
JGT/GI stemt 
telefonisch of per 

mail af met de 
gekozen aanbieder

Is het 
gecontracteerde 

aanbod 
passend? 

JGT/GI vult 
toeleidingsformat in 
en ondertekent dit

FORMAT 
TOELEIDING 
JEUGDHULP 

HOLLANDRIJNLAND

JGT/GI stuurt het 
toeleidingsformat 

inclusief gezinsplan 
en overige 

bescheiden naar de 
aanbieder

Blijkt de hulp  
passend?

Aanbieder denkt 
mee en doet 

voorstellen over 
passende 

alternatieven

JGT/GI spreekt met 
cliënt en aanbieder 

af wie de 
zorgcoördinatie op 

zich neemt 

Is bijstelling van 
doelen/

ingezette hulp 
noodzakelijk?

Zorgaanbieder 
levert de zorg die de 

cliënt nodig heeft 
conform het 
gezinsplan

Aanbieder past 
inzet of gezinsplan 
aan in afstemming 
met betrokkenen

Ja

Nee

Ja

Ja

Jeugdige heeft 
volgens het JGT/GI 
specialistische hulp 

nodig

Jeugdige ontvangt 
specialistische hulp 
conform gezinsplan

Nee

Kan de 
aanbieder dit 
zelf oplossen?

Ja

Zie werkwijze toeleiding 
van gecontracteerde 

aanbieder naar 
gecontracteerde 

aanbieder

Nee

Zie werkwijze 
toeleiding niet-

gecontracteerde 
aanbieder

Nee

WERKWIJZE TOELEIDING NAAR 
GECONTRACTEERDE 

SPECIALISTISCHE JEUGDHULP 
VANUIT JGT/GI 

Is er een andere 
gecontracteerde 
aanbieder die de 
hulp kan bieden?

Nee

Ja

Het format heeft 
dezelfde functie 
als een verwijzing 
door een arts 
naar een 
specialist.

Het ontvangen van het 
ondertekende format en 
gezinsplan fungeert voor de 
jeugdhulpaanbieder als 
“formeel” moment waarop  hulp 
wordt ingeschakeld en als 
borging van rechtmatigheid voor 
hulpverlening.

Wanneer bijstelling van de 
doelen en/of ingezette hulp 
gewenst is, kan dit middels 
het aanpassen van het 
gezinsplan. Derhalve is een 
nieuwe toeleiding niet 
nodig.  



Na onderzoek van de 
mogelijkheden blijkt geen passend 

aanbod voor de jeugdige 
gecontracteerd

Aanvrager dient per 
mail verzoek in bij 

TWO voor 
inschakelen niet-
gecontracteerde 

aanbieder

FORMAT TOELEIDING 
JEUGDHULP 

HOLLANDRIJNLAND 

jeugdhulp@hollandrijnland.nl

TWO schakelt 
Expertteam in

Is alsnog een 
regionaal 

gecontracteerde 
oplossing te 
bedenken?

Na terugkoppeling 
van advies vanuit 
TWO/Expertteam 

bereidt aanvrager de 
aanvraag verder voor 

met betrokkenen

Nee

Niet-gecontracteerde 
aanbieder doet per 

mail een offerte 
voorstel aan de TWO 

TWO stuurt niet-gecontracteerde 
aanbieder schriftelijk een verklaring 
van instemming, gegevens m.b.t. het 

te declareren bedrag, 
facturatiegegevens en overige 

voorwaarden

WERKWIJZE TOELEIDING NIET-
GECONTRACTEERDE AANBIEDER

Er is passend aanbod voor de 
jeugdige gecontracteerd

Ja

MEMO: Werkwijze 
toeleiding naar 
specialistische jeugdhulp 
en niet-gecontracteerde of 
buitenregionale jeugdhulp 
Holland Rijnland 2015

Aanvrager treedt in overleg 
met niet-gecontracteerde 
aanbieder die de hulp zou 

kunnen bieden

Is aanbod 
passend?

Ja

Nee

NB: Het is de bedoeling zo min mogelijk van niet-
gecontracteerde zorg gebruik te maken. Immers, deze 
zorg is niet vooraf ingekocht en alhoewel een 
(bescheiden) budget is gereserveerd voor niet-
gecontracteerde en buitenregionale hulp is de druk op 
dit budget zeer hoog.

De primaire vraag die een toeleider zich dan moet 
stellen is:

- Welk door HR gecontracteerd aanbod kan in principe 
een voldoende en passend aanbod doen (het gaat er 
dus nadrukkelijk om een voldoende aanbod te hebben; 
een next-best oplossing kan óók voldoende zijn).

- Is er, al dan niet in combinatie met andere partijen, 
optimaal onderzocht of gecontracteerd aanbod, zo 
nodig door samenwerking van partijen, in voldoende 
mate in de hulpvraag zou kunnen voorzien?

Het expertteam toetst de aanvraag en treedt zo nodig en 
desgewenst met het JGT , gecertificeerde instelling of 
regionaal gecontracteerde aanbieder in overleg om te zien 
of niet alsnog, door een combinatie van functies hulp in de 
regio kan worden georganiseerd.

NB: Is de aanvrager een gecontracteerde 
aanbieder, dan dient dit i.o.m. JGT 
gedaan te worden.

Dit voorstel bevat:
- De NAW-gegevens van de cliënt
- BSN-nummer
- Vestigingsplaats van het ouderlijk gezag 
volgens woonplaatsbeginsel
- Kernpunten van een diagnose of behandelplan 
(max 6 maanden)
- Doelstelling van een plaatsing in niet-
gecontracteerd aanbod
- Inschatting van de kosten, waarbij geldt dat 
een plaatsing max 6 maanden mag duren en 
waarbij de facturatie geschiedt op basis van 
door de TWO vastgestelde maximale bedragen.

Alleen de schriftelijke verklaring 
van instemming door de TWO 
geldt als rechtmatige grondslag 
voor de financiering van de hulp 
door de niet-gecontracteerde 
aanbieder.

Alle correspondentie en 
facturatie geschiedt op 
basis van NAW gegevens 
en BSN-nummers. 

Wie kan een aanvraag indienen?
- JGT
- G.I.
- Gecontracteerde aanbieder 
NB: De huisarts kan geen aanvraag indienen. Huisartsen leiden 
voor niet-gecontracteerde aanbieders eerst toe naar het JGT. 

Er zijn nadrukkelijke voorwaarden 
aan de instemming met een 
aanvraag. Zie de memo voor de 
toelichting hiervan.

Uitzondering: Een rechterlijke 
beschikking inzake hulpverlening in 
het kader van een JB- of  JR-
maatregel dan wel gesloten 
plaatsing wordt opgevolgd.  

jeugdhulp@hollandrijnland.nl



WERKWIJZE TOELEIDING 
VAN 

GECONTRACTEERDE 
AANBIEDER NAAR 

GECONTRACTEERDE 
AANBIEDER

Er kan geen passend 
aanbod (meer) geleverd 
worden aan de jeugdige 

door oorspronkelijke 
aanbieder

Kan er alsnog passend 
aanbod geleverd worden 

door een gecontracteerde 
collega-aanbieder in te 

schakelen op onderdelen?

Oorspronkelijke aanbieder 
stuurt kopie van 

oorspronkelijke toeleiding 
met aantekeningen en 
specifieke vraag naar 

collega-aanbieder

Overdracht naar collega-
aanbieder i.v.m. 

onvoldoende behalen van 
de doelen of noodzaak tot 

vervolgbehandeling

Nee

Oorspronkelijke 
aanbieder zendt nieuw 
format toeleiding toe, 

inclusief gezins- en 
behandelplan en 

overige bescheiden

Er wordt passend aanbod 
geleverd aan de jeugdige

FORMAT TOELEIDING 
JEUGDHULP 

HOLLANDRIJNLAND 

Ja

Deze kopie kan door collega-aanbieder 
benut worden ter verantwoording.

De kosten voor de aanvullende hulp 
worden vergoed uit het reguliere 
budget van de collega-aanbieder.  

De cliënt blijft een cliënt van de 
oorspronkelijk betrokken 
jeugdhulpaanbieder. 

Er vindt een volledige overdracht 
plaats. De jeugdige is nu cliënt 
van de collega-aanbieder.
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