
FRONTOFFICE 

Toeleiding naar uitvoering van de hulp 

Kernpartner CJG: 
GGD HM JGZ: 

jeugdgezondheidzorg (oa 

consultatiebureau) 
Jongerenwerk 

MEE: onafhankelijke 
cliëntondersteuning 

Kwadraad: Algemeen 
maatschappelijk werk en 

schoolmaatschappelijk werk 

Rivierduinen: Volwassen 
ggz 

Curium: ambulante 
hulpverlening jeugd ggz 

Cardea: ambulante 
hulpverlening jeugd en 

opvoedhulp 
Gemeente jeugdconsulent: 

toeleiding naar 2de lijn 

 
Aanpalend: 

Huisarts/poh ggz 
Brede welzijn 

 
Gedeelde werkwijzen & processen 

Gedeelde overlegstructuren 

Partners Partners 
1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur  

licht waar mogelijk, zwaar waar nodig 
Regie belegd bij een van de partners 

Gedeelde uitgangspunten en doelstellingen 

Advies, informatie 

Vrij toegankelijke zorg 

 
   

Telefonisch loket 
Sociaal Domein 

0 - 100 Individuele maatvoorzieningen 

• Instemmingsbesluit 
• Jeugd, WMO en W&I 

 
 

Aanmeldoverleg 
Bepaling casusregie 



Centrum Jeugd & Gezin versus Jeugd & Gezin 
Team 

• Juridisch: het Centrum Jeugd & Gezin Voorschoten is een netwerkconstructie, iedere CJG 
medewerker blijft in dienst van zijn eigen moederorganisatie, de Jeugd & Gezin Team’s zijn 
ondergebracht in een coöperatie. De kernpartners van het CJG hebben een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

• Profiel medewerker: het Centrum Jeugd & Gezin Voorschoten heeft specialisten in huis, de 
JGT medewerkers zijn in principe generalist 

• Inrichting (voor)veld: Het Centrum Jeugd & Gezin Voorschoten heeft de jeugdgezondheidzorg 
en jongerenwerk ook als kernpartner benoemd, de JGT’s werken samen met de 
jeugdgezondheidzorg en het jongerenwerk. 

• Financiën: binnen het Centrum Jeugd & Gezin heeft elke organisatie zijn eigen budget en 
afspraken met de gemeente in subsidie of contract. De JGT’s hebben een eigen gezamenlijk 
budget. 

• Toegang tot maatwerk/2de lijn: De gemeente Voorschoten heeft er voor gekozen om de 
toegang tot de maatwerkvoorziening (niet vrij toegankelijk) te beleggen bij de 
jeugdconsulenten van de gemeente. Binnen de JGT’s kan elke medewerker een 
maatwerkvoorziening inzetten.  

• Toegang tot maatwerk/2de lijn : in de Haagse regio heeft elke gemeente zijn eigen 
concept/toegang geregeld. In Holland Rijnland hebben de meeste gemeenten hetzelfde 
concept: Jeugd & Gezin Teams en Sociaal Wijk Teams.  

 


