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Instructie aanvragen pleegzorg en wijze uitfaseren actieve profielen  

Aanleiding: Fulltime-pleegzorg wordt door de SOJ aangemerkt als gezinsvervangend verblijf en 

niet als individuele jeugdhulp. Dit betekent dat de inzet van fulltime pleegzorg niet meer in de 

vorm van een profiel plaatsvindt. Deeltijd-pleegzorg als respijtvoorziening maakt wel onderdeel uit 

van een profiel.  

Ingangsdatum wijziging: 1 oktober 2019. 

Werkwijze tot 1 oktober: Aanvragen zullen vanaf 1 augustus 2019 al op de wijze zoals 

beschreven in dit document worden verwerkt. Dit geldt ook voor aanvragen met een ingangsdatum 

die voor 1 augustus ligt maar waarvan de afhandeling op of na 1 augustus plaatsvindt. 

Doelgroep: Jeugdigen die fulltime in pleegzorg verblijven.  

Aanvragen: Fulltime pleegzorg (PLG01) kan worden ingezet in het gedwongen kader en op 

vrijwillige basis.  

De inzet in het gedwongen kader wordt aangevraagd via een bepaling, zie bijlage. 

In het gedwongen kader wordt PLG01 toegekend voor de duur van de uitspraak van de rechtbank 

en maximaal tot de dag voorafgaande de 18e verjaardag. 

 

De inzet van PLG01 op vrijwillige basis wordt aangevraagd via het berichtenverkeer of via de 

jeugdteams. In plaats van de code van het zorgprofiel vult de aanbieder de code van pleegzorg in.  

Format berichtenverkeer 

Productnaam Pleegzorg 

Productcode PLG01 

Producteenheid Etmaal 

Maximale eenheden 7 

Duur inzet* Zie toelichting 

Frequentie Maandelijks 

Verwijzer Jeugdprofessional/GI/zelfverwijzer 
 

* Tot 18 jaar afhankelijk van de afspraken met ouders/GI/jeugdige/jeugdhulpaanbieder. Vanaf 18 

jaar is de duur van de inzet afhankelijk van de afspraken met de jeugdige. Zie ook wat gesteld is 

onder voortzetting pleegzorg na einde voogdij. 

Werkwijze Jeugdteam:  

Looptijd indicatie Tot de dag voorafgaande aan de 21ste 

verjaardag 

Voorzieningengroep 35 J & O met verblijf: pleegzorg 

Voorziening Pleegzorg 

Product Pleegzorg dagtarief (ZIN) 

Financieringsvorm ZIN 

Spoedaanvraag Ja/Nee 

Eenheid Dag 

Betaalfrequentie Maandelijks 

Totaal dagen per week 7,00 
 

Voortzetting PLG01 na einde voogdij: Vanaf 18 jaar kan PLG01 tot maximaal de dag 

voorafgaande aan de 21ste verjaardag worden toegekend. Vanaf 18 jaar is er sprake van pleegzorg 

binnen het vrijwillig kader. Vanwege de beëindiging van PLG01 in het gedwongen kader vanaf de 

18e verjaardag zal de GI en/of de pleegzorgaanbieder jeugdigen tijdig moeten wijzen op het recht 

op voortgezette pleegzorg. Indien de jeugdige de pleegzorg die gestart is in het gedwongen kader 



  
 

2 
 

www.jeugdzhz.nl 

wil voorzetten, informeert de GI de betrokken pleegzorgaanbieder zodat deze de verlenging tijdig 

kan realiseren. 

Wijze aanvragen: De pleegzorgaanbieder stuurt 3 maanden voor afloop van de looptijd voogdij een 

iJW-315 bericht in (verzoek tot toewijzing). Bij verwijzer vult de aanbieder zelfverwijzer in omdat 

de jeugdige zelf bepaalt of hij kiest voor voortzetting van PLG01 en er geen tussenkomst van een 

wettelijke verwijzer noodzakelijk is. 

Als de jeugdige vanaf zijn 18e verjaardag afziet van voortzetting van PLG01 stuurt de 

pleegzorgaanbieder op de datum van einde van de voogdij een iJW-307 bericht in (stopzorg). 

De pleegzorgaanbieder stuurt eveneens een iJW-307 bericht in als de jeugdige na zijn 18e maar 

voor zijn 21ste de PLG01 beëindigt. 

Aanvullende jeugdhulp: jeugdhulp die wordt ingezet in aanvulling op pleegzorg, wordt in de 

vorm van een profiel toegekend. Aanvullende jeugdhulp wordt bij PLG01 in het gedwongen kader 

altijd ingezet door de gecertificeerde instelling. Dit betekent dat op het moment dat er in een al 

actief profiel uitbreiding nodig is van de jeugdhulp op basis waarvan het profiel is toegekend, er 

altijd overleg moet plaatsvinden met de gecertificeerde instelling. 

Duur aanvullende jeugdhulp: wordt standaard toegekend voor 1 jaar, met uitzondering van 

jeugdhulp: 

 welke op basis van een maatregel specifiek voor een bepaalde periode is toegekend. De inzet 

van deze jeugdhulp mag de duur van de maatregel niet overschrijden, tenzij de aanvullende 

jeugdhulp goed verloopt en deze in overleg met de GI zonder maatregel gecontinueerd mag 

worden. De GI moet hierop anticiperen voorafgaande aan de beëindiging van de maatregel; 

 

 voor meervoudig gehandicapte jongeren van wie de zorgvraag langdurig is, het perspectief op 

ontwikkeling laag is en er geen perspectief is op recht WLZ. De maximale looptijd van de 

toekenning is drie jaar; 

 voor jongeren van 16 jaar en ouder en waarvoor de zorg tot 18 jaar nodig is. De maximale 

looptijd van de toekenning is afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en loopt maximaal tot het 

bereiken van het 18e levensjaar van de cliënt. In de toekenning moet het tijdig starten van de 

"warme" overdracht naar het aanpalende domein vanaf het 18e jaar nadrukkelijk een plek 

krijgen. 

Hoofdaannemerschap bij aanvullende jeugdhulp: De aanbieder die de aanvullende jeugdhulp 

biedt wordt hoofdaannemer. Als er meerdere aanbieders tegelijkertijd jeugdhulp bieden dan wordt 

aan de hand van het stroomschema "bepalen Hoofdaannemerschap", zie bijlage, vastgesteld wie 

optreedt als hoofdaannemer voor de aanvullende jeugdhulp. NB de Verantwoordelijkheid over de 

uitvoering van de Pleegzorg blijft altijd liggen bij de pleegzorgaanbieder. Zowel jeugdhulpaanbieder 

als pleegzorgaanbieder stemmen als er sprake is van een maatregel altijd af met de GI. 

 

Uitfaseren actieve profielen 

Profielen die op dit moment actief zijn, kunnen onderscheiden worden in 2 types. Per type wordt 

aangegeven hoe de omzetting van het profiel verloopt: 

Profielen met uitsluitend pleegzorg: Deze worden door de SO met ingang van 1 oktober 2019 

omgezet naar een toekenning in de vorm van het product PLG01. De pleegzorgaanbieder krijgt 

middels een iJW-301 bericht van zowel de beëindiging van het zorgprofiel als de toekenning van 

het product middels een JW 301 mutatiebericht. 

Dit betekent ook dat de aanbieder vanaf 1 oktober het product PLG01 declareert op dit 

toekenningsbericht en niet langer op het zorgprofiel. 
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Profielen met pleegzorg én aanvullende jeugdhulp: De aanbieder die als onderaannemer 

aanvullende jeugdhulp biedt, ontvangt van de SOJ een iJW301-mutatiebericht voor de beëindiging 

van het onderaannemerschap en een iJW301-bericht voor het opstarten van het 

hoofdaannemerschap. De looptijd van het hoofdaannemerschap is gelijk aan de resterende looptijd 

van het eerder afgegeven profiel doch maximaal 12 maanden gerekend vanaf 1 oktober 2019. 

Tenzij één van de eerder genoemde uitzonderingsbepalingen van toepassing is. In dat geval is de 

resterende looptijd gelijk aan de resterende duur van het afgegeven profiel.  

NB. Alle aanbieders die aanvullende jeugdhulp bieden aan jeugdigen met PLG01, ontvangen van de 

SOJ een brief waarin wordt toegelicht dat zij vanaf 1 oktober worden aangemerkt als 

hoofdaannemer, de consequenties hiervan, de duur van de huidige toekenning en een toelichting in 

het geval dat de duur van de toekenning is gewijzigd. De wijze van declareren verandert niet voor 

de aanbieder mits hij een zelfstandig contract heeft met de SOJ. 

Overige aandachtspunten bij omzetting 

 Als er meerdere onderaannemers actief zijn die aanvullende jeugdhulp bieden, wordt op basis 

van het stroomschema "bepalen Hoofdaannemerschap" vastgesteld welke onderaannemer het 

hoofdaannemerschap krijgt toegewezen. Hoofdaannemerschap kan echter alleen worden 

toegewezen aan aanbieders die een contract hebben met de SOJ. Het profiel blijft actief voor 

de duur van de toekenning van de aanvullende jeugdhulp, doch maximaal 12 maanden 

gerekend vanaf 1 oktober 2019. Tenzij één van de eerder genoemde uitzonderingsbepalingen 

van toepassing is. In dat geval is de resterende looptijd gelijk aan de resterende duur van het 

afgegeven profiel.  

 

 Als er slechts één onderaannemer actief is en deze heeft geen contract met de SOJ dan zal 

deze aanbieder worden benaderd voor het afsluiten van een maatwerkvoorziening.  

 

 Aanbieders die zowel PLG01 bieden als individuele jeugdhulp moeten er alert op zijn dat zij 

PLG01 vanaf 1 oktober 2019 niet meer kunnen declareren op het zorgprofiel. Als dit 

onverhoopt toch gebeurt dan moet de declaratie worden gecrediteerd. De SOJ ontwikkelt 

hiervoor een controleproces. 

 

NB. De enige manier om verkeerde declaraties te voorkomen, is om PLG01 los te koppelen van het 

zorgprofiel. Dit betekent echter dat er ook geen declaraties ingediend kunnen worden voor PLG01 

over de periode voorafgaande aan de omzetting. Vanwege de achterstand die er is in declareren, is 

dit op dit moment geen reële optie. Zodra de periode tot 1 oktober 2019 volledig is 

uitgedeclareerd, koppelt de SOJ PLG01 los van de profielen. 


