Bijlage a.1 bij artikel 4.0 van de Regeling Jeugdwet
Formulier ten behoeve van meldplicht jeugdhulpaanbieder
Vraag 1 – identificerende gegevens
Naam contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer en functie contactpersoon

Bent u een aanbieder die ná
inwerkingtreding van de (A)Wtza start?

Bij ja:
Op welke datum verwacht u te starten
met het leveren van zorg- en/of
jeugdhulpverlening aan de eerste
cliënten?

Meldt u zich aan als zorgaanbieder
en/of jeugdhulpaanbieder?

Zijn onderstaande gegevens (ontleend
aan het handelsregister) correct?
(met uitleg over de verplichtingen in de
handelsregisterwet)

Tekstveld
Tekstveld
Nummer en tekstveld

Ja/nee
Bij nee: door naar de vraag of het een melding
zorgaanbieder en/of jeugdhulpaanbieder is.
Invulveld datum

Indien de aanvangsdatum van zorg en/of
jeugdhulpverlening verder dan drie maanden in de
toekomst is gelegen, dan stopt het meldformulier.
Melden kan vanaf 3 maanden voor de
aanvangsdatum van de zorg- en/of
jeugdhulpverlening.
o Zorgaanbieder
o Jeugdhulpaanbieder

Ja/Nee
Bij nee: wordt de aanbieder gewezen op de
verplichting van de aanbieder de gegevens in het
handelsregister juist, volledig en actueel te houden.

Naam aanbieder
KvK-nummer
Rechtsvorm
Alle SBI-code (s) van alle hoofd- en nevenvestigingen
(activiteit(en))
Adres
Website
Eigenaar/Eigenaren/Maten/Vennoten
Bestuurder(s)
Interne toezichthouders
Vestigingen

Uit
Uit
Uit
Uit

handelsregister
handelsregister
handelsregister
handelsregister

Uit
Uit
Uit
Uit
Uit
Uit

handelsregister
handelsregister
handelsregister
handelsregister
handelsregister
handelsregister

In geval van een melding als zorgaanbieder:
Welke van de vermelde soort(en) zorg gaat de zorgaanbieder, waarvoor u een melding doet,
verlenen of doen verlenen1? Er zijn meerdere antwoorden en combinaties mogelijk.
De melding dient plaats te vinden voorafgaand aan de start van de zorgverlening.
Uitzondering daarop is de melding door een zorgaanbieder die op de inwerkingtredingsdatum
1

1

Eerstelijnszorg en medisch specialistische zorg
o Abortushulpverlening
o Alternatieve zorg
o Audiologische zorg
o Bedrijfsgeneeskundige zorg
o Cosmetische zorg2 dan wel
cosmetische geneeskunde, anders dan medisch specialistische zorg als bedoeld in
artikel 3 van de Uitvoeringsregeling Wtza
o Eerstelijns farmaceutische zorg
o Erfelijkheidsadvisering
o Fysiotherapie
o Huisartsgeneeskundige zorg
o Medisch specialistische zorg als bedoeld in artikel 3 van de Uitvoeringsregeling Wtza
o Paramedische zorg
o Revalidatiezorg
o Trombosedienst
o Ziekenvervoer
o Buitenlandvervoer/Repatriëring
o Aanmeten en vervaardigen tandprotheses
o Orthodontische zorg
o Preventieve mondzorg
o Tandartszorg
o Vervaardigen en aanpassen van tandtechnische hulpmiddelen
o Anders, nl.:
Geestelijke gezondheidszorg
o B-GGZ,
o S-GGZ
o Wlz-GGZ
o 24 uurs GGZ zorg
o Anders, nl.:
Gehandicaptenzorg
o Zorg met verblijf
o Ambulante zorg
o Dagbesteding
o Anders, nl.:
Hoogst verwachte indicatie/zorgprofiel:

Verpleging en verzorging
o De uitleen van verpleegartikelen
o Geriatrische revalidatiezorg

van de Wtza al zorg verleende; deze zorgaanbieder wordt verzocht bij deze vraag aan te
geven welke zorg hij verleent.
2
Onder cosmetische zorg wordt verstaan de zorg zoals die onder meer door huidtherapeuten
wordt geboden. Handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten vallen, voor zover zij
de huid reinigen, (niet permanente) make up of huidverzorgende crèmes aanbieden, niet
onder de definitie van cosmetische zorg. Onder cosmetische geneeskunde valt de zorg die
onder het knmg profiel cosmetische geneeskunde wordt aangeboden.

2

o
o
o
o
o
o

Het verstrekken van hulpmiddelen
Kraamzorg
Palliatieve zorg en hospiceszorg
Wijkverpleging
Verpleeg- en verzorgingshuiszorg
Anders, nl.:

Hoogst verwachte indicatie/zorgprofiel:
(inclusief toelichting over gebruikte begrippen)
In geval van een melding als jeugdhulpaanbieder:
Welke van de vermelde soort(en) jeugdhulp gaat de jeugdhulpaanbieder, waarvoor u een
melding doet, verlenen of doen verlenen3? Er zijn meerdere antwoorden en combinaties
mogelijk.
Jeugdhulp
o Gezinshuis
o Logeerhuis
o Zorgboerderij: met overnachting (jeugd)
o Zorgboerderij: zonder overnachting (jeugd)
o Zorgboerderij: met of zonder overnachting, zowel voor volwassenen als voor jeugd
o Pleegzorg
o Andere vormen van zorg/jeugdhulp met overnachting: leefgroep, fasehuis,
kamertraining, enz.
o Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder
o Ambulante hulp op locatie van de aanbieder, zowel voor volwassen als jeugd
o Daghulp op locatie van de aanbieder (jeugd)
o Daghulp op locatie van de aanbieder, zowel voor volwassen als jeugd
o Hulp in het netwerk van volwassenen of jeugdigen en hun gezin: bijvoorbeeld hulp
thuis of op school
o Anders, nl.:
(inclusief toelichting over gebruikte begrippen)
Vraag 2 – personele en materiële organisatorische inrichting van de
aanbieder
In geval van een melding als zorg en/of jeugdhulpaanbieder (instelling of solist)
Bent u een instelling4 of
solist?
(met uitleg over de
begrippen)

o Instelling
o Solist
Bij een instelling die zorgaanbieder is: een link naar de bepaling
over de vergewisplicht in de Wkkgz en uitleg daarover, ook over
wanneer een VOG dient te worden opgevraagd (met een link
naar de bepaling hierover in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz).

De melding dient plaats te vinden voorafgaand aan de start van de jeugdhulpverlening.
Uitzondering daarop is de melding door een jeugdhulpaanbieder die op de
inwerkingtredingsdatum van artikel XVC, onderdeel A, van de Aanpassingswet Wet
toetreding zorgaanbieders al jeugdhulp verleende; deze jeugdhulpaanbieder wordt verzocht
bij deze vraag aan te geven welke jeugdhulp hij verleent.
4
Hiermee wordt bedoeld een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wtza of een
jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel 1°, van de Jeugdwet. Onder een
solist wordt verstaan een solistisch werkende jeugdhulpverlener als bedoeld in artikel 1.1
van de Jeugdwet.
3

3

Bij een solist die zorgaanbieder is: een link naar de bepaling
over de VOG in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz en uitleg wanneer
de zorgverlener over een VOG dient te beschikken.
Bij een solist of instelling die jeugdhulpaanbieder is: een link
naar de bepaling over de VOG-plicht in de Jeugdwet en uitleg
over welke personen over een VOG dienen te beschikken.
In geval van een melding als zorgaanbieder door een instelling:
Heeft één of meer van de leden van de algemene of dagelijkse leiding ervaring
Ja/Nee
in de zorg?
(uitleg over wat wordt verstaan onder ‘ervaring in de zorg’)
In geval van een melding als jeugdhulpaanbieder die geen solist is
Heeft één of meer van de leden van de algemene of dagelijkse leiding ervaring
in de jeugdhulp?

Ja/Nee

(uitleg over wat wordt verstaan onder ‘ervaring in de jeugdhulp’)

In geval van een melding als zorgaanbieder die een solist is:
Bent u een onderaannemer?
Ja/Nee
Indien ja op de voorgaande vraag:
Ja/Nee
Is er een schriftelijke overeenkomst tussen u en de
hoofdaannemer waarin de eisen zijn opgenomen waaraan u
als onderaannemer moet voldoen?
Bij nee: de aanbieder wordt
erop gewezen dat de
(met uitleg en een link naar de desbetreffende bepaling in de hoofdaannemer verplicht is
hieraan te voldoen en
Wkkgz over een schriftelijke overeenkomst)
hiervoor de
verantwoordelijkheid draagt.
In geval van een melding als zorgaanbieder die een instelling is:
Werkt de instelling, waarvoor u een melding doet, met
Ja/Nee
onderaannemers? Of bent u zelf een onderaannemer?
(met uitleg over hoofd- en onderaannemerschap)
Indien ja op de voorgaande vraag:
Is er een schriftelijke overeenkomst tussen hoofd- en
onderaannemer waarin de eisen zijn opgenomen waaraan de
onderaannemer moet voldoen?
(met uitleg en een link naar de desbetreffende bepaling in de
Wkkgz over een schriftelijke overeenkomst)
Is de instelling, waarvoor u een melding doet,
verantwoordelijk5 voor de te verlenen zorg en sluit deze
instelling hiervoor een zorg- en betalingsovereenkomst met:
1. een verzekerde (voor Zvw-zorg);

Ja/Nee
Bij nee: de aanbieder wordt
erop gewezen dat de
hoofdaannemer verplicht is
hieraan te voldoen en
hiervoor de
verantwoordelijkheid draagt.
Ja/Nee
Bij ja: uitleg over en link naar
de Wtza-vergunning.

De meldplicht is niet gericht op een bemiddelingsbureau die louter tot taak heeft ‘de vrager
om zorg’ en ‘de verlener van zorg’ bij elkaar te brengen. Bij zo’n bemiddelingsbureau is de
organisatie namelijk niet verantwoordelijk voor de geleverde zorg en hoeft deze niet te
voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
5

4

2. een Zvw-/Wlz-pgb6 budgethouder;
3. een zorgverzekeraar of een zorgkantoor (voor Zvw-/Wlzzorg); of
4. een burger voor onverzekerde medisch specialistische of
onverzekerde Zvw- of Wlz-zorg?
Werkt de instelling, waarvoor u een melding doet, in
opdracht van een andere organisatie, welke organisatie zelf
geen zorg verleent?

Ja/Nee
Bij ja: uitleg over en link naar
de Wtza-vergunning.

In geval van een melding als zorg- en/of jeugdhulpaanbieder die een instelling is:
Bij een bestaande instelling7: de huidige situatie weergeven
Bij een nieuwe instelling: onderstaande vraag richt zich op de te verwachten situatie
binnen zes maanden na de start van de zorgverlening
Hoeveel zorgverleners/ jeugdhulpverleners werken er voor de
o
1-10
instelling, waarvoor u een melding doet? 8
o
11-25
o
26-50
(met uitleg wat onder het begrip zorgverlener of jeugdhulpverlener
o
Meer dan 50
wordt verstaan)
Hoeveel FTE’s zijn dit?
o
1-10
o
11-25
(met uitleg wat onder het begrip FTE wordt verstaan)
o
26-50
o
Meer dan 50
Wat is het dienstverband van deze zorgverleners/jeugdhulpverleners?
o Vast
dienstverband
(meerdere opties mogelijk)
o Tijdelijk
Geef daarbij ook het aantal zorgverleners/jeugdhulpverleners aan.
dienstverband
o ZZP/inhuur
o Stagiaire/leerling
o Vrijwilligers

Hoeveel van de zorgverleners/jeugdhulpverleners die voor de
instelling, waarvoor u een melding doet werken beschikken over een
BIG-registratie?
(met een uitleg wanneer BIG-registratie nodig is)
Heeft de instelling, waarvoor u een melding doet, een opleidingsplan
voor scholing?

Per aan te vinken
optie, keuze uit:
o
0
o
1-10
o
11-25
o
26-50
o
Meer dan 50
o
0
o
1-10
o
11-25
o
26-50
o
Meer dan 50
Ja/Nee

Pgb is een afkorting voor persoonsgebonden budget
Een instelling die op de inwerkingtredingdatum Wtza, onderscheidenlijk artikel XVC,
onderdeel A, van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders al zorg en/of jeugdhulp
verleent of doet verlenen.
8
Het gaat bij het aantal zorgverleners/jeugdhulpverleners ook om de zorgverleners/
jeugdhulpverleners die via uitbesteding voor uw instelling werken.
6
7

5

In geval van een melding als jeugdhulpaanbieder door een
instelling:
Hoeveel van de jeugdhulpverleners die voor de instelling, waarvoor u
een melding doet, werken beschikken over een registratie in het SKJ9?

o
o
o
o

1-10
11-25
26-50
Meer dan 50

(met een uitleg wanneer een SKJ-registratie nodig is)
Levert u 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en/of jeugdhulp?
Bij nee op de voorgaande vraag:

Ja/Nee

Hoe is de instelling, waarvoor u een melding doet, bereikbaar voor
cliënten?
In geval van een melding als zorgaanbieder die een instelling is en
wijkverpleging verleent:
Beschikt de instelling, waarvoor u een melding doet, over minimaal
een niveau 5 wijkverpleegkundige die bevoegd en bekwaam is om
indicaties te stellen en de kwaliteit van zorg te bewaken of
verpleegkundig specialist?

Tekstveld

Ja/Nee

(met een uitleg en link naar de veldnorm)

Bij een bestaande aanbieder (instelling of solist): de huidige situatie weergeven
Bij een nieuwe aanbieder (instelling of solist): onderstaande vraag richt zich op de te
verwachten situatie binnen zes maanden na de start van de zorgverlening
Bij een zorgaanbieder:
o
1-10
o
11-25
Hoeveel cliënten zijn bij de aanbieder, waarvoor u een melding doet,
o
26-50
ingeschreven?
o
Meer dan 50
(uitleg dat dit inclusief de cliënten in onderaanneming is)
Bij een jeugdhulpaanbieder:
Hoeveel cliënten zijn bij de aanbieder, waarvoor u een melding doet,
ingeschreven?

o
o
o
o

1-10
11-25
26-50
Meer dan 50

(uitleg dat dit inclusief de cliënten in onderaanneming is)
Vraag 3 – aard van de te verlenen zorg en/of jeugdhulpverlening
In geval van een melding als zorg en/of jeugdhulpaanbieder (instelling of solist)
Omvat de zorg die de aanbieder, waarvoor u
Ja/Nee
een melding doet, gaat (doen) verlenen ook
het uitvoeren van voorbehouden handelingen
zoals omschreven in de Wet op de beroepen
in de individuele gezondheidszorg (BIG)?

9
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(met een uitleg wat onder voorbehouden
handelingen wordt verstaan en een link naar
hoofdstuk IV van de Wet BIG)
Gaat de aanbieder, waarvoor u een melding
doet, verplichte zorg (doen) verlenen als
bedoeld in de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (hierna: Wet verplichte
ggz)?
(met een uitleg wanneer het gaat over
verplichte zorg op grond van de Wet
verplichte ggz)
Gaat de aanbieder, waarvoor u een melding
doet, onvrijwillige zorg (doen) verlenen als
bedoeld in de Wet zorg en dwang
psychogeriatrische en verstandelijk
gehandicapten (hierna: Wet zorg en dwang)?
(met een uitleg wanneer het gaat over
onvrijwillige zorg op grond van de Wet zorg
en dwang)
Gaat de aanbieder, waarvoor u een melding
doet, zorg en/of jeugdhulp (doen) verlenen
aan jeugdigen met een
Jeugdbeschermingsmaatregel?
(met een uitleg wat hieronder wordt
verstaan)
Heeft de aanbieder, waarvoor u een melding
doet, vastgelegd welke zorg en/of jeugdhulp
de aanbieder wel en niet verleent of doet
verlenen? Met andere woorden heeft de
aanbieder in- en exclusiecriteria vastgelegd?

Ja/Nee
Indien ja, staat u geregistreerd in het
locatieregister?
(met een link naar het locatieregister en
uitleg over de verplichtingen die volgen uit de
Wet verplichte ggz en artikel 1:2 van deze
wet)
Ja/Nee
Indien ja, staat u geregistreerd in het
locatieregister?
(met een link naar het locatieregister en
uitleg over de verplichtingen die volgen uit de
Wet zorg en dwang en artikel 20 van die wet)
Ja/Nee

Ja/Nee
Bij zowel ja/nee op voorgaande vragen:
wijzen op het belang dat de aanbieder van
tevoren beleid vastlegt welke cliënten zij wel
en niet tot de doelgroep van de aanbieder
rekent. Daarmee kan de aanbieder ervoor
zorgen dat de organisatie dusdanig is dat dit
leidt tot goede zorg en/of verantwoorde
jeugdhulpverlening.

Vraag 4 – voorwaarden betreffende de kwaliteit van zorg en/of
jeugdhulpverlening
In geval van een melding als zorg- en/of jeugdhulpaanbieder (instelling of solist):
Is er een bedrijfsplan/ondernemingsplan met daarin aandacht voor de
Ja/nee
risico’s in de bedrijfsvoering?
Heeft de aanbieder, waarvoor u een melding doet,
Ja/nee/n.v.t.
medezeggenschap/inspraak voor patiënten/cliënten/jeugdigen geregeld?
(met uitleg over en link naar Wmcz 2018 en bepaling Wmcz in Jeugdwet)
In geval van een melding als zorg- en of/jeugdhulpaanbieder (instelling of solist)
Heeft de aanbieder, waarvoor u een melding
Ja/Nee
doet, voor de cliënten een klachtenprocedure?
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(met uitleg over en link naar de bepaling in de
Wkkgz en/of Jeugdwet)

Bij nee: de aanbieder wordt erop gewezen
dat de aanbieder vanaf de start van de
zorgverlening verplicht is hieraan te voldoen
en hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.

In geval van een melding als zorg- en/ of jeugdhulpaanbieder (instelling of solist)
Heeft de aanbieder, waarvoor u een melding
Ja/Nee
doet, een interne procedure vastgelegd voor
het melden van calamiteiten?
Bij nee: de aanbieder wordt erop gewezen
dat de aanbieder vanaf de start van de
(met uitleg over en link naar de bepaling in de
zorgverlening verplicht is hieraan te voldoen
Wkkgz en/of de Jeugdwet)
en hiervoor de verantwoordelijkheid draagt

In geval van een melding als zorgaanbieder:
Verklaart de aanbieder, waarvoor u een
melding doet, dat (degene die) de aanbieder
(inschakelt) voor het verlenen van zorg
handelt volgens de verschillende
zorgwetgeving en de voor de aanbieder
geldende professionele standaarden?
(met uitleg over de verschillende
zorgwetgeving en professionele standaarden)
Heeft de aanbieder, waarvoor u een melding
doet, een interne procedure vastgelegd voor
de registratie van incidenten?
(met uitleg over en link naar de bepaling in de
Wkkgz)
Verklaart de aanbieder, waarvoor u een
melding doet, dat (degene die) de aanbieder
(inschakelt) handelt volgens de registratie- en
declaratie-eisen van de Wet marktordening
gezondheidszorg en de Nederlandse
Zorgautoriteit?

Ja/Nee
Bij Nee: de aanbieder wordt erop gewezen
dat de aanbieder vanaf de start van de
zorgverlening verplicht is aan de eisen te
voldoen en hiervoor de
verantwoordelijkheid draagt.

Ja/Nee
Bij nee: de aanbieder wordt erop gewezen
dat de aanbieder vanaf de start van de
zorgverlening verplicht is hieraan te voldoen
en hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.
Ja/Nee
Bij Nee: de aanbieder wordt erop gewezen
dat de aanbieder vanaf de start van de
zorgverlening verplicht is aan de eisen te
voldoen en hiervoor de
verantwoordelijkheid draagt.

(met uitleg over de registratie- en declaratieeisen)

In geval van een melding als zorgaanbieder die medisch specialistische zorg verleent:
Heeft de aanbieder, waarvoor u een melding
Ja/Nee
doet, voorafgaand aan de start van de
zorgverlening een interne beoordeling
uitgevoerd en/of een externe deskundige
Bij Nee: de aanbieder wordt erop gewezen
geraadpleegd om te toetsen of de aanbieder
dat de aanbieder vanaf de start van de
inderdaad voldoet aan de geldende
zorgverlening verplicht is aan artikel 3
kwaliteitseisen (artikel 3 Wkkgz)?
Wkkgz te voldoen en hiervoor de
verantwoordelijkheid draagt.

In geval van een melding als jeugdhulpaanbieder:
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Verklaart de aanbieder, waarvoor u een
melding doet, dat (degene die) de aanbieder
(inschakelt) voor het (doen) verlenen van
jeugdhulp handelt volgens de Jeugdwet?
(met uitleg over de Jeugdwet)

Ja/Nee
Bij Nee: de aanbieder wordt erop gewezen
dat de aanbieder vanaf de start van de
jeugdhulpverlening verplicht is aan de eisen
te voldoen en hiervoor de
verantwoordelijkheid draagt.

9

