
Uitgangspunten en achtergronden bij aanscherping Afsprakenkader Toegang Jeugdhulp (versie 2020) 
 
Aanleiding 
Bij de decentralisatie van de jeugdhulp in 2015 is een Afsprakenkader Toeleiding Jeugdhulp opgesteld, waar 
scholen, huis- en jeugdartsen en de lokale toegangsteams in hebben meegedacht. Het Afsprakenkader 
regelt de toegang tot de Jeugdhulp waar genoemde ketenpartijen een rol in hebben.  
 
Het oorspronkelijke Afsprakenkader 2015 is toe aan een actualisatie en aanscherping: 

- actualisatie: door aanscherping van de opdracht van de Sociaal Teams (2019), de oprichting van het 
ToegangsTeam Jeugd (2019) en het instellen van de Specialistische Ondersteuner Huisarts (SOH) 
(eind 2016) 

- aanscherping: samenwerking kan en moet beter omdat niet elk kind goed onderbouwde en de best 
passende hulp (voor kind en/of gezin) bijtijds ontvangt via de juiste route  
 

Uitgangspunten voor aanscherping Afsprakenkader door verbeterde samenwerking 
De samenwerking binnen de jeugdhulpketen kan en moet beter, zodanig dat dit leidt tot: 

o meer kwaliteit van de verwijzing (best passende hulp: zo licht als mogelijk, zwaar waar nodig) 
o goed onderbouwde en bijtijdse hulp 

Door de juiste route te volgen voor het probleem dat zich aandient ontstaat een betere onderbouwing van de 
verwijzing en hulp die niet onnodig lang op zich laat wachten. Hieronder staat dit verder uitgewerkt.  
 
Verbetering samenwerking 

• Impuls aan samenwerking en monitoring daarvan 
o instellen werkgroep Toeleiding Jeugdhulp (2 HA, JA, SOH, vertegenwoordiging toegangsteams 

(TTJ en CJG), vertegenwoordiging PO/VO-scholen (directeur PO en SWV VO) die meekijkt op 
effectiviteit van de gemaakte afspraken in de samenwerkingsketen 

o beter betrekken scholen 
- vertegenwoordiging scholen in werkgroep Toeleiding Jeugdhulp 
- actief informeren IB’ers/Zorgcoördinatoren (CJG, gemeente, jeugdartsen) 

o nauwere samenwerking SOH en lokale toegangsteams (TTJ, ST en CJG) (door bijvoorbeeld 
meer frequent aansluiten bij elkaars werkoverleg, werkbezoek)  

o intensiveren overleg over casuïstiek en samenwerking tussen HA/SOH/toegangsteams, op 
kleine en grotere schaal (individuele casussen, casuïstiekoverleg wijk, casusberaad, gemeente 
brede leerbijeenkomst) 

• Kwaliteitsverbetering 
o doorontwikkeling SOH (schaarse capaciteit beter verdelen): 

- naamswijziging SOH naar SOJ (Specialistische Ondersteuning Jeugd) 
- beschikbaar voor alle huisartsen door centraliseren  
- dichter op lokale toegangsteams om casussen makkelijker naar elkaar door te geleiden 
- consulteerbaar voor lokale toegangsteams en jeugdartsen, met focus op J-GGZ 
- 2020 pilotjaar: uitproberen en bijsturen 

• Verder invullen randvoorwaarden voor verbeterde samenwerking, waaronder: 
o alle ketenpartijen zijn zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheid en handelen daarnaar. 

Soms betekent dat ook terugverwijzen als een partij de rol minder goed oppakt 
o scholen leveren achtergrondinformatie (achtergronden problematiek en aanpak leerling) als er 

noodzaak is tot doorverwijzen naar de jeugd- of huisarts. Hiervoor is een formulier ontwikkeld, 
zie bijlage 

o betrekken experts van Ondersteuningsteams (PO) en Zorgadviesteams (VO) bij problematiek op 
school, ook zo nodig buiten het reguliere overleg om 

o persoonlijk aanspreekpunt bij lokaal toegangsteam voor artsen/zorgverleners/SOH 
o inzicht in voorliggende voorzieningen/sociale kaart (eigen verantwoordelijkheid sociale kaart te 

kennen, sociale kaart en experts zijn laagdrempelig toegankelijk ) 
o proactieve deskundigheidsbevordering van ketenpartijen (bijvoorbeeld periodiek bijpraten 

huisartsen of IB’ers/zorgcoördinatoren op ‘de bedoeling van de werkafspraken’) 
 
Best passende hulp 
De inzet van de SOH/SOJ geeft een kwalitatieve impuls binnen de jeugdhulpketen. Enerzijds ontstaat 
namelijk meer verbinding tussen professionals (o.a. huisarts, gemeentelijke toegangsteams, onderwijs, 
jeugdgezondheidszorg). Ook verbetert de signalering en verwijzing bij Jeugd-GGZ problematiek Dit leidt tot 
beter passende hulp.  
  



Goed onderbouwde en bijtijdse hulp 
Soms duurt het te lang voor een kind de hulp ontvangt die nodig is of is er sprake van niet tijdig 
gesignaleerde problematiek. Door bij aanvang zo snel en zo goed mogelijk duidelijk te hebben wat de 
onderliggende vraag is, bezien in het licht van het gehele systeem rondom het kind, werken we via deze 
routes:  

1. Scholenroute (opvoed-, opgroei en leerproblematiek,  
ook om helder te krijgen óf het misschien een J-GGZ vraag is) 

2. Huisartsen/SOH-route (medische en J-GGZ-problematiek) 
 
Ad 1. Scholenroute 

- bij opvoed-, opgroei- en/of leerproblemen 
- betrokkenen: CJG, IB’er/zorgcoördinator school, JV/JA (VGGM), schoolmaatschappelijk werk, evt. 

sociaal team (bij meerdere problemen op verschillende leefdomeinen1) 
 
Ad 2. Huisartsenroute 

- bij medische en/of psychische problemen, óf  
- als ouders direct naar de huisarts gaan bij opvoed- opgroei en leerproblemen: terug verwijzen naar 

school/CJG (voorliggende voorziening) 
- betrokkenen: huisarts, SOH in afstemming met lokaal toegangsteam, evt. sociaal team (bij meerdere 

problemen op verschillende leefdomeinen), eventueel scholen/lokaal toegangsteam voor vullen 
format met achtergrondinformatie 

 
 
Proces aanscherping Afsprakenkader 

najaar 2019 in gesprek met alle ketenpartners, met extra aandacht voor scholen/informatie naar 
directeuren/IB’ers en zorgcoördinatoren 

18 december ‘19 werkgroep Toeleiding Jeugdhulp (HA/JA/SOH/toegangsteams/scholen/gemeente) 

28 januari 2020 Bestuurlijk overleg HA 

januari 2020 Vaststelling uitgangspunten voor Actualisatie Afsprakenkader door B&W  

1e kwartaal 2020 uitwerken uitgangspunten in werkafspraken en werkprocessen 

  

oktober, 
november 2020 

Vaststelling in bestuurlijk overleg scholen (BO3), vaststelling in bestuurlijk overleg HA 

november 2020 Informatiebijeenkomsten scholen (SWV Rijn&GV, Berseba en SWV VO) 

1 december 2020 start aangescherpte werkwijze 

 
 
 
ST:  Sociaal Teams 
TTJ:  ToegangsTeam Jeugd 
CJG:  Centrum voor Jeugd en Gezin 
SOH/J;  Specialistisch Ondersteuner Huisarts/Jeugd 
HA: Huisarts 
JA: Jeugdarts 
PO: Primair Onderwijs 
VO: Voortgezet Onderwijs 
SWV: Samenwerkingsverband (ikv passend onderwijs) 
IB’er: Intern Begeleider PO (vs zorgcoördinator VO) 
OT: Ondersteuningsteam PO (specialistische professionals bij zorgproblematiek) 
ZAT: ZorgAdviesTeam VO (specialistische professionals bij zorgproblematiek) 
J-GGZ: Jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg 
JV: Jeugdverpleegkundige GGD/VGGM 
Lokale toegangsteams: TTJ, CJG en ST 
 

 
1 De complexiteit wordt gekenmerkt door:  

- (mogelijke of dreigende) veiligheidsrisico’s bij kinderen als gevolg van opvoedproblemen bij ouders; 
- de hardnekkigheid van problemen (er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van professionele zorg, hulpverlening wordt 

veelvuldig voortijdig afgebroken zonder dat resultaten zijn behaald, er is sprake van zorg mijdend gedrag); 
- de langdurigheid van de problemen (behoefte en noodzaak voor hulpverlening duurt lang en wordt gekenmerkt door 

meerdere hulpverleners en een diversiteit aan vormen van hulp); 
- de veelheid aan hulpverlening die tegelijkertijd noodzakelijk is waarbij de inwoner en zijn/haar netwerk zelf niet in staat is 

hier regie over te voeren. 
De meervoudigheid van de hulpvraag kenmerkt zich doordat de inwoner op minimaal drie leefdomeinen niet zelfredzaam is 
(vergelijkbaar met een score van 2 of lager op de zelfredzaamheidsmatrix).  



 


