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Inleiding 
 

Sinds de transitie per 1-1-2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 

vrijwel alle vormen van jeugdhulp. In Holland Rijnland wordt sindsdien de 

toegang naast door (huis)artsen gevormd door 24 Jeugd- en Gezinsteams 

(JGT’s) die werken volgens de aanpak 1G1P. In de praktijk bleek dat er bij 

professionals van de JGT’s, maar ook van gemeenten, jeugdhulpaanbieders  

en Gecertificeerde Instellingen (GI’s)  nog veel vragen en onduidelijkheden 

waren met betrekking tot jeugdhulpaanbod, procedures, bevoegdheden en 

beleid. 

De TWO (Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Holland 

Rijnland) heeft in februari/maart 2015 het initiatief genomen te starten met 

een Expertteam. 

Het Expertteam is een platform dat verwijzers en aanbieders ondersteunt in 

het matchen van vraag en aanbod en de weg kan wijzen in al dan niet 

aanwezige werkprocessen en procedures. 

De eerste bijeenkomst van het expertteam is geweest op 2 maart 2015. In 

2015 is het overleg 22 keer bij elkaar geweest. 

 

1. Het Expertteam Holland Rijnland 

 

1.1.Opdracht 

 
Het Expertteam is opgericht/ingericht om steun, advies en consult te bieden 

bij vragen en onduidelijkheden op het gebied van procedures en beleid rond 

de volgende gebieden: 

instemming voor doorverwijzing naar niet-gecontracteerden, toeleiding tussen 

jeugdhulpaanbieders onderling, plaatsingsproblemen (wachtlijsten), 

verwijzing door huisartsen en onduidelijkheden omtrent de afbakening tussen 

de Jeugdwet en de WMO / WLZ / ZVW.  

 

Alle aanvragen voor inzet van niet-gecontracteerde zorg worden gedaan bij 

TWO. Ook overige vragen komen in eerste instantie bij TWO terecht. TWO 

beslist of de casus wordt voorgelegd aan het Expertteam, dat een 

adviserende functie heeft. In de praktijk wordt het overgrote deel van de 

aanvragen besproken in het overleg. 

Nadrukkelijk behoort het tot de taak van het team te toetsen of voorstellen 

voor plaatsing bij een niet-gecontracteerde aanbieder (al dan niet 

buitenregionaal) past binnen de wettelijke verantwoordelijkheid van de 

gemeente (is de vraag bij het juiste loket terechtgekomen)  maar ook of de 

vraag alsnog kan worden beantwoord door een regionale, gecontracteerde 

aanbieder.  

 



 

4 
 

Daarnaast kan het team (al dan niet op basis van signalen) initiatieven 

nemen om werkwijzen op het gebied van toeleiding specialistische zorg te 

ontwerpen, te vernieuwen, te stroomlijnen of eenvoudiger te maken. 

Het expertteam kan verder alle voorkomende transitie- of 

transformatievragen en –signalen bespreken en hierin adviseren, zoals 

bijvoorbeeld de 18+-problematiek. 

Het expertteam moet daarbij waar mogelijk in gezamenlijkheid initiatieven 

nemen om te komen tot een voldoende passend regionaal hulpaanbod. 

 

Het Expertteam is geen diagnostisch team. Voor een meer inhoudelijke 

bespreking van complexe casuïstiek wordt verwezen naar het 

Trajectzorgberaad dat regionaal zeswekelijks wordt georganiseerd vanuit 

Jeugdbescherming West (zie bijlage 2). Dit beraad is in de plaats gekomen 

van het destijds ingerichte “ moeilijk plaatsbare overleg” . Voor casussen die 

zich vaak op het snijvlak van gedragsproblemen, verslaving, psychiatrie en 

een verstandelijke beperking bevinden wordt in gezamenlijkheid door 

jeugdhulpaanbieders uit alle sectoren een oplossing gezocht. Waar mogelijk 

en zinvol kan in de nabije toekomst worden besloten deze overleggen dichter 

tegen elkaar aan te organiseren. 

 

Gaat het om zorg, dan blijft hiervoor de verwijzer of aanbieder zelf 

verantwoordelijk (op basis van advies van het expertteam) en gaat het om 

financiële middelen (betrekken van niet-gecontracteerde zorg) dan blijft de 

TWO verantwoordelijk (op basis van advies van het expertteam). Gemeenten 

blijven hun vragen over contracteringen en beleid stellen aan het TWO maar 

individuele probleemcasussen kunnen worden voorgelegd aan het 

expertteam. 

 

1.2 Werkwijze  en bemensing 
 

In het expertteam is deskundigheid verenigd op het gebied van de vraag, het 

aanbod, de contractering, de financiën, de structuur van HR en van de sociale 

kaart. Vertegenwoordigd zijn deelnemers uit de sfeer van Jeugd- en 

Opvoedhulp, GGZ, LVB, JGT, TWO en GI. 

Sinds het laatste kwartaal neemt ook een vertegenwoordiging vanuit het 

onderwijs en vanuit de vrijgevestigde aanbieders deel. Dit maakt het mogelijk 

een weloverwogen beslissing te nemen vanuit diverse invalshoeken. 

Het voorzitterschap/gespreksleiderschap rouleert. Het team komt vooralsnog  

tweewekelijks bij elkaar.  In een latere fase kan voor een andere frequentie 

worden gekozen.  

De bijeenkomsten zijn gefaciliteerd vanuit TWO, Schuttersveld 9  in Leiden. 

Het secretariaat is ondergebracht bij de functie zorgbemiddelaar bij 

Jeugdbescherming West.  

Het Expertteam wordt m.b.t. de afhandeling van de offertes administratief 

ondersteund vanuit Servicepunt71. 
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Het expertteam heeft geen direct contact met cliënten maar richt zich op 

ondersteuning van professionals. Het expertteam heeft geen 

beslissingsbevoegdheden maar voor de TWO zullen adviezen zwaarwegend 

zijn. 

 

1.3 Procedure 

 

 Inbreng vindt plaats via het format toeleiding specialistische jeugdhulp 

Holland Rijnland, zie bijlage 1. 

 De professional overlegt evt. vooraf intern met de contactpersoon van zijn 

organisatie binnen het expertteam 

 Het format toeleiding wordt gestuurd aan: jeugdhulp@hollandrijnland.nl 

 In het overleg wordt tot een advies gekomen en besloten wie de casus 

verder volgt cq. terugkoppelt aan de aanvrager. De bespreking wordt 

vastgelegd in een verslag. 

 Het overleg blijft indien nodig de casus volgen totdat de juiste zorg 

georganiseerd is. 

 De aanvrager ontvangt via servicepunt 71 een pakketje met formulieren 

en een toelichting hoe de financiering verder geregeld wordt . 

 Servicepunt71 verzorgt de financiële afhandeling van de offerte. 

 

De procedures rond toeleiding staan beschreven in het Memo toeleiding 

specialistische hulp en niet-gecontracteerde aanbieders.  

 

2 Analyse van de aanvragen 
 

De behandelde casussen worden door het servicepunt71 bijgehouden in een 

overzicht. In het overzicht wordt de casus gevolgd vanaf de inbreng tot en 

met de afhandeling van de offerte en de verklaring van instemming. Voor een 

beschrijving van het werkproces zie bijlage 3. 

In 2015 zijn 135 aanvragen behandeld. In de overleggen zijn 122 aanvragen 

besproken, 11 casussen zijn rechtstreeks door TWO afgehandeld. 

 

2.1 Aard van de aanvragen 
 

De 135 vragen die zijn ingediend zijn onderverdeeld in 93 aanvragen voor 

niet-gecontracteerde zorg, 8 aanvragen voor verlengde jeugdhulp en 34 

overige vragen op het gebied van toeleiding, contractering, tarieven, inzet 

PGB, woonplaatsbeginsel, vervolg op de huidige (crisis)plek en alternatief 

aanbod bij wachtlijstproblematiek.  

 

mailto:jeugdhulp@hollandrijnland.nl
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2.2 Beslissing 
 

Van de  93 aanvragen voor niet-gecontracteerde zorg zijn er 59 toegewezen, 

30 aanvragen zijn afgewezen, in 19 gevallen was er toch passend 

gecontracteerd aanbod. De overige 11 vielen onder de regeling PGB, WLZ , 

ZVW, passend onderwijs of zorgcontinuïteit. 3 zaken zijn nog in behandeling. 

Bijna tweederde van de aanvragen niet-gecontracteerde zorg wordt dus 

gehonoreerd. 

 

Er zijn verschillende redenen voor toewijzing niet-gecontracteerde zorg. Het 

kan gaan om voortgezet verblijf in een andere regio, netwerkpleegzorg , een 

overbrugging tot inzet WMO of verlenging van reeds lopende zorg, 

bijvoorbeeld na een verhuizing naar onze regio. Daarnaast om ambulante of 

klinische zeer specialistische zorg bij complexe psychiatrische problematiek of 

specialistische zorg op het gebied van onderwijs die (nog) niet in de regio 

voorhanden is. Bij enkele cliënten woonachtig aan de rand van de regio is  de 

afstand woonplaats – jeugdhulpaanbieder reden geweest voor buiten-

regionale verwijzing. Een enkele keer spelen eerdere ervaringen met een 

jeugdhulpaanbieder een rol bij de keuze voor een niet-gecontracteerde 

aanbieder. 

 

Bij de gehonoreerde aanvragen kan gedacht worden aan jeugdhulp van de 

volgende jeugdhulpaanbieders: de Banjaard en de Jutters te Den Haag, De 

Viersprong te Amsterdam, Jarabee te Hengelo, HSK te Utrecht, Youke  te 

Zeist, Kinder- en Jeugd Traumacentrum Haarlem, Trivium Lindenhof te 

Dordrecht, Feniks Talent te Utrecht, Yuvent te Middelburg, Lijn 5 en Stichting 

RIWIS te Apeldoorn, ,  ASVZ, De Haardstee te Leiden en Anton Constandse te 

Den Haag. In enkele  gevallen is toestemming verleend voor het verstrekken 

69% 

6% 

25% 

Aard van de aanvragen 

Niet-gecontracteerde zorg

Verlengde jeugdhulp

Overige adviesvraag
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van extra budget bij gecontracteerde aanbieders waarvan het budget richting 

het einde van het jaar was uitgeput (de Waag, de Hoenderloogroep). 

 

Daar waar er meerdere aanvragen waren voor dezelfde niet-gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieder is vanuit het Expertteam initiatief genomen om met de 

aanbieders in de regio in gesprek te gaan over het ontwikkelen van passend 

aanbod. Met betrekking tot de doelgroep van de Banjaard is een project 

gestart voor het opzetten van een (dag)klinische voorziening voor kinderen 

met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische klachten. Dit is een 

project waarin Ipse de Bruggen, Rivierduinen en Curium samenwerken. Doel 

is om medio 2016 de eerste kinderen  te gaan opnemen.  

Herhaaldelijk wordt vanuit de regio een aanvraag voor plaatsing bij Yes We 

Can Clinics gedaan. Holland Rijnland heeft YWCC niet gecontracteerd 

vanwege de hoge kosten van dit kortdurende traject, waarbij het beklijven 

van het resultaat vaak niet gegarandeerd is.  De vraag is steeds neergelegd 

bij het Trajectzorgberaad van waaruit vervolgens een aanbod is gedaan. 

 Een terugkerende vraag vanuit het onderwijs (thuiszitters met 

hoogbegaafdheid en/of autisme) is neergelegd bij het samenwerkingsverband 

Passend onderwijs.  

Op deze wijze ontstaat een steeds dekkender hulpaanbod voor de vragen uit 

de regio. 

 

2.3 Herkomst aanvragen 
 

Jeugd- en gezinsteam  76 

Gecertificeerde instelling 39 

Jeugdhulpaanbieder  15 

Gemeente    2 

Overig (ziekenhuis)   3 

Totaal    135 

  

 

56% 29% 

11% 
2% 2% 

Herkomst aanvragen 

Jeugd- en gezinsteam

Gecertificeerde instelling

Jeugdhulpaanbieder

Gemeente

Overig (ziekenhuis)
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De aanvragers zijn dus voor meer dan de helft de Jeugd- en gezinsteams en 

bijna een derde de gecertificeerde instellingen, op 2 aanvragen vanuit de 

WSG na allen van Jeugdbescherming west. Daarnaast werden vragen gesteld 

vanuit de jeugdhulpaanbieders en de gemeenten. 

 

2.4 Financiële verantwoording 
 

Toestemming 2015 

niet-gecontracteerd 

Begroting  

2015 

Begroting  

2016  

 

€ 763.674 

 

 

€ 574.604 

 

 

€ 189.070 

 

 

In 2015 is een totale toestemming gegeven van € 763.674 aan niet-

gecontracteerde aanbieders. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal 

afgehandelde aanvragen niet-gecontracteerde zorg, aangevraagd in 2015 

waarvoor een Verklaring van instemming is afgegeven naar de 

jeugdhulpaanbieder. De schriftelijke Verklaring van instemming door de TWO 

geldt als rechtmatige grondslag voor de financiering van de hulp door de niet-

gecontracteerde aanbieder.  

 

De totale toestemming is uitgesplitst in Begroting 2015 en 2016. De 

begroting 2015 (€ 574.604) geeft weer welke zorg er werkelijk in 2015 is 

geleverd. Wanneer de zorg doorloopt in 2016 wordt dit aangegeven in de 

begroting 2016 (€ 189.070).  

 

Op dit moment zijn er nog een aantal offertes die moeten worden beoordeeld 

door de TWO dan wel offertes die nog worden verwacht. Deze aanvragen zijn 

nog niet definitief en worden  dus ook niet meegenomen in deze rapportage. 

 

3. Overige resultaten 
 

Het afgelopen jaar heeft het expertteam zich intensief beziggehouden met de 

ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijzen die aansluiten bij de 

opdracht vanuit de Jeugdwet en de invulling hiervan in Holland Rijnland. Dit 

heeft met ondersteuning van het Servicepunt71 geleid tot het opstellen van 

de volgende documenten en formulieren: 

 

 Memo Werkwijze Expertteam Jeugdhulp Holland Rijnland 

 Memo Toeleiding en niet-gecontracteerden 

 Stroomschema Toeleiding specialistische hulp en niet-gecontracteerde aanbieders 

 Werkwijze voortzetting Jeugdhulp 

 Flyer Expertteam en Trajectzorgberaad 

 Overzicht deelnemers en werkafspraken 

 Format Aanvraag toeleiding specialistische jeugdhulp 
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 Format aanvraag voortzetting specialistische jeugdhulp 

 Standaardmail Verzoek om offerte uitvraag 

 Formulier offerte uitvraag buitenregionale zorg 

 Productcode- en tarievenlijst Holland Rijnland 2015 

 Instructie voor beveiligd aanleveren offerte 

 Brief Verklaring van instemming 

 Offerte uitvraag – buitenregionale zorg  

 Facturatievoorschriften Servicepunt71 

 Format factuurspecificatie jeugdhulp 

 Invulinstructie voor factuurspecificatie jeugdhulp Holland Rijnland  

 Instructie voor het beveiligde verzending factuurspecificatie 

 

Overige punten die in het expertteam aan de orde zijn geweest: 

1. Afbakening route niet-gecontracteerde zorg en inzet PGB: In welke 

gevallen kan een PGB een alternatief zijn voor inzet niet 

gecontracteerde zorg. 

2. Verschillen tussen aanbieders mbt. ouderbijdrage: 

Jeugdhulpaanbieders gaan verschillend om met het vragen van een 

eigen bijdrage aan ouders tbv. Zak- en kleedgeld, reisgeld, 

verstrekkingen, uitjes etc. 

3. Invulling functie zorgbemiddelaar: inventarisatie van draagvlak voor 

de functie in de regio. 

4. Samenwerking JGT-specialistische aanbieders: afstemming over 

verwachtingen en verhelderen van verantwoordelijkheden. 

5. Consequenties / knelpunten bij 18 jaar cq. inzet verlengde jeugdhulp: 

welke richtlijnen zijn er, wat zijn wenselijke procedures. 

6. Aansluiting Jeugdwet, WMO, WLZ en ZVW: hoe verhouden deze 

wetten zich tot elkaar, waar ontstaan knelpunten, wat betekent dit 

voor de aanbieders 

7. Afspraken rond risicotaxatie tussen JGT en jeugdhulpaanbieder: 

Verantwoordelijkheden, verwachtingen en instrumenten. 

8. De kwaliteit van de aanmeldingen: wat wordt verwacht, hoe werkt de 

toeleiding in de praktijk 

9. Consequenties omzetten PGB in Zorg in Natura: onvoorziene effecten 

voor de lokale en centrale budgetten. 

10. Tendensen vanuit de kwartaalrapportage TWO. 
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4. Evaluatie van het overleg 
 

In oktober is door de leden van het Expertteam een evaluatie gedaan van het 

eerste halfjaar. 

Punten die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn: 

 

 Het expertteam voldoet aan een behoefte en heeft meerwaarde in het 

kader van afstemming en samenwerking. Door tweewekelijks bij elkaar te 

komen is een netwerk ontstaan waardoor de lijnen kort zijn en vragen 

snel op de juiste plek terechtkomen. 

 De ervaringen uit het veld zijn over het algemeen  positief. Doordat het 

lang geduurd heeft voor de memo en het formulier definitief waren 

vastgesteld is er lang onduidelijkheid geweest over de procedures.  

 De werkbelasting van 2 uur per 2 weken wordt ervaren als een 

behoorlijke investering. Tweewekelijks vergaderen zorgt wel voor goede 

doorstroom van de zaken. Mogelijk kan de frequentie naar eens per 3 

weken. 

 Het scheiden van een zakelijke en een inhoudelijke bespreking van een 

casus  is soms  lastig. Onze insteek is zakelijk, in het Trajectzorgberaad 

wordt inhoudelijk dieper op een casus ingegaan. Dit betekent dat we 

moeten kunnen vertrouwen op de deskundigheid van de aanvragers, 

waarbij de aanvraag voldoende informatie moet geven.  

 Een groot deel van de doorverwijzingen specialistische  jeugdhulp komt 

van een (huis)arts. De route niet-gecontracteerde zorg voor huisartsen is 

onvoldoende bekend. De tekst in de memo behoeft aanpassing. 

 De ondersteuning vanuit het Servicepunt71 wordt als positief ervaren. 

 De regio is tevreden over het uniforme toeleidingsformulier. De manier 

van invullen verschilt erg, variërend van te summier tot zeer uitgebreid. 

 

5. Vooruitblik 2016 
 

Op dit moment kan worden vastgesteld dat een aantal procedures cq. 

werkprocessen  nog niet verder zijn uitgewerkt. Gedacht kan worden aan: 

  

- Vastleggen procedure bij crisisplaatsingen 

- Vastleggen procedure bij niet-gecontracteerde  jeugdhulp opgelegd door 

de kinderrechter 

- Vastleggen procedure verlengde jeugdhulp bij niet-gecontracteerde 

aanbieder 

- Vastleggen procedure bij bezwaar  

- Vastleggen procedure rond vervoer 

- Vastleggen procedure omzetten PGB in ZIN 

- Afbakening onderwijs – zorg 

- Afbakening met overige wetgeving. Het signaleren van knelpunten van 

(verlengde) jeugdzorg in aansluiting op de lokaal georganiseerde WMO cq 

de WLZ. 
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6. Ambities 
 

Het Expertteam zal zich in 2016 verder ontwikkelen. Voor de komende 

periode  wil het overleg zich richten op: 

 

 Terugbrengen van het aantal afwijzingen door betere communicatie. 

 Nadere afstemming met het Trajectzorgberaad.  

 Nadere afstemming met de expertgroep PGB 

 Inzicht in verwijzingen in het kader van het Landelijk Transitie 

Arrangement (LTA) 

 Registratie van datum start en einde niet-gecontracteerde zorg 

 Toewerken naar duidelijkheid over de positionering van het 

Expertteam in de toekomst. 
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Bijlage 1 

 

FORMAT TOELEIDING SPECIALISTISCHE JEUGDHULP 

 

Bij dit format is bijgesloten de  ‘Memo Toeleiding specialistische hulp en niet-

gecontracteerde aanbieders’ en het ‘Stroomschema’s_Toeleiding 

specialistische hulp en niet-gecontracteerde aanbieders’. Deze informatie 

voorziet u van belangrijke aanvullende gegevens. Gelieve dit goed door te 

lezen voorafgaand aan de aanvraag.  

 

DIT FORMAT WORDT GEBRUIKT VOOR  (aankruisen wat van toepassing is) 

o Toeleiding naar gecontracteerde jeugdhulp 

o Inbrengen van een casus bij het expertteam (NB anoniem invullen) 

o Verzoek verwijzing niet-gecontracteerde aanbieder 

o Specifieke vraag aan expertteam, te weten: 

 

GEGEVENS 

AANVRAGER/VERWIJZER 

 

Verwijzende / aanvragende instantie  

(dit kan zijn: Jeugd- en Gezinsteam, 

Gecertificeerde Instelling, 

gecontracteerde jeugdaanbieder) 

 

Contactpersoon   

(mobiele) telefoonnummer  

E-mail  

Datum van verwijzing  

In geval verwijzer geen JGT, is er een 

betrokken JGT? Zo ja, graag naam 

contactpersoon en welk JGT 

aangeven. 

 

GEGEVENS CLIËNT (NB: anoniem invullen bij inbrengen van een casus bij het expertteam) 

Naam cliënt  

Geboortedatum cliënt  

Geslacht Man / vrouw 

BSN-nummer cliënt  

Woonadres cliënt  

Is er sprake van een maatregel, zo ja 

welke?  

(jeugdreclassering, voogdij, 

gezinsvoogdij) 

Door wie uitgevoerd: 

 

Naam  

Telefoonnummer  

E-mail  

Waar zit cliënt op school/dagbesteding 

en eventuele bijzonderheden 

 

 

Bij jeugdige >12 jaar: akkoord met  
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aanmelding? Ja of nee? 

NAAM OUDER / OPVOEDER (1)  

Geslacht man / vrouw 

Geboortedatum  

Is ouder gezagdragend?  

Straat & huisnummer  

Postcode & plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Akkoord met aanmelding? ja of nee?  

NAAM OUDER / OPVOEDER (2)  

Geslacht man / vrouw 

Geboortedatum  

Is ouder gezagdragend  

Straat & huisnummer  

Postcode & plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Akkoord met aanmelding? ja of nee?  

OVERIG  

Korte omschrijving voorgeschiedenis 

en samenstelling gezin 

 

 

Korte omschrijving eerdere hulp en 

eventuele huidige hulp 

 

 

Reden verwijzing / hulpvragen  

 

Bijzonderheden 

(waaronder diagnostische gegevens, 

bijzondere gezinsomstandigheden, 

etc.) 

 

 

 

 

De verwijzing betreft (aankruisen wat van toepassing is): 

o De volgende gecontracteerde aanbieder Jeugdhulp Holland Rijnland 

o De volgende niet-gecontracteerde aanbieder Jeugdhulp Holland Rijnland 

Naam: 

E-mail: 

Handtekening contactpersoon 

verwijzer 

(indien verwijzing gecontracteerde 

jeugdhulp) 

 

Bijgevoegde bijlagen 

Van eerdere/huidige hulp, gezinsplan, 

diagnostische rapportage, etc. 

- 

- 

- 
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Bijlage 2 

 

Trajectzorgberaad  

Het Trajectzorgberaad is een platform dat zich richt op het tot stand brengen 

van een passend aanbod specialistische zorg bij complexe casuïstiek, als ook 

op plaatsingsproblemen ivm. wachtlijsten.  De zaken die worden ingebracht 

bevinden zich vaak op het snijvlak van forse gedragsproblematiek, 

verstandelijke beperking en psychiatrie.  Dan is maatwerk nodig, vaak met 

trajectafspraken met betrekking tot overbruggingszorg en samenwerking 

tussen instellingen. Ook kan er sprake zijn van een (stagnerend) 

behandeltraject van gesloten naar open jeugdzorg. Daarnaast vindt 

uitwisseling plaats van informatie over interne ontwikkelingen.  

 

Frequentie: eens per 6 weken bij JBW  te Leiden. 

 

Deelnemers:  

Het overleg bestaat uit opnamecoördinatoren van Horizon, Cardea, Stek, 

Schakenbosch, Ipse de Bruggen, de Hoenderloogroep, CuriumLUMC, Centrum 

Kristal, sHeerenloo, Prodeba, de Brijder en zorgbemiddelaars 

Jeugdbescherming west (voorzitter) en een gedragswetenschapper.  

 

Hoe kan ik een casus inbrengen? 

 Voor inbreng wordt een format gebruikt. Inbreng kan anoniem, dan alleen 

initialen en geboortejaar vermelden. 

 Er moet een helder overzicht zijn van de problematiek, de hulpvraag, 

diagnostische gegevens met IQ-onderzoek, welke hulpverlening er tot op 

heden ingezet is, wat de resultaten zijn en eventueel afwijzingen van 

zorgaanbieders. 

 Zaken kunnen worden ingebracht door de Jeugd- en Gezinsteams, de 

jeugdhulpaanbieders en G.I.’s (JBwest, WSG, SGJ, AJL).  

 De aanmelder wordt uitdrukkelijk uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens de 

bespreking of in ieder geval bereikbaar te zijn. Het overleg blijft de casus 

volgen totdat de juiste zorg georganiseerd is. 

 Aanmelding via de secretaris, Ellen Bellaart 

e.bellaart@jeugdbeschermingwest.nl / e.bellaart@jgthollandrijnland.nl  M 

06-31924624.  

mailto:e.bellaart@jeugdbeschermingwest.nl
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Bijlage 3 

 

ROUTING Toeleiding Niet-gecontracteerde zorg 

 

STAPPEN WIE  ACTIE 

0 HR/SP71  Uitgangspunt is dat alle disciplines (HR, SP71, JGT’s, GI’s, 

expertteam, zorgaanbieders) op de hoogte  zijn van de 

werkwijze en in bezit zijn van alle documenten en formulieren*. 

 Werkwijze is 1 september toegestuurd naar verschillende 

disciplines. 

 Deze werkwijze zal worden geëvalueerd in sept/okt 2015. Het 

is mogelijk dat n.a.v. deze evaluatie de werkwijze wordt 

aangepast. 

1 Aanvrager  Aanvraagformulier wordt toegestuurd aan 

HR(jeugdhulp@hollandrijnland.nl). 

2 HR  Aanvraagformulier wordt doorgestuurd naar de secretaris 

e.bellaart@jeugdbeschermingwest.nl 

3 HR  Aanvraag wordt direct positief beoordeeld, ga door naar stap 5.  

 Aanvraag behoeft expertise van het expertteam, ga door naar 

stap 4. 

 Aanvraag wordt direct negatief beoordeeld, HR koppelt dit 

terug naar aanvrager. 

4 HR  Aanvraag wordt besproken in expertteam, overleg vindt twee 

wekelijks op maandag plaats. De aanvrager ontvangt binnen een 

week een terugkoppeling van het expertteam dat casus accoord is 

of  verder onderzoek nodig heeft. 

5 HR&SP71  Wanneer de aanvraag positief is bevonden -> Kenmerk 

(C100000xxxx) toewijzen aan aanvraag door SP71. HR/SP71 houdt 

informatie (Excel-overzicht) m.b.t de aanvraag + kenmerk bij voor 

eigen administratie en als input voor agenda van het expertteam. 

6 SP71  Pakket Verzoek om offerte uitvraag wordt verstuurd naar de 

aanvrager + uniek kenmerk (C100000xxxx). Hierin staan de 

vervolgstappen omschreven die de aanvrager dient door te lopen. 

7 Aanvrager  Aanvrager dient samen met de zorgaanbieder een offerte voor te 

bereiden. 

8 Zorgaanbieder  Offerte komt binnen via een beveiligde lijn bij HR 

(jeugdhulp@hollandrijnland.nl). 

9 SP71  Wanneer de offerte positief is beoordeeld, krijgt SP71 opdracht tot 

het maken van een ‘Verklaring van instemming’. 

10 SP71  Verklaring van instemming wordt verstuurd naar zorgaanbieder 

met eventueel een cc aan de verwijzer (vaak JGT) door SP71 met 

cc aan HR met daarbij de bijlagen.  

11 SP71  ‘Verklaring van instemming’ wordt geregistreerd door SP71 in Ezise 

en op de I:schijf. 
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