
TOEGANG TOT DE HULP 

JEUGDHULP 
AANVRAAG 
& ROUTE

naar gecontracteerde hulpverlener
jeugdhulpaanbieder moet ook
oordelen dat jeugdhulp
noodzakelijk is

Verwijzing door huisarts, medisch
specialist, jeugdarts

Ook na verwijzing stelt de gemeente
een beschikking op (hierna: punt 5)

A. AANVRAAG BIJ DE GEMEENTE 

B. VERWIJZING 

Gemeente (....) [of andere
tekst]
contactgegevens 

Ouders zijn zelf verantwoordelijk
voor de verzorging en opvoeding van
hun kinderen, ook als zij ziek zijn
en/of andere problemen hebben

Wordt de zorg te zwaar of heeft het
kind iets nodig wat ouders zelf
niet kunnen bieden? Dan kan
jeugdhulp worden aangevraagd

Dit kan op 2 manieren 

bij jeugdteam of sociaal wijkteam
(SWT)
schriftelijk of dmv een
handtekening onder het actieplan



ROUTE AANVRAAG GEMEENTE

1.
 

2.

Onderzoek
naar behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, veiligheid,
ontwikkeling van de jeugdige en gezinssituatie
naar de vraag of sprake is van problemen waarvoor jeugdhulp
nodig is. Als die er zijn, dan verder onderzoek naar:

onderzoek start binnen 6 weken na aanvraag
verplichting tot medewerking door verstrekken noodzakelijke
gegevens, waaronder kopie ID-bewijs
afstemming met andere hulp aan het gezin

      - welke problemen er zijn, welke ondersteuning het                 
         beste is, goed afgestemd op ontwikkelingsniveau   
         en leeftijd
      - eigen kracht in het netwerk en of die voldoende  
         is, of dat er aanvullende hulp nodig is

ouders kunnen binnen 2 weken, eventueel met ondersteuning,
een familiegroepsplan opstellen
als er geen familiegroepsplan is, stelt het Sociaal Wijkteam
(SWT) - in overleg met ouders/jeugdige een actieplan op
het SWT informeert ouders/jeugdige over hun rechten &
plichten

Aanvraag

3.
de gemeente onderzoekt de balans tussen draagkracht (wat kun
je aan?) en draaglast (wat zou je aan moeten kunnen?)
als er binnen 3 maanden weer balans is, dan gaat de gemeente
uit van voldoende draagkracht
centrale vraag: kan van ouders redelijkerwijs worden verwacht
dat zij de hulp zelf bieden?

Beoordeling draagkracht & draaglast
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4.

Criteria Jeugdhulp
gemeente zet de voorziening in die goedkoopst, adequaat en
tijdig beschikbaar is
gemeente maakt gebruik van jeugdhulpaanbieders die een
contract met de gemeente hebben
eventueel wordt ervaringsdeskundigheid ingezet
gemeente stemt vooraf af of er overeenstemming is tussen
jeugdige/ouders en jeugdprofessional over de aanvraag en de
meest passende jeugdhulp
bij voorkeur wordt pas na afstemming hierover een beslissing
over de gepaste jeugdhulp genomen
als er een algemene voorziening is die toereikend is, wordt er
geen individuele voorziening gegeven door de gemeente
ouders en jeugdigen mogen zelf een andere vorm van
jeugdhulp kiezen, maar dan dragen zij zelf de extra kosten.
Hulp wordt dan geboden in de vorm van PGB tot aan het
bedrag van de goedkoopst, adequaat en tijdig beschikbare
voorziening

5.
Beschikking

schriftelijke beslissing: aanvraag toegewezen of geweigerd
6 weken na aanvraag of 2 weken na (ondertekend) actieplan SWT
vermelding ZIN (zorg in natura) of PGB (persoonsgebonden budget)
bij ZIN: 

      - welke voorziening wordt ingezet, omvang en beoogde resultaten
      - ingangsdatum en duur
      - wijze waarop jeugdhulp wordt gegeven
      - eventuele andere voorzieningen 
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EXTRA REGELS PGB  (PERSOONSGEBONDEN BUDGET)
Regeling Jeugdwet is van toepassing
ouders/jeugdige stellen zelf een plan op voor inkoop
jeugdhulp of maken kenbaar wie uit sociale netwerk gaat
ondersteunen
jeugdhulp die ouders/jeugdige willen inkopen moet kwalitatief
goed zijn en tijdig ingezet kunnen worden
gemeente bepaalt hoogte PGB. Kosten mogen niet hoger zijn dan
de kosten van ZIN
aan iemand uit het sociaal netwerk wordt minimaal het
wettelijk minimumloon betaald
de persoon uit het sociaal netwerk, zijn gezinssituatie, de
kwalificaties en de werkervaring moeten bekend zijn bij de
gemeente
PGB mag niet worden gebruikt om een tussenpersoon of
belangenbehartiger te betalen
in de beschikking wordt vermeld:

   - beoogde resultaten
   - kwaliteitseisen PGB
   - hoogte PGB en hoe dit wordt vastgesteld
   - duur van de jeugdhulp waarvoor het PGB bedoeld is
   - wijze waarop verantwoording over de besteding wordt   
     afgelegd

 

Deze infographic hoort bij de
verordening jeugdhulp
gemeenten Zuid Holland-Zuid
vragen of opmerkingen kunt u
mailen naar (e-mailadres)
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