren een Toewijzing 
jeugdhulp (JW301). 
 
Stuur standaardmail naar 
nieuwe aanbieder dat er al een 
pgb  is en dat ze inhoudelijk 
moeten afstemmen met de 
jeugdige/het gezin. 

 



 
 

 
 

 
GI: Stuur de nieuwe  jeugdhulpaanbieder een bepaling 
jeugdhulp met de betreffende productcode(s). Tot 
nader order stuur je ook een bepaling jeugdhulp naar 
de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt. 

 

  



 
 

 
 

Nieuwe aanvraag in pgb vanuit de Toegang/GI: de cliënt krijgt nog geen Jeugdhulp 
(geen sprake van een lopende voorziening) 

Afwijken van dit schema mag als dat overduidelijk in het belang van de jeugdige/het gezin is. En altijd in overleg met de helpdesk Jeugdhulp. 

 

# Variant Actie Toegang/GI Actie jeugdige/het gezin Actie gemeente woonplaatsbeginsel 

12 • Nieuwe aanvraag pgb 
in segment 2 

• Cliënt krijgt nog geen 
jeugdhelp elders 

TG: Als je via het stappenplan uitkomt op zorg in 
segment 2, vul je één aanvraag in met één pgb-
arrangementscode en volg je de pgb 
aanvraagprocedure. 
  
GI: Maak een bepaling jeugdhulp aan met de benodigde 
pgb productcodes en stuur deze naar de betrokken 
jeugdhulpaanbieder. Tot nader order stuur je ook een 
bepaling jeugdhulp naar de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt.  

Reguliere aanvraagprocedure doorlopen. Stuur één beschikking naar de cliënt met de 
pgb-voorziening en stuur budget naar SVB. 

13 • Nieuwe aanvraag pgb 
in segment 3 

• Cliënt krijgt nog geen 
jeugdhulp elders 

TG: Je vult één aanvraag in met de benodigde pgb 
productcodes en je volgt de pgb aanvraagprocedure. 
 
GI: Maak een bepaling jeugdhulp aan met de benodigde 
pgb productcodes en stuur deze naar de betrokken 
jeugdhulpaanbieder. Tot nader order stuur je ook een 
bepaling jeugdhulp naar de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt.  

Reguliere aanvraagprocedure doorlopen. Stuur één beschikking naar de cliënt met pgb-
voorziening(en) en stuur budget naar SVB. 

  



 
 

 
 

Nieuwe aanvraag in pgb vanuit de Toegang/GI: de cliënt krijgt al Jeugdhulp 
(er is sprake van een lopende voorziening) 

Afwijken van dit schema mag als dat overduidelijk in het belang van de jeugdige/het gezin is. En altijd in overleg met de helpdesk Jeugdhulp. 
 

# Variant Actie Toegang/GI Actie jeugdige/het gezin Actie gemeente woonplaatsbeginsel 

14 • Nieuwe aanvraag pgb 
in segment 2 

• Cliënt krijgt al 
jeugdhulp via een pgb 
in segment 2  

Het is niet mogelijk om een pgb voor segment 2 aan te 
vragen als de cliënt al jeugdhulp krijgt die valt in 
segment 2. Binnen segment 2 kunnen namelijk geen 
twee arrangementen naast elkaar bestaan.  
 
TG en GI: je krijgt van de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt een signaal dat de cliënt al 
jeugdhulp via een arrangement in pgb krijgt. Je overlegt 
met de jeugdige/het gezin of en hoe zij de bestaande en 
nieuwe zorg kunnen combineren binnen de bestaande 
arrangementscode. Dan kan de zorg doorlopen. 
 
Zijn er nieuwe feiten en/of omstandigheden? Dan 
bepaal je in overleg met de jeugdige/het gezin het 
nieuwe arrangement of product en de intensiteit van 
zorg. 
 
TG: Je vult één aanvraag in met de benodigde pgb 
arrangementscode en je volgt de pgb 
aanvraagprocedure. 
 
GI: Maak een bepaling aan met de benodigde pgb 
arrangementscode en stuur deze naar de betrokken 
jeugdhulpaanbieder. Tot nader order stuur je ook een 
bepaling jeugdhulp naar de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt.  
 
 
 
 

De jeugdige/het gezin stuurt per brief of 
mail een verzoek naar de gemeente waar 
zij wonen om het pgb stop te zetten.  
Samen met de Toegang komen zij tot de 
aanvraag van een nieuw arrangement.  
 
De jeugdige/het gezin is ervoor 
verantwoordelijk dat verschillende 
aanbieders hun jeugdhulp op elkaar 
afstemmen. 

De gemeente geeft telefonisch of per e-mail 
aan de aanvrager (Toegang of GI) door dat de 
cliënt al jeugdhulp in segment 2 middels pgb 
krijgt. De gemeente neemt de aanvraag niet in 
behandeling. 
 
De gemeente beëindigt de oude voorziening 
pgb op verzoek van de jeugdige/het gezin / 
Toegang. Vervolgens wordt de nieuwe 
aanvraag met de nieuwe arrangementscode 
verwerkt. 
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• Nieuwe aanvraag pgb 
in segment 2 

• Cliënt krijgt al 
jeugdhulp in segment 2 
in ZiN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is niet mogelijk om een pgb voor segment 2 aan te 
vragen als de cliënt al jeugdhulp krijgt die valt in 
segment 2. Binnen segment 2 kunnen namelijk geen 
twee arrangementen naast elkaar bestaan. Overleg met 
de cliënt of hij de zorg in pgb of ZiN wil krijgen. 
 
TG en GI: je krijgt van de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt een signaal dat de cliënt al 
jeugdhulp krijgt via een arrangement in ZiN. Je overlegt 
met de jeugdige/het gezin en de jeugdhulpaanbieder of 
en hoe zij de bestaande en nieuwe zorg kunnen 
combineren binnen de bestaande arrangementscode. 
Dan kan de zorg doorlopen. 
 
Zijn er nieuwe feiten en/of omstandigheden? Dan 
bepaal je in overleg met de jeugdige/het gezin het 
nieuwe arrangement of het nieuwe product en de 
intensiteit van zorg. 
 
TG: Je doet een aanvraag pgb voor het nieuwe 
arrangement. Je geeft door aan de gemeente 
woonplaatsbeginsel dat het lopende arrangement in ZiN 
moet worden beëindigd. 
- of - 
Je doet een aanvraag ZiN voor het nieuwe arrangement. 
Je geeft door aan de gemeente woonplaatsbeginsel dat 
het lopende arrangement in ZiN moet worden 
beëindigd. 
 
GI: Je doet een aanvraag pgb voor het nieuwe 
arrangement. Je geeft door aan de gemeente 
woonplaatsbeginsel dat het lopende arrangement in ZiN 
moet worden beëindigd. 
 
- of - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguliere aanvraagprocedure doorlopen. 
 
De jeugdige/het gezin dient de jeugdhulp 
van verschillende aanbieders op elkaar af 
te stemmen. 

De gemeente geeft telefonisch of per e-mail 
aan de aanvrager (Toegang of GI) door dat de 
cliënt al jeugdhulp in segment 2 middels pgb 
krijgt. De gemeente neemt de aanvraag niet in 
behandeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente beëindigt de oude voorziening 
ZiN op verzoek van de aanvrager. Vervolgens 
wordt de nieuwe aanvraag met de nieuwe 
arrangementscode verwerkt. 



 
 

 
 

15 
 

(vervolg)  Maak een bepaling aan voor het nieuwe arrangement 
in ZiN. Tot nader order  stuur je ook een bepaling 
jeugdhulp naar de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt. 
 
Je geeft door aan de gemeente woonplaatsbeginsel dat 
het lopende arrangement in pgb moet worden 
beëindigd.  

17 • Nieuwe aanvraag pgb 
in segment 2 

• Cliënt krijgt al 
jeugdhulp in segment 3 
(pgb of ZiN) 

Let op: Deze optie is niet mogelijk. Als de jeugdige al 
jeugdhulp krijgt in segment 3, valt alle nieuwe zorg voor 
het pgb ook binnen segment 3.  
 
TG: Als je via het stappenplan uitkomt op zorg in 
segment 3, valt alle zorg binnen segment 3. Je vult één 
aanvraag in met de benodigde pgb productcodes en je 
volgt de pgb aanvraagprocedure. 
 
GI: Als je via het stappenplan uitkomt op zorg in 
segment 3, valt alle zorg binnen segment 3. Maak een 
bepaling jeugdhulp aan met de benodigde pgb 
productcodes. Tot nader order stuur je ook een 
bepaling jeugdhulp naar de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt. 

Reguliere aanvraagprocedure doorlopen. 
 
De jeugdige/het gezin dient de jeugdhulp 
van verschillende aanbieders op elkaar af 
te stemmen. 

Stuur één beschikking naar de cliënt met pgb-
voorziening en stuur budget naar SVB. 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nieuwe aanvraag pgb 
in segment 2 

• Cliënt krijgt al 
jeugdhulp middels een 
oude voorziening (pgb 
of ZiN) 

 
 
 
 
 
 
 

Je krijgt van de gemeente waar het woonplaatsbeginsel 
ligt een signaal dat de cliënt al jeugdhulp via een pgb of 
in ZIN in een oude voorziening krijgt. De aanvraag voor 
een nieuw pgb in segment 2 kan bestaan naast de oude 
voorziening. De oude voorziening loopt door. Loopt de 
oude voorziening nog geruime tijd door? Dan eindigt de 
nieuw aan te vragen jeugdhulp bij voorkeur op dezelfde 
datum als de oude voorziening, waarna je de situatie in 
overleg met de jeugdige/het gezin opnieuw bekijkt. 
 

TG: Als je via het stappenplan uitkomt op zorg in 
segment 2, vul je één aanvraag in met één pgb-

Reguliere aanvraagprocedure doorlopen. 
 
De jeugdige/het gezin dient de jeugdhulp 
van verschillende aanbieders op elkaar af 
te stemmen. 

Stuur één beschikking naar de cliënt met pgb-
voorziening en stuur budget naar SVB. 
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(vervolg) 

arrangementscode en volg je de pgb 
aanvraagprocedure.  
  
GI: Als je via het stappenplan uitkomt op jeugdhulp in 
segment 2, maak je een bepaling jeugdhulp aan met de 
benodigde pgb productcode(s). Deze stuur je naar de 
betrokken jeugdhulpaanbieder.  Tot nader order  stuur 
je ook een bepaling jeugdhulp naar de gemeente waar 
het woonplaatsbeginsel ligt. 

19 • Nieuwe aanvraag pgb 
in segment 3 

• Cliënt krijgt al 
jeugdhulp in segment 2 
(pgb of ZiN) 

 

Uitgangspunt: een nieuwe aanvraag voor zorg binnen 
segment 3 kán bestaan naast lopende jeugdhulp binnen 
segment 2 (pgb of ZIN), maar nooit bij dezelfde aanbieder 
De bestaande voorziening loopt door. Zo nodig overleg 
je met de jeugdhulpaanbieder die al zorg levert over de 
nieuwe aanvraag 
Loopt de bestaande voorziening nog een aanzienlijke 
periode door? Dan eindigt het nieuw aan te vragen pgb 
bij voorkeur op dezelfde datum als de oude voorziening, 
waarna je de situatie in overleg met de jeugdige/het 
gezin opnieuw bekijkt.  
TG: vul een aanvraag in voor het nieuw in te zetten pgb. 
GI: Maak een bepaling jeugdhulp aan met de benodigde PGB 
productcode(s) en stuur de benodigde documenten voor een 
aanvraag PGB mee. Stuur per jeugdhulpaanbieder een brief 
met de betreffende productcode(s). Tot nader order stuur je 
ook een bepaling jeugdhulp naar de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt. 

 
Let op: een aanvraag indienen voor een pgb is niet 
mogelijk als bij dezelfde aanbieder al hulp via ZiN wordt 
geboden. Daarnaast is een aanvraag segment 2 en 
segment 3 bij dezelfde aanbieder niet mogelijk.  
 
 
 

Bekijk samen met Toegang welke 
jeugdhulp aangevraagd dient te worden 
in een pgb. 
 
De jeugdige/het gezin dient de jeugdhulp 
van verschillende aanbieders op elkaar af 
te stemmen. 
 
 

Stuur één beschikking naar de cliënt met pgb-
voorziening(en) en stuur budget naar SVB. 
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• Nieuwe aanvraag pgb 
in segment 3 

• Cliënt krijgt al 
jeugdhulp in segment 3 
of in een oude 
voorziening (pgb of 
ZiN) 

 
 
 

De nieuwe aanvraag voor het pgb kan bestaan naast 
jeugdhulp segment 3 of een oude voorziening. De 
bestaande voorziening loopt door. Loopt de bestaande 
voorziening nog een aanzienlijke periode door? Dan 
eindigt het nieuw aan te vragen pgb bij voorkeur op 
dezelfde datum als de bestaande voorziening, waarna je 
de situatie in overleg met de jeugdige/het gezin 
opnieuw bekijkt. 
 
TG: Als je via het stappenplan uitkomt op zorg in 
segment 3, valt alle nieuw aan te vragen zorg binnen 
segment 3. Je vult een aanvraag in voor de nieuwe zorg 
met de benodigde pgb productcode(s) en je volgt de 
pgb aanvraagprocedure. 
 
GI: Als je via het stappenplan uitkomt op zorg in 
segment 3, valt alle zorg binnen segment 3. Maak een 
bepaling jeugdhulp aan met de benodigde pgb 
productcode(s). Tot nader order stuur je ook een 
bepaling jeugdhulp meer naar de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt. 
 
Let op: een aanvraag indienen voor een pgb is niet 
mogelijk als bij dezelfde aanbieder al hulp via ZiN wordt 
geboden. 

Reguliere aanvraagprocedure doorlopen. 
 
De jeugdige/het gezin dient de jeugdhulp 
van verschillende aanbieders op elkaar af 
te stemmen. 

Stuur één beschikking naar de cliënt met pgb-
voorziening(en) en stuur budget naar SVB. 

  



 
 

 
 

Nieuwe aanvraag via Medisch Domein voor ZiN naast pgb: de cliënt krijgt al Jeugdhulp 
(er is sprake van een lopende voorziening in pgb) 

Afwijken van dit schema mag als dat overduidelijk in het belang van de jeugdige/het gezin is. En altijd in overleg met de helpdesk Jeugdhulp. 
 

# Variant Actie Jeugdhulpaanbieder  Actie jeugdige/het gezin Actie gemeente 
woonplaatsbeginsel 

Actie gemeente Tilburg 

22 • Nieuwe aanvraag 
ZiN door medisch 
domein, segment 2 

• De cliënt heeft al 
jeugdhulp via een 
pgb in segment 2 

Je krijgt van de gemeente waar het woonplaatsbeginsel 
ligt een signaal dat de cliënt al jeugdhulp krijgt. Het is 
niet mogelijk om ZiN voor segment 2 aan te vragen als 
de cliënt al jeugdhulp krijgt via een pgb in segment 2. 
Binnen segment 2 kunnen namelijk geen 2 
arrangementen naast elkaar bestaan. Overleg met de 
jeugdige/het gezin of zij de zorg in pgb of ZiN willen 
krijgen. 
 
Kiest de jeugdige/het gezin voor ZiN? Overleg dan met 
hen over de hulp die nodig is. Combineer deze 
benodigde hulp in één arrangement.  
De jeugdhulpaanbieder stuurt vervolgens een Verzoek 
om Toewijzing voor de betreffende arrangementscode 
naar de gemeente waar het woonplaatsbeginsel ligt.  
 
Kiest de jeugdige/het gezin voor een pgb? Verwijs dan 
naar de Toegang. Jeugdhulpaanbieders kunnen namelijk 
geen pgb aanvragen. 

De jeugdige/het gezin 
stuurt per brief of per 
mail een verzoek naar de 
gemeente waar zij wonen 
om het pgb stop te 
zetten.  
 
 
De jeugdige/het gezin 
vraagt samen met de 
Toegang een nieuwe 
aanvraag voor een pgb 
voor alle benodigde hulp 
in. 
 

Ontvang je een aanvraag 
voor ZiN binnen segment 2 
naast een al lopend 
arrangement pgb? Neem de 
aanvraag dan niet in 
behandeling en leg deze 
terug bij jeugdhulpaanbieder. 
 
Kiest de jeugdige/het gezin 
voor ZiN? Stuur één 
beschikking naar de cliënt 
met de voorziening die is 
aangevraagd. 
 
Kiest de jeugdige/het gezin 
voor een pgb? Verstuur één 
beschikking naar de cliënt 
met de pgb-voorziening die is 
aangevraagd. 

Kiest de jeugdige/het gezin 
voor ZiN? Stuur een Toewijzing 
jeugdhulp (JW301) naar de 
betrokken 
jeugdhulpaanbieder. 
 
 
Kiest de jeugdige/het gezin 
voor een pgb? De gemeente 
waar het woonplaatsbeginsel 
ligt zorgt voor het pgb. Geen 
actie nodig van de 
gastheergemeente. 

23 
 
 
 
 
 
 
 

• Nieuwe aanvraag ZiN 
door medisch domein 
in segment 2 

• De cliënt heeft al 
jeugdhulp via een pgb 
in segment 3 

 
 
 
 

Je krijgt van de gemeente waar het woonplaatsbeginsel 
ligt een signaal dat de cliënt al jeugdhulp krijgt. Een 
aanvraag voor ZiN in segment 2 kan bestaan naast een 
pgb in segment 3.  
 
Stem samen met de jeugdige/het gezin de zorg af op de 
jeugdhulp die al loopt. 
Vraag een Verzoek om Toewijzing (VOT) aan voor de 
benodigde jeugdhulp bij de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt via 315-bericht. 

Geen actie nodig. Stuur één beschikking naar 
de cliënt met de voorziening 
die is aangevraagd. 

Verstuur naar de betrokken 
jeugdhulpaanbieder een 
Toewijzing jeugdhulp (JW301). 
 
Stuur een standaard mail naar 
de nieuwe jeugdhulp-
aanbieder. Daarin staat dat er 
al een pgb  loopt en dat ze de 
jeugdhulp inhoudelijk moeten 



 
 

 
 

23 (vervolg) 
 

Let op: een Verzoek om Toewijzing indienen voor ZiN is 
niet mogelijk als bij dezelfde aanbieder al hulp via een 
pgb wordt geboden. 

afstemmen met de 
jeugdige/het gezin. 

24 • Nieuwe aanvraag ZiN 
door medisch domein 
in segment 3 

• De cliënt heeft al 
jeugdhulp via een pgb 
in segment 2 

Je krijgt van de gemeente waar het woonplaatsbeginsel 
ligt een signaal dat de cliënt al jeugdhulp krijgt. Een 
aanvraag voor ZiN in segment 3 kan bestaan naast een 
pgb in segment 2.  
Stem samen met de jeugdige/het gezin de zorg af op de 
jeugdhulp die al loopt. 
Vraag een Verzoek om Toewijzing (VOT) aan voor de 
benodigde jeugdhulp bij de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt via 315-bericht. 
Let op: een Verzoek om Toewijzing indienen voor ZiN is 
niet mogelijk als bij dezelfde aanbieder al hulp via een 
pgb wordt geboden. 
 

Geen actie nodig. Stuur één beschikking naar 
de cliënt met de voorziening 
die is aangevraagd. 

Verstuur naar de betrokken 
jeugdhulpaanbieder een 
Toewijzing jeugdhulp (JW301). 
 
Stuur een standaard mail naar 
de nieuwe jeugdhulp-
aanbieder. Daarin staat dat er 
al een pgb  loopt en dat ze de 
jeugdhulp inhoudelijk moeten 
afstemmen met de 
jeugdige/het gezin. 

25 • Nieuwe aanvraag ZiN 
door medisch domein 
in segment 3 

• De cliënt heeft al 
jeugdhulp via een pgb 
in segment 3 

Je krijgt van de gemeente waar het woonplaatsbeginsel 
ligt een signaal dat de cliënt al jeugdhulp krijgt. Een 
aanvraag voor ZiN in segment 3 kan bestaan naast een 
pgb in segment 3. 
 
Stem samen met de jeugdige/het gezin de zorg af op de 
jeugdhulp die al loopt. 
Vraag een Verzoek om Toewijzing (VOT) aan voor de 
benodigde jeugdhulp bij de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt via 315-bericht. 
Let op: een Verzoek om Toewijzing indienen voor ZiN is 
niet mogelijk als bij dezelfde aanbieder al hulp via een 
pgb wordt geboden. 
 

Geen actie nodig. Stuur één beschikking naar 
de cliënt met de voorziening 
die is aangevraagd. 

Verstuur naar de betrokken 
jeugdhulpaanbieder een 
Toewijzing jeugdhulp (JW301). 
 
Stuur een standaard mail naar 
de nieuwe jeugdhulp-
aanbieder. Daarin staat dat er 
al een pgb  loopt en dat ze de 
jeugdhulp inhoudelijk moeten 
afstemmen met de 
jeugdige/het gezin. 

26 • Nieuwe aanvraag ZiN 
door medisch domein 
in segment 2 of 
segment 3 

• De cliënt heeft al 
jeugdhulp via een pgb 

Je krijgt van de gemeente waar het woonplaatsbeginsel 
ligt een signaal dat de cliënt al jeugdhulp krijgt. Een 
aanvraag voor ZiN in segment 2 of 3 kan bestaan naast 
een pgb in een oude voorziening. Loopt deze oude 
voorziening nog een aanzienlijke periode door? Dan 
eindigt de nieuw aan te vragen jeugdhulp bij voorkeur 

- Stuur één beschikking naar 
de cliënt met de voorziening 
die is aangevraagd. 

Verstuur naar de betrokken 
jeugdhulpaanbieder een 
Toewijzing jeugdhulp (JW301). 
 
Stuur een standaard mail naar 
de nieuwe jeugdhulp-



 
 

 
 

in een oude 
voorziening 

op dezelfde datum als de oude voorziening, waarna je 
de situatie in overleg met de jeugdige/het gezin 
opnieuw bekijkt. 
 
Stem samen met de jeugdige/het gezin de zorg af op de 
jeugdhulp die al loopt. 
 
Vraag een Verzoek om Toewijzing (VOT) aan voor de 
benodigde jeugdhulp bij de gemeente waar het 
woonplaatsbeginsel ligt via 315-bericht. 
Let op: een Verzoek om Toewijzing indienen voor ZiN is 
niet mogelijk als bij dezelfde aanbieder al hulp via een 
pgb wordt geboden. 
 

aanbieder. Daarin staat dat er 
al een pgb  loopt en dat ze de 
jeugdhulp inhoudelijk moeten 
afstemmen met de 
jeugdige/het gezin. 

 
  



 
 

 
 

 

Nog vragen over hoofd- en onderaannemerschap? 

Bedenk: 

• Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) mag altijd separaat naast andere voorzieningen aangevraagd, beschikt en toegewezen worden. Proces EED start/loopt via het 
onderwijs. Dyslexie kan niet in pgb worden aangevraagd.  

• Met lopende voorziening wordt bedoeld; een voorziening die nog minimaal twee maanden loopt na startdatum aangevraagde voorziening. Als een voorziening minder 
dan twee maanden loopt, kunnen voorzieningen naast elkaar worden aangevraagd. Als een voorziening minimaal nog twee maanden loopt, is het belangrijk om de 
stappen in dit schema te volgen. 

• Pgb en ZiN voor dezelfde aanbieder is niet mogelijk. 

• Segment 2 en segment 3 bij dezelfde aanbieder is niet mogelijk.  
 
 

Raadpleeg het 7 Stappenplan  

Hierin staat het proces van integrale vragenanalyse tot en met beschikking en Toewijzing jeugdhulp. De meest actuele versie vind je op de website 

https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten/jeugdhulp/item/413-7-stappenplan-resultaatgerichte-inkoop-jeugdhulp 

• 7 Stappenplan Verwijzing via de Toegang 

• 7 Stappenplan Verwijzing via het medisch domein 

• 7 Stappenplan Verwijzing via de GI 

 

Raadpleeg T-community voor informatie over het aanvragen van een pgb (gemeente Tilburg) 
 
Neem contact op met de backoffice van de regio hart van Brabant 
 

• Op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur  

• Telefoon: 013-5495650 

• Email: helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl 

• De helpdesk is het beste per email bereikbaar. 

• Voor GI’s: vragen over het aanvragen van pgb’s binnen de gemeente Tilburg graag voorleggen aan jeugdhulp@tilburg.nl t.a.v. Ilse van Gorsel. 

• Uitgangspunt is dat de backofficemedewerkers en de helpdesk resultaatgestuurd werken uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden. Het kan gebeuren dat u 
even moet wachten tot de medewerker met de juiste expertise beschikbaar is. 

https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten/jeugdhulp/item/413-7-stappenplan-resultaatgerichte-inkoop-jeugdhulp
mailto:helpdeskjeugdhulp@tilburg.nl
mailto:jeugdhulp@tilburg.nl

