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De toegang tot jeugdhulp in de wet
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd (jeugd en
opvoedhulp, jeugd-ggz en hulp voor jeugd met een beperking). De toegang via een indicatie van het
CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg) of van Bureau Jeugdzorg komt te vervallen.
De gemeenten bepalen zelf hoe zij die toegang tot jeugdhulp organiseren en wie zij bevoegdheden
toekennen om namens de gemeente beslissingen over de inzet van jeugdhulp te nemen. Daarnaast
kent de wet het recht om te verwijzen toe aan huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, de
kinderrechter en jeugd- en gezinsbeschermers.
Over welke hulp gaat het?
De nieuwe Jeugdwet maakt onderscheid tussen ‘vrij toegankelijk aanbod’ en ‘individuele
voorzieningen’.
Vrij toegankelijke aanbod staat open voor elke burger. Mensen kunnen zichzelf opgeven, al of niet op
basis van een verwijzing van een beroepskracht. Het gaat bijvoorbeeld om individuele informatie
en advies over opgroeien en opvoeden, trainingen en cursussen, (school) maatschappelijk werk,
ondersteuning door vrijwilligers, het aanbod van de jeugdgezondheidszorg, het meldpunt Veilig Thuis
en het Meldpunt Crisisopvang en de ondersteuning door de CJG coaches.
Individuele voorzieningen zijn niet vrij toegankelijk. Het gaat om specialistisch aanbod dat ingezet
wordt wanneer blijkt dat ze in deze specifieke situatie nodig en effectief zullen zijn.
Onderdelen zijn de gespecialiseerde Jeugd en opvoedhulp, Jeugdzorg Plus, Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering, Jeugd Geestelijke gezondheidszorg (generalistische basis GGZ, gespecialiseerde
GGZ en crisiszorg) en specialistische ondersteuning en hulp voor jeugdigen met een beperking.
Wie kunnen de hulp van individuele voorzieningen inschakelen?
Voor de inzet van individuele voorzieningen is een onderbouwing nodig van een professional. Dit zijn
- De CJG-coaches (werkzaam in de CJG’s) die door de gemeenten zijn gemandateerd
- De jeugdartsen (werkzaam bij de JGZ Kennemerland voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 en bij
de GGD Kennemerland voor de Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar)
- De huisartsen en medisch specialisten
- Jeugd – en gezinsbeschermers en de Kinderrechter
Hoe gaan zij afwegen welke (specialistische) hulp nodig is?
Met een afwegingskader
De gemeente gebruikt een afwegingskader om te komen tot een beslissing over de inzet van
jeugdhulp. Met behulp van het afwegingskader doorloopt de professional samen met de klant de
volgende 3 stappen:
- Wat is de vraag, wat is er aan de hand
- Wat gaat hier helpen, welke opties liggen open
- Welke hulp komt erbij, met welk doel
Volgens het principe 1 gezin 1 plan. In de fase van vraagverheldering wordt na gegaan of collegaprofessionals al betrokken waren bij het gezin.
De CJG coach als sparring partner. CJG coaches kunnen geconsulteerd worden over een
voorgenomen verwijzing. Ook kan het gezin in contact worden gebracht met een CJG coach zodat hij
samen met een gezin kan uitzoeken wat er aan de hand is en wat er nodig is.

Met behulp van een expertpool. Soms kan een ‘extra paar ogen’ nodig zijn. Bijvoorbeeld in geval van
veiligheidsvraagstukken. Daarom zijn er altijd specialisten beschikbaar voor consult. Een overzicht
daarvan is in de maak.
Gericht op met het gezin gestelde doelen. Er wordt niet gedacht vanuit indicaties: ‘past deze cliënt bij
dit aanbod?’ maar vanuit het voor het kind en het gezin te behalen resultaat.
Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente heeft haar werkwijze vastgelegd in een verordening jeugdhulp. Deze is op 30 oktober
2014 in de gemeenteraad vastgesteld.
De gemeente draagt zorg voor:
- Het proces van inkoop met bijbehorende kwaliteits- en leveringsvoorwaarden en afspraken
over het budgetplafond.
- Het administratieve proces waarin wordt gemonitord welke zorg is geleverd en waarin
facturering wordt geregeld.
- Het juridische proces van beschikken. De gemeente kan het professionele oordeel dat
jeugdhulp ingezet moet worden bekrachtigen met een beschikking. Deze staat open voor
bezwaar en beroep.
Hoe verloopt het proces van beschikken?
- Uitgangspunt is dat een beschikking wordt afgegeven
- Wanneer cliënten bezwaar aantekenen, wordt dit bezwaar behandeld in een gemeentelijke
bezwaarcommissie.
Hoe gaat de gemeente de inzet van specialistische zorg volgen?
- De gemeente en de zorgaanbieders volgen zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve
gegevens.
Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7
201 VD Heemstede
Telefoon (023) 5291914
e-mail cjg@heemstede.nl
Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
Woensdag: 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag gesloten.

