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Onderscheid herstel en duurzaam
Het uitgangspunt is dat het in te zetten traject gericht is op herstel. Het gaat immers om hulp vallend
onder de Jeugdwet. Zou er in het geheel geen perspectief zijn op herstel, dan is de WLZ van
toepassing. Wel is er ook onder de Jeugdwet een accentverschil aan te brengen tussen:
- zorg gericht op duidelijke ontwikkeldoelen waarbij voor het kind nog een uitgesproken
ontwikkelperspectief is en;
- zorg gericht op consolideren, dat wil zeggen het behouden en versterken van de eigen
zelfredzaamheid en het vergroten van sociale participatie, rekening houdend met eventuele
beperkingen van het kind.
Een duurzaam traject is alleen aan de orde bij de ondersteuningsprofielen 7, 8 en 9. Bij de andere
profielen ligt het niet voor de hand, omdat die gericht zijn op problematiek die in principe te herstellen
is. In uitzonderingsgevallen kan ook bij deze profielen sprake zijn van een duurzaam traject.
Soms kan bij een duurzaam traject extra ondersteuning nodig zijn dat op herstel gericht is; in dat geval
kan of profiel/intensiteit of intensiteit worden gewijzigd.
Hoogspecialistische Jeugdhulp kent alleen trajecten gericht op herstel.
Financiering
Voor de aanbieder is een verschil in financiering tussen een hersteltraject of een duurzaam traject. De
aanbieder krijgt bij start zorg 70% van het vastgestelde trajectbedrag en bij stop-zorg de resterende
30%. Bij een duurzaam traject ontvangt de aanbieder het vastgestelde bedrag in maandelijkse
termijnen vergoed. Zie voor meer informatie het administratieprotocol Specialistische Jeugdhulp op
www.sdfportaal.nl.
Rol verwijzers
De gebiedsteams of de gecertificeerde instellingen bepalen of een traject op herstelgericht is of
duurzaam. Een duurzaam traject is in eerste instantie voor een jaar. De duur van een op herstelgericht
traject is aan de aanbieder en kent dus geen einddatum.
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