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Verslag gesprek 

 

Het programma van de aanbiederssessie 

1. Voorstelrondje 

2. Spelregels marktconsultatie 

3. Stand van zaken project 

4. Gemaakte keuzes in het segment ambulant 

5. Marktconsultatie vaktherapie (zie onderstaande samenvatting en achtergrondinformatie) 

6. Vervolg 

 

Agendapunten zijn besproken. 

 

3. Stand van zaken project 

Nadat de spelregels van dit overleg zijn uitgelegd door de voorzitter geeft men de stand van zaken weer. Vanaf 

2022 wil men gezamenlijk gaan inkopen, waarbij er sprake is van een lokaal (gemeenten hebben hier meer vrije 

keuzes in) en een regionaal perceel (gezamenlijke inkoop met vooral grote aanbieders). In fase 1 heeft het 

programma zich een beeld gevormd van het hele zorglandschap, in fase 2 zijn er keuzes gemaakt ten opzichte 

van het segment (zie hieronder punt 4). Nu is fase 3 van kracht, waarbij men informatie over producten en 

diensten ophaalt vanuit de markt om uiteindelijk te komen tot productbeschrijvingen, welke moeten leiden in 

het voorjaar 2021 tot een aanbesteding. Doel is om te komen tot langdurige contract, mogelijk van 3 jaar, met 

mogelijk 2 keer verlenging.  

 

4. Gemaakte keuzes voor het segment Ambulant 

Bekostiging 

• Perceel lokaal 

• Aanbieders selecteren obv strenge 

kwaliteitseisen 

• Trajecten 

• Perceel regionaal 

• Beperkt aantal aanbieders 

• Trajecten of plekken (keuze per 

gemeente) 

Contract 

• Meerjarig 

• 2 percelen 

• Sturen op ontwikkelpotentieel 
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Leveranciersmanagement 

• Perceel lokaal 

• Beperkt 

• Perceel regionaal 

• Intensief 

Toegangsmanagement 

• Toegang bepaalt doelen + soort hulp, 

vervolgens in overleg met aanbieder over 

duur en intensiteit. Toegang bepaalt. 

• Regie op doelen, mate verschilt per 

gemeente 

• Uniformeren werkprocessen 

 

 

5. Marktconsultatie vaktherapie 

Waarom wordt vaktherapie als apart subsegment wordt behandeld? 

Dit is omdat er aparte eisen gelden aan vaktherapeuten. Denk bijvoorbeeld aan dat zij niet SKJ-geregistreerd 

kunnen zijn. Daarnaast hebben we ook vragen over (de inzet van) vaktherapie. Daar komen we later op terug 

(zie o.a. bijlage 1: voorbereidende gespreksnotitie en bijlage 2: achtergrond en bronnen). 

 

Wat is jullie eerste reactie op de voorbereidende gespreksnotitie en achtergrondnotitie? 

Aanbieders vragen wat de reden is van de kostenstijging.  

We zien dat het aantal cliënten toeneemt, gemiddelde kosten per cliënt veranderen niet.  

Aanbieders geven zelf aan dat intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders kan ook toename 

verklaren. Er zijn ook kortere lijnen.  

We moeten goed kijken naar de reden van de stijging van de kosten, dit kan dus ook betekenen dat de kosten 

elders minder worden? De regio geeft aan dat dat niet het geval is. 

Er wordt aangegeven dat de wachttijden bij kleinere aanbieders korter kunnen zijn. En ook meer bekendheid 

met vak therapie kan een reden zijn.  

 

Aanbieders geven aan dat ze het soms lastig vinden dat zij op dit moment onder behandeling licht horen, 

terwijl ze ook regelmatig midden of zware casussen krijgen.  

De regio ligt toe dat dit te maken heeft met de kwaliteitseisen die gesteld worden en dat vaktherapie nu 

onderdeel is van behandeling breed. De regio onderzoekt of er een apart product vaktherapie ingekocht zou 

moeten worden (dus los van definities begeleiding/behandeling, licht/midden/zwaar). 

 

Wat hebben aanbieders van gemeenten nodig? 

Uniformiteit in verwijzingen. Gemeenten gaan hier heel verschillend mee om. Ook een POH-JGGZ kan een 

toegevoegde waarde zijn (en wordt op sommige plekken al ervaren als een toegevoegde waarde).  

 

Aanbieders geven aan dat zij twijfel ervaren over het product vaktherapie en dat men het gevoel heeft dat hun 

bijdrage niet altijd op juiste waarde wordt geschat. 

De regio geeft aan dat dit niet het geval is, zie ook de voorbereidende notitie. Vaktherapie kan als jeugdhulp 

worden gezien en dat staat niet ter discussie. Het is alleen écht een ander product dan andere vormen van 

behandeling (onder een regiebehandelaar), met andere kwaliteitsiesen. 

Daarnaast is het aan de beleidsvrijheid van de gemeente om vaktherapie als enkelvoudige therapie in te kopen 

of niet. In sommige gemeenten of regio’s waar vaktherapie wordt niet (meer) wordt ingekocht, wordt 

aangegeven dat ze niks missen in het aanbod. 

 

Gemeenten ervaren een drietal problemen. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Hoe zouden we hier op kunnen 

sturen? 

1. De kosten en aantal cliënten bij (vrijgevestigde/enkelvoudige) vaktherapie nemen fors toe; 
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De aanbieders onderkennen dat er een stijging is van het aantal cliënten. Dit komt doordat de verwijzing nu 

ook door bijvoorbeeld een huisarts plaatsvindt of door andere partijen. Vanuit de regio wordt aangegeven dat 

verwijzing via de gemeentelijke toegang de voorkeur heeft, zodat de sturing beter plaats kan vinden.  

 

2. Er zijn veel “verwijzingen” via scholen. Er lijkt reclame voor gemaakt te worden en het beeld heerst 

dat in scholen over vaktherapie wordt gedacht dat het een soort SOVA-training is en dat het daarom 

zo gemakkelijk wordt ingezet. Gezinscoaches krijgen vaak de vraag voor vaktherapie, in plaats van een 

hulpvraag. Als ouders, school en soms de aanbieder al hebben “bepaald” dat vaktherapie goed zou 

zijn, heeft een gezinscoach het gevoel met de rug tegen de muur te staan; 

Aanbieders geven aan dit signaal niet te herkennen. Wel zijn alle aanbieders het erover eens dat de gemeentes 

in de lead moeten blijven om te bepalen WAT er gebeuren moet. Het HOE ligt dan meer bij de aanbieders. De 

samenwerking met de toegang wordt ook als positief ervaren. 

 

De aanbieders willen wel graag weten hoe men dan uiteindelijk gaat werken met de lokale en regionale 

percelen. Men vindt het van belang dat ook de ‘kleine’ spelers op de markt eerlijke kansen krijgen. 

 

3. We zien regelmatig cliënten met lange trajecten, doordat indicaties verlengd worden. Hierbij vragen 

we ons af of vaktherapie bijdraagt aan het realiseren van de doelen (o.a. door 

gedragswetenschappers). 

Aanbieders geven aan de lange trajecten en meermaals verlengen van indicaties niet te herkennen. Wel zien ze 

dat er een groot verschil is tussen cliënten: Sommige cliënten zijn met een paar sessies geholpen, andere, met 

complexe problematiek, hebben langere tijd nodig. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat men het evalueren erg belangrijk vindt om mede te bepalen of de doelen 

inderdaad bereikt worden. Dat zegt dan ook iets over de kwaliteit van de dienstverlening. Hierbij wordt door de 

aanbieders aangegeven dat de jeugdconsulent een belangrijke rol speelt bij de evaluatie. 

 

Hoe staan jullie ten opzicht van het gebruik van regiebehandelaar?  

Door de aanbieders wordt aangegeven dat het wel effectief is, maar het kost wel veel geld voor de aanbieders. 

Het gebruik maken van zorgverzekering heeft ook vergaande gevolgen voor de vaktherapeuten. Het belang van 

inzet van de gedragswetenschapper wordt onderkend, met die aantekening dat intercollegiaal sparren met 

andere disciplines ook voordelen kent.  

 

Zien jullie oplossingen voor deze problemen? 

Zie opmerkingen hierboven gemaakt. Het meest besproken issue is dat vaak aan de voorkant veelal moeilijk is 

in te schatten welke behandeling het meest effectief zal zijn. De aanbieders geven aan dat de hulpvraag echt 

heel erg divers kan zijn. Kinderen komen soms met ‘vrij eenvoudige’ hulpvragen bij vaktherapeuten terecht, 

maar dan blijkt dat er toch sprake is van zwaardere vraagstukken. Goed onderzoeken in het voortraject wordt 

door de aanbieders als essentieel gezien. 

 

Wat vinden jullie van de 4 verschillende keuzes? 

We zien in het land dat er verschillende keuzes worden gemaakt op het gebied van enkelvoudige vaktherapie. 

Wat we zien: 

1. Gemeenten die het inkopen zonder limieten. 

Aanbieders geven aan dat de sturing dan vooral bij de toegangen ligt. 

 

2. Gemeenten die enkelvoudige vaktherapie gelimiteerd inkopen (bijv. max. aantal sessies, minus sessies 

door zorgverzekeraars).  
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Na een discussie hierover wordt door de regio geopperd om een gemiddeld aantal sessies van 15 aan te 

houden. De ene aanbieder is het hier wel mee eens, de andere niet  (bandbreedte van 15 tot 20 sessies). 

Maximaal 1 maal verlengen wordt wel als een goede norm ervaren.  

 

3. Gemeenten die vaktherapie alleen als onderdeel van een complete behandeling, onder regie van een 

regiebehandelaar inkopen.  

Deze keuze heeft een rigoureuze impact voor de vrijgevestigde vaktherapeuten. Dit betekent dat ze wellicht 

onderaannemer moeten worden. Uit de ervaring van Venlo geven de aanbieders aan dat de budgetten krap 

zijn. En vragen zich af of de zorg zo effectiever geleverd kan worden. 

 

De aanbieders geven aan dat het werken met een regiebehandelaar inhoudelijk prima is, maar dat deze 

werkwijze wel duur is voor de aanbieders. Zoals het nu in de contracten geregeld is wordt door de aanbieders 

als afdoende gezien. 

Als vaktherapie alleen nog onder een meervoudige aanpak valt heeft dit enorme gevolgen volgens de 

aanbieders. Men maakt zich zorgen over de efficiëntie van de behandeling. Dit zou een hele rigoureuze 

verandering zijn.  

 

4. Gemeenten die vaktherapie alleen als voorliggende voorziening inkopen.  

Aanbieders geven aan dat het inkopen zonder beschikking niet wenselijk is, omdat je hiermee de cliënt te kort 

zou doen. Nogmaals wordt aangegeven dat het van belang is dat de gemeente stuurt en het proces in de hand 

houdt. Ook is in dit kader van gedachten gewisseld over groepstherapie, dat is inhoudelijk wel zinnig, maar de 

complexiteit van de hulpvraag is vaak echt maatwerk. Er zijn ervaringen om eerst te starten individueel en 

daarna groepstherapie, de ervaringen van de aanbieders is hierin verschillend. De volgende punten zouden wel 

als ontwikkelopgave meegenomen kunnen worden in de leveranciersgesprekken: 

- meer systeemgericht werken 

- meer groepsgericht werken 

- School handvaten meegeven om mee te nemen in de groep (nazorg) 

 

Welke kwaliteitseisen zouden we moeten opnemen in de contracten?  

Aanbieders geven aan dat ze vinden dat ze zich wel SKJ moeten kunnen registreren. De regio heeft hier geen 

invloed op, dus dat onderwerp wordt niet verder besproken.   

 

Wat zijn contra-indicaties?   

Contra-indicaties voor vaktherapie zijn niet te geven volgens vaktherapeuten.  

 

Wat willen jullie ons verder meegeven?  

Er wordt aangegeven dat een centrale thema-sessie Jeugd op prijs wordt gesteld. 

 

Verder geeft het programma S&I nog uitleg over de verdere procedure en sluit de vergadering. 

 

 

8. Vervolgafspraken 

 

Er worden verder geen vervolgafspraken gepland.  
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Bijlage: Voorbereidende gespreksnotitie vaktherapie 

30 juli 2020 

Agenda 

1. Voorstelrondje 

2. Spelregels marktconsultatie 

3. Stand van zaken project 

4. Gemaakte keuzes in het segment ambulant 

5. Marktconsultatie vaktherapie (zie onderstaande samenvatting en achtergrondinformatie) 

6. Vervolg 

 

Ontwikkelpotentieel Ambulant 

In de regio Noord-Limburg zien we In dit segment ervaren we momenteel de volgende problemen en 

ontwikkelingen: 

- Onvoldoende grip op de kosten doordat de kosten per jeugdhulptraject onvoorspelbaar zijn 

(gemiddelde kosten per cliënt stijgt al jaren). 

o Veel stapeling van ambulante hulp. 

o De praktijk leert dat er aan de voorkant vaak een onjuiste inschatting wordt gemaakt 

van de juiste vorm van jeugdhulp die ingezet moet worden, waardoor niet meteen 

de juiste hulp wordt ingezet. 

o Aanbieders hebben de neiging om zware trajecten in te zetten. De omslag naar 

lichtere ondersteuning wordt te weinig gemaakt. 

o De inzet van individuele begeleiding in het onderwijs neemt fors toe. 

- Onvoldoende grip en sturing op kwaliteit van hulp 

o De regio heeft onvoldoende instrumentarium om aanbieders te kunnen sturen, 

onder andere op kwaliteit. 

o Zelfstandigheid van gezinnen staat in veel begeleidingsvormen onvoldoende 

centraal. 

o Op een aantal vormen van ondersteuning ontstaat de discussie of deze 

ondersteuning wel of geen jeugdhulp is. 

 

Samenvatting 

Vaktherapie is de verzamelnaam voor de vaktherapeutische disciplines: beeldende therapie, 

danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische kindertherapie, psychomotorische 

therapie, integratieve kinder- en jeugdtherapie en speltherapie. 

Vaktherapie wordt van oudsher ingezet als onderdeel van een complete (GGZ)behandeling, maar 

wordt de laatste jaren ook steeds vaker als enkelvoudig onderdeel ingezet (meestal vanuit 

vrijgevestigde vaktherapeuten).  

 

Ontwikkelingen in de regio 
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De regio ziet drie ontwikkelingen op het gebied van de vrijgevestigde/enkelvoudige vaktherapie, 

waarbij we ons afvragen of dit past binnen ons toekomstig zorglandschap: 

 De kosten en aantal cliënten bij (vrijgevestigde/enkelvoudige) vaktherapie nemen fors toe; 

 Er zijn veel “verwijzingen” via scholen. Er lijkt reclame voor gemaakt te worden en het beeld 

heerst dat in scholen over vaktherapie wordt gedacht dat het een soort SOVA-training is en 

dat het daarom zo gemakkelijk wordt ingezet. Gezinscoaches krijgen vaak de vraag voor 

vaktherapie, in plaats van een hulpvraag. Als ouders, school en soms de aanbieder al hebben 

“bepaald” dat vaktherapie goed zou zijn, heeft een gezinscoach het gevoel met de rug tegen 

de muur te staan; 

 We zien regelmatig cliënten met lange trajecten, doordat indicaties verlengd worden. Hierbij 

vragen we ons af of vaktherapie bijdraagt aan het realiseren van de doelen (o.a. door 

gedragswetenschappers). 

 

Is vaktherapie jeugdhulp? 

Landelijk wordt regelmatig de vraag gesteld of vaktherapie jeugdhulp is. De Jeugdwet schrijft niet 

voor welke vormen van hulp er onder jeugdhulp vallen. De wettelijke opdracht is resultaatgericht 

geformuleerd. De in te zetten voorziening moet de jeugdige in staat stellen gezond en veilig op te 

groeien, te groeien naar zelfstandigheid, voldoende redzaam te zijn en maatschappelijk te 

participeren. Voor de vraag wie welke jeugdhulp nodig heeft, dient de gemeente zich te baseren op 

het oordeel van een ter zake deskundige en de professionele standaarden/ richtlijnen te respecteren. 

Dat betekent dat vaktherapie indien passend, ingezet kan worden als jeugdhulp. 

 

SKJ-registratie en Norm Verantwoorde werktoedeling 

Een vaktherapeut  die werkzaam is als (vrijgevestigde) vaktherapeut hoeft en kan zich niet 

registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Deze vaktherapeut kan wel worden ingezet op basis van 

de ‘tenzij-bepaling’ uit de Jeugdwet: als men aannemelijk kan maken dat de kwaliteit van hulp niet 

nadelig wordt beïnvloed of dat deze juist gediend is met de inzet van een andere professional. Een 

manier om dit aannemelijk te maken, en de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te 

onderbouwen, is registratie in het Register Vaktherapie. 

Een als vaktherapeut opgeleide professional die werkzaam is als jeugd- en gezinsprofessional (dus 

níet als vaktherapeut) moet wél SKJ-geregistreerd zijn. 

Oftewel: een niet-SKJ-geregistreerde vaktherapeut, mag alleen vaktherapie uitvoeren en geen 

andere jeugdhulp. Dit is een argument om vaktherapie onder een apart product weg te zetten, áls 

we vaktherapie in willen kopen als maatwerkvoorziening. 

 

Moeten gemeente (enkelvoudige) vaktherapie inkopen? 

Gemeenten zijn opdrachtgever en de jeugdhulpaanbieders opdrachtnemer. De gemeente moet zich 

ervan verzekeren dat de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in staat is te voldoen aan de eisen van 

de norm verantwoorde werktoedeling. 

Daarnaast zijn gemeenten wettelijk verplicht om een voorziening in te zetten die de jeugdige in staat 

stelt gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid, voldoende redzaam te zijn en 

maatschappelijk te participeren. Bij de keuze voor deze voorziening dient de gemeente zich te 
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baseren op het oordeel van deskundigen. Daarnaast heeft de gemeente de beleidsvrijheid om zelf 

keuzes te maken. 

Je kunt hier als gemeente dus de keuze maken om vaktherapie wel of niet in te kopen, als je je ervan 

kunt verzekeren dat andere voorzieningen ertoe bijdragen dat resultaten bij cliënten worden 

behaald. 

 

Vaktherapie via de zorgverzekeraar 

Daarnaast wordt vaktherapie door sommige verzekeraars (gelimiteerd) vergoed in de aanvullende 

zorgverzekering. De zorgverzekeringswet is voorliggend op de jeugdwet, dus wanneer die vergoeding 

mogelijk is, moet dit eerst ingezet worden.  

 

Wat zien we in het land? 

We zien in het land dat er verschillende keuzes worden gemaakt op het gebied van enkelvoudige 

vaktherapie. Wat we zien: 

1. Gemeenten die het inkopen zonder limieten. 

2. Gemeenten die enkelvoudige vaktherapie gelimiteerd inkopen (bijv. max. aantal sessies, 

minus sessies door zorgverzekeraars). 

3. Gemeenten die vaktherapie alleen als onderdeel van een complete behandeling, onder regie 

van een regiebehandelaar inkopen.  

4. Gemeenten die vaktherapie alleen als voorliggende voorziening inkopen. 

 

De regio Noord-Limburg heeft op dit moment optie 1. Venlo heeft op dit moment optie 3.  

 

 

Vragen voor het gesprek 

 Wat is jullie eerste reactie op bovenstaande? 

 Gemeenten ervaren een drietal problemen. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Hoe zouden we 

hier op kunnen sturen? 

 Zien jullie oplossingen voor deze problemen? 

 Wat vinden jullie van de 4 verschillende keuzes? 

 Welke kwaliteitseisen zouden we moeten opnemen in de contracten? 

 Indien we vaktherapie gaan limiteren, wat zouden jullie dan adviseren? Aantal sessies per 

week? en maximaal aantal sessies? Maximaal 1x verlengen? 

 Wat zijn contra-indicaties?  

 Wat willen jullie ons verder meegeven?  
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Bijlage 2: Achtergrondinformatie en bronnen 

Wat is de stand van zaken in de regio? 

Cijfers en aantallen 

 

Vaktherapie 

 

 2018 2019 

 Kosten Cliënten Kosten per 

cliënt 

Kosten Cliënten Kosten per 

cliënt 

Totaal: 

 

€366.276 246 €1.489 €545.786 356 €1.449 

* Aannames: Ik ben er vanuit gegaan dat X-aanbieders alleen vaktherapie bieden. Dat hoeft niet zo te 

zijn. Daarnaast doe ik de aanname dat andere aanbieders geen vaktherapie bieden. Dat is ook 

onjuist.  

Gemiddeld aantal uur vaktherapie per cliënt per jaar (totale gemiddelde kosten per cliënt delen door 

prijs per uur (2018 €87,-) is ongeveer 17. 

 

De regio ziet drie ontwikkelingen op het gebied van vaktherapie, waarbij we ons afvragen of dit past 

binnen ons toekomstig zorglandschap: 

 De kosten en aantal cliënten bij (vrijgevestigde/enkelvoudige) vaktherapie nemen fors toe 

 Er zijn veel “verwijzingen” via scholen. Er lijkt reclame voor gemaakt te worden en het beeld 

heerst dat in scholen over vaktherapie wordt gedacht dat het een soort SOVA-training is en 

dat het daarom zo gemakkelijk wordt ingezet. 

 We zien regelmatig cliënten met lange trajecten, waarbij de vraag wordt gesteld of 

vaktherapie dan wel bijdraagt aan de doelen (o.a. door gedragswetenschappers). 

 

Wat is jeugdhulp volgens de jeugdwet? 

1°.ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het 

verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische 

problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke 

beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen; 

2°.het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 

functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 

beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van 

achttien jaar nog niet hebben bereikt, en 

3°.het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 

verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een 

verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening 

of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, 

 



 
 

 

   
 
 

9 

met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van 

jeugdstrafrecht; 

 

Bron: Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01 

Wat is vaktherapie? 

Vaktherapie is de verzamelnaam voor de vaktherapeutische disciplines: beeldende therapie, 

danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische kindertherapie, psychomotorische 

therapie en speltherapie. 

 

De vaktherapeut is één van de categorieën hulpverleners die een rol speelt in de brede jeugdhulp. 

Vaktherapie wordt aangeboden in de jeugdhulp, de jeugd-ggz, de kinder- en jeugdpsychiatrie, 

jeugdzorg (Plus), pleegzorg en de gehandicaptenzorg, maar ook buiten de jeugdhulp in het (speciaal) 

onderwijs, bij revalidatie, asielzoekers/vluchtelingen en ziekenhuizen. Jeugdhulp wordt ook geboden 

vanuit vrijgevestigde praktijken voor vaktherapie. In het verlengde van de transitie van de jeugdzorg 

wordt het kwaliteitsbeleid dat voor de jeugdzorg in engere zin was ontwikkeld, verbreed naar het 

omvattender terrein van jeugdhulp (waaronder jeugdhulp, de jeugd-ggz en de zorg voor 

minderjarigen met een verstandelijke beperking). Jeugdhulpaanbieders mogen voor bepaalde taken 

en werkzaamheden alleen een geregistreerde jeugdzorgprofessional inzetten. Vanaf 1 januari 2015 is 

de norm van de verantwoorde werktoedeling van toepassing op alle aanbieders van jeugdhulp, 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

 

Bron: Beroepscompetentieprofiel vaktherapie 

https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=208160&download=1  

 

Valt vaktherapie binnen de jeugdhulp? 

De vaktherapeut is een van de categorieën hulpverleners die een rol speelt in de brede jeugdhulp. 

Vaktherapie wordt aangeboden in de jeugdhulp, waar kinder- en jeugdpsychiatrie onderdeel van 

uitmaakt, verstandelijk gehandicaptenzorg, maar ook buiten de jeugdhulp: in het speciaal onderwijs, 

revalidatie, asielzoekers/vluchtelingen en ziekenhuizen. Daarnaast zijn er ook vrijgevestigde 

vaktherapeuten. 

De Jeugdwet schrijft niet voor welke vormen van hulp er onder jeugdhulp vallen. De wettelijke 

opdracht is resultaatgericht geformuleerd. De in te zetten voorziening moet de jeugdige in staat 

stellen gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid, voldoende redzaam te zijn en 

maatschappelijk te participeren. Voor de vraag wie welke jeugdhulp nodig heeft, dient de gemeente 

zich te baseren op het oordeel van een ter zake deskundige en de professionele standaarden/ 

richtlijnen te respecteren. Dat betekent dat vaktherapie indien passend, ingezet kan worden als 

jeugdhulp. 

 

Bron: VNG veelgestelde vragen vaktherapie https://vng.nl/sites/default/files/2019-

11/veelgestelde_vragen_vaktherapie_en_jeugdhulp.pdf 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01
https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=208160&download=1
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/veelgestelde_vragen_vaktherapie_en_jeugdhulp.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/veelgestelde_vragen_vaktherapie_en_jeugdhulp.pdf
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Moet een vaktherapeut SKJ-geregistreerd zijn? 

Dat hangt ervan af. Een vaktherapeut  die werkzaam is als (vrijgevestigde) vaktherapeut hoeft en kan 

zich niet registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Deze vaktherapeut kan wel worden ingezet op 

basis van de ‘tenzij-bepaling’ uit de Jeugdwet: als men aannemelijk kan maken dat de kwaliteit van 

hulp niet nadelig wordt beïnvloed of dat deze juist gediend is met de inzet van een andere 

professional. Een manier om dit aannemelijk te maken, en de specifieke vakbekwaamheid van een 

vaktherapeut te onderbouwen, is registratie in het Register Vaktherapie. Kan aannemelijk gemaakt 

worden, dat de kwaliteit van hulp niet nadelig wordt beïnvloed of juist gediend is bij het inzetten van 

een vaktherapeut, dan kan deze vaktherapeut ook ingezet worden bij complexe problematiek. Lees 

meer op de website van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). 

 

Een als vaktherapeut opgeleide professional die werkzaam is als jeugd- en gezinsprofessional (dus 

níet als vaktherapeut) moet wél SKJ-geregistreerd zijn. 

 

Bron: https://skjeugd.nl/veelgestelde-vragen/moet-vaktherapeut-skj-geregistreerd/ 

 

 

Wat zegt de norm van verantwoorde werktoedeling? 

De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde professionals 

met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan maken dat:  

 de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïnvloed, of  

 dat inzet van de niet-geregistreerde professional noodzakelijk is voor de kwaliteit van de uit 

te voeren taak. 

 

Pas toe: deel het werk toe aan een geregistreerde professional (in het Kwaliteitsregister Jeugd of in 

het BIG-register) met passende kennis en vaardigheden voor die taak  

Of leg uit: deel het werk toe aan een niet-geregistreerde professional als u aannemelijk kunt maken 

dat dit niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp. 

 

De professionals die worden ingezet (niet-geregistreerd of geregistreerd) moeten altijd vakbekwame 

professionals zijn. Geregistreerde en niet-geregistreerde professionals moeten voldoende toegerust 

zijn voor de taak waarmee ze belast worden. Ze moeten beschikken over de voor de werkzaamheden 

benodigde competenties, kennis en vaardigheden. 

 

Bron: Kwaliteitskader jeugd: 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf 

 

Vrijgevestigde vaktherapeuten 

Vrijgevestigd vaktherapeuten werken voornamelijk vanuit een eigen praktijk. Zij bieden hulp aan 

minderjarigen, volwassenen en/of ouderen. Hierbij is zowel sprake van cliënten met lichte 

enkelvoudige problematiek tot (chronische) psychische problemen of beperkingen. Er wordt zowel 

klacht- als persoonsgericht gewerkt. De behandeling wordt door particuliere cliënten zelf betaald 

https://skjeugd.nl/veelgestelde-vragen/moet-vaktherapeut-skj-geregistreerd/
https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
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en/of wordt gedeeltelijk vergoed door sommige zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering. 

Voor minderjarigen kan vrijgevestigde vaktherapie ook vergoed worden vanuit de Jeugdwet. De inzet 

van vrijgevestigde vaktherapeuten sluit goed aan bij de uitgangpunten van de Jeugdwet: de juiste 

hulp op maat, zorg zo dichtbij mogelijk bij huis en zo effectief mogelijk hulp bieden met aandacht 

voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp. 

 

Positie van de vrijgevestigde vaktherapeuten  

De positie van de vrijgevestigde vaktherapeuten vraagt een hoge mate van deskundigheid om te 

bepalen of vaktherapeutische disciplines geïndiceerd zijn en welke behandelingsmethode(n), 

werkwijze(n) en techniek(en) het best inzetbaar zijn met inachtneming van veiligheid en privacy. De 

vaktherapeut kan op basis van klinisch redeneren, waarbij de eigen mogelijkheden en 

deskundigheden worden meegewogen, bepalen of andere deskundigen geconsulteerd moeten 

worden en of een doorverwijzing geïndiceerd is. 

 

Bron: Beroepscompetentieprofiel vaktherapie 

https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=208160&download=1  

 

 

Wat zegt het expertiseteam reikwijdte jeugdhulp? 

Het expertiseteam vindt dat de Jeugdwet voldoende mogelijkheden biedt om de jeugdzorg goed te 

kunnen sturen (of inrichten), en is geen voorstander van nieuwe wetswijzigingen. Het laten slagen 

van de transformatie vraagt om meer aandacht en inspanningen. 

Het advies is om daarbij breder te kijken dan de Jeugdwet alleen. Het expertiseteam adviseert 

gemeenten met een ontwikkelagenda te werken, waarin in ieder geval de volgende bouwstenen 

zouden moeten terugkomen: 

1. Differentiëren naar vragen van kinderen en hun ouders 

2. Het ontzorglandschap en het goede gesprek over opvoeden en opgroeien 

3. Maken van consistente inrichtingskeuzes 

4. Aangaan duurzaam partnerschap met een beperkt aantal partners 

5. De kokers doorbreken en een alternatief aanbod ontwikkelen 

 

Geduld, kennis en samenwerking 

Het bestuur van de VNG spreekt haar dank en waardering uit voor het mooie rapport van het 

expertiseteam. Dit is een waardevolle inbreng over een bijzonder complex vraagstuk. Het team 

vraagt aandacht voor de transformatiegedachte en stelt vast dat er geen quick fix is. Ze kiest bewust 

niet voor een inperking van regels of aanpassing van stelsel. Wat volgens het team nodig is, is om 

langs 5 bouwstenen met geduld, kennis en in samenwerking de transformatie in de praktijk te 

brengen. Ze benadrukt dat dit vraagt om voldoende tijd, financiële middelen en politieke ruimte. De 

VNG steunt dit van harte, en ziet tegelijkertijd dat er nog veel werk te doen is. 

 

Bron: nieuwsartikel VNG https://vng.nl/nieuws/expertiseteam-reikwijdte-jeugdhulp-brengt-advies-

uit 

 

https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=208160&download=1
https://vng.nl/nieuws/expertiseteam-reikwijdte-jeugdhulp-brengt-advies-uit
https://vng.nl/nieuws/expertiseteam-reikwijdte-jeugdhulp-brengt-advies-uit
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Reacties op dit rapport van Robbe en co en Schulinck 

Gemeenten moeten open karakter jeugdhulpplicht zelf vullen 

Dit is ook gezien door Bannink, Robbe e.a., die in reactie daarop een artikel schreven waarin is 

gepoogd de door de VNG gestelde vraag alsnog te beantwoorden. Een goed stuk, waarbij de 

belangrijkste boodschap aan gemeenten is het open karakter van de Jeugdwet zelf te gaan vullen 

met beleidskeuzes. Die boodschap onderschrijf ik. En volgens mij moet het daarbij niet zozeer gaan 

om wat jeugdhulp is in de zin van verschillende soorten aanbod. Maar wat we precies verstaan onder 

de resultaatsgebieden die de jeugdhulpplicht noemt. 

 

Dat zou ook mooi passen binnen de lijn die de CRvB heeft uitgezet over de compensatieplicht onder 

de Wmo 2007, waar de jeugdhulpplicht op is gebaseerd. De CRvB benoemde daarin het volgende 

(ECLI:NL:CRVB:2008:BG6612): 

 

 Het is in beginsel aan de gemeenteraad en het college om te bepalen op welke wijze invulling 

wordt gegeven aan de compensatieplicht; 

 De keuzes die de gemeenteraad en het college daarbij maken, moet de rechter in principe 

respecteren; 

 Voorop staat echter dat het college de plicht heeft in ieder concreet geval een resultaat te 

bereiken dat als compensatie mag gelden; 

 Dat moet in het individuele geval maatwerk zijn, wat door de rechter vol wordt getoetst. Dat 

kan er toe leiden dat algemene keuzes die de gemeenteraad en het college hebben gemaakt, 

in het concrete, individuele geval niet kunnen worden toegepast wegens strijd met de 

compensatieplicht. 

 

Twee belangrijke zaken komen hier terug: het is op de eerste plaats aan de gemeenteraad en het 

college om invulling te geven aan de resultaatsverplichting. Een oproep dus om beleidskeuzes te 

maken. En ten tweede: het resultaat staat uiteindelijk centraal. Het maakt dus niet uit wat voor 

voorziening je inzet (in termen van aanbod), als het resultaat maar wordt bereikt. Dat resultaat is 

zelfs zo belangrijk, dat door de gemeente gemaakt beleid hiervoor in individuele gevallen moet 

wijken (maatwerk). 

 

Bron: Schulinck https://www.schulinck.nl/opinie/de-reikwijdte-van-de-jeugdhulpplicht 

 

Hoe kunnen gemeenten sturen op vaktherapie? 

De gemeente als opdrachtgever (variant A) 

Ten eerste kopen gemeenten jeugdhulp en jeugdbescherming in bij aanbieders. Gemeenten zijn dan 

opdrachtgever en de jeugdhulpaanbieders opdrachtnemer. In dat geval zijn de jeugdhulpaanbieders 

de werkgevers van de professionals die met de jeugdige (en zijn gezin) werken. Jeugdhulpaanbieders 

moeten dan het werk verantwoord (conform de wet en AMvB) toedelen. Gemeenten hebben 

indirect te maken met de norm van verantwoorde werktoedeling: zij zijn niet zelf gehouden aan de 

norm van de verantwoorde werktoedeling, maar de aanbieders bij wie zij inkopen wel. De gemeente 

moet zich ervan verzekeren dat de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in staat is te voldoen aan de 

eisen van de norm. 

https://www.schulinck.nl/opinie/de-reikwijdte-van-de-jeugdhulpplicht
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Bron: Kwaliteitskader jeugd: 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf 

 

Sturing door gemeenten op vaktherapie  

Gemeenten zijn opdrachtgever in het nieuwe jeugdhulpstelsel. Zij hebben een aantal instrumenten 

om op vaktherapie te sturen. Het is aan gemeenten hoe ze die sturing vormgeven. Ze kunnen dat op 

de volgende manieren doen:  

1. Sturing op de kwaliteit van vaktherapeuten via de inkoop.  

a) Vaktherapeuten worden ingezet in combinatie met BIG- of SKJ geregistreerde 

professional: op die manier worden kwaliteitseisen gesteld aan de professionals met 

wie een vaktherapeut werkt.  

b) In de gevallen dat de toegang vaktherapie als losse interventie inzet, kunnen ze 

ingezet worden op basis van de tenzij-bepaling in de jeugdwet. 

2. Sturing via de toegang: veel gemeenten hebben de eerste lijn in het stelsel belegd bij 

wijkteams, jeugdteams of het CJG. Via de toegang moeten lokale teams bepalen of inzet van 

vaktherapie als losse interventie nodig is en de afweging maken of dit op basis van de ‘tenzij-

bepaling’ kan worden ingezet. 

 

Bron: VNG veelgestelde vragen vaktherapie https://vng.nl/sites/default/files/2019-

11/veelgestelde_vragen_vaktherapie_en_jeugdhulp.pdf 

 

Hoe kunnen gemeenten de kwaliteit van vaktherapie borgen? 

Vaktherapeuten zijn veelal lid van hun eigen, per vakdiscipline georganiseerde, beroepsvereniging. 

De beroepsverenigingen zijn aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). 

Voorwaarde voor lidmaatschap is dat de gevolgde opleiding erkend is door de FVB en de betrokken 

beroepsvereniging. Met deze erkenning wordt getoetst of het opleidingsprofiel van de opleiding in 

voldoende mate aansluit op het beroepscompetentieprofiel. Leden van de beroepsverenigingen die 

als vaktherapeut werkzaam zijn kunnen zich laten registreren bij het Register Vaktherapie. Dit 

gebeurt door het volgen van een registratietraject waarbij deskundigheidsbevordering en 

intercollegiale toetsing centraal staan. 

Bron: Beroepscompetentieprofiel vaktherapie 

https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=208160&download=1  

 

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/assets/brochures/kwaliteitskader-Jeugd-v2.1.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/veelgestelde_vragen_vaktherapie_en_jeugdhulp.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/veelgestelde_vragen_vaktherapie_en_jeugdhulp.pdf
https://fvb.vaktherapie.nl/download/?id=208160&download=1

