
Proces van toewijzing jeugdhulp

Hulpvraag 

cliënt

Cliënt meldt 

zich bij Toegang

Toegang bepaalt 

& opdrachtgever 

verstuurt 

toewijzing

Opdrachtnemer 

start Jeugdhulp

Opdrachtnemer 

doet verzoek om 

Toewijzing

Cliënt meldt zich  

bij jeugdarts/ 

medisch 

specialist

Cliënt meldt 

zich bij GI

GI doet verzoek om 

toewijzing voor JB/JR 

en stuurt wanneer 

nodig bepaling 

jeugdhulp

Jeugdarts/medisch 

specialist verwijst 

naar aanbieder

iJW315

iJW316

iJW316

iJW315

iJW301

Start Monitoring 

opdrachtgever

iJW302

iJW305

iJW306

Uiterlijk 3 werkdagen 

na ontvangst iJW315 Uiterlijk 3 werkdagen 

na ontvangst iJW301

Uiterlijk 5 werkdagen na intake/ 

eerste declarabele contact

Uiterlijk 5 werkdagen 

na ontvangst iJW315

Uiterlijk 3 werkdagen 

na ontvangst iJW315

Uiterlijk 5 werkdagen na intake/ 

eerste declarabele contact

Uiterlijk 5 werkdagen na 

de daadwerkelijke 

datum waarop de 

ondersteuning gestart is

Uiterlijk 3 werkdagen 

na ontvangst iJW305



Proces uitbreiden bouwstenen Jeugdhulp

Opdrachtnemer 

wil zijn 

bouwstenen 

uitbreiden

Selecteer uw 

kwalificaties en 

dien uw 

uitbreiding in

Opdrachtnemer 

ontvangt 

bevestiging of 

afwijzing van de 

uitbreiding

Bij ‘Selecteer 

Kwalificaties’ 

kunt u uw

bouwstenen 

uitbreiden

Zoek via 

aanbestedings-

platform 

Negometrix  de 

juiste tender op 

(Jeugd: 45319 

onder tabblad 

DAS, Sociaal 

Domein en 

Erkenning)

Opdrachtgever 

beoordeelt uw 

verzoek tot 

uitbreiding

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=45319


Proces opzeggen bouwstenen Jeugdhulp

Opdrachtnemer 

wil één of enkele 

van zijn 

bouwstenen 

opzeggen

Opdrachtgever 

verwerkt de 

opzegging

Opdrachtnemer 

ontvangt 

bevestiging van 

opzegging

Volg de 

procedure bij 

vragenlijst 2.1. 

Hier kunt u 

het/de 

betreffende

bouwstenen 

opzeggen

Zoek via 

aanbestedings-

platform 

Negometrix  de 

juiste tender op 

(Jeugd: 45319 

onder tabblad 

DAS, Sociaal 

Domein en 

Erkenning)

Dien de 

opzegging in

Daadwerkelijke uitschrijving 6 

maanden na uitschrijvingsverzoek 

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=45319


Proces van aanleveren (monitorings)informatie

Opdrachtgevers 

stellen verzoek 

om informatie aan 

aanbieders vast, 

eventueel 

inclusief bij-

behorend format

Afhankelijk van het type 

informatieverzoek wordt het 

verzoek gepubliceerd op de 

regionale website of aanbieders 

worden direct benaderd

Opdrachtnemers leveren binnen 

10 werkdagen (tenzij anders 

overeen gekomen) na het verzoek 

de gevraagde informatie, via het 

bijbehorende format



Proces jaarverantwoording

Elke 

opdrachtgever 

stelt een eigen 

controleplan op 

(de basis is 

conform het 

landelijk 

controleprotocol 

voor dat 

betreffende jaar)

Via de website worden 

de verantwoordingeisen 

inclusief planning voor 

de regio 

gecommuniceerd 

Opdrachtgevers 

verwerken 

aangeleverde 

documenten en 

nemen waar 

nodig contact 

op met 

aanbieder

Opdrachtgevers 

stemmen de 

minimale 

omzetgrens voor 

verantwoording 

vast

Opdrachtgevers stemmen 

af op welke wijze 

productieverantwoordinge

n en controleverklaringen 

worden verzameld

Opdrachtnemers 

dienen  

jaarverantwoording in 

conform planning 

landelijk 

controleprotocol

In het laatste kwartaal van het jaar, 

waarover de jaarverantwoording gedaan 

moet worden



Proces uitschrijven Raamovereenkomst Jeugdhulp

Opdrachtnemer wil 

zich uitschrijven 

voor de 

raamovereenkomst

Dien de 

uitschrijving in

Opdrachtnemer 

ontvangt 

bevestiging van 

uitschrijving

Zoek via aanbestedings-

platform Negometrix  de 

juiste tender op (Jeugd: 

45319 onder tabblad DAS, 

Sociaal Domein en 

Erkenning)

Volg de procedure 

bij Vragenlijst 3. 

Hier kunt u uw 

raamovereenkomst 

opzeggen

Opdrachtgever 

verwerkt de 

uitschrijving

Daadwerkelijke uitschrijving 6 

maanden na uitschrijvingsverzoek 

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=45319

