
 

 
 
 
 
 

MEMO         Bijlage 2  
      
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Kalle van IJzendoorn, Anne van Haren en Jan-Peter Stolte 

Datum: 2 februari 2022 

Betreft:  

Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming; de bouwstenen, de 

toeleidingsroute naar passende hulp en het aanmeldformulier t.b.v. de 

zorgaanbiers  

 

Bijlagen:   

- Bijlage 1 Informatieve PDF Bouwstenen GVJB 

- Bijlage 2 Toeleidingsroute passende hulp (‘301 route’) regio Foodvalley 

- Bijlage 3 Uniform aanmeldformulier jeugdhulpaanbieder 

- Bijlage 4 Toelichting op aanmeldformulier    

 

Gevraagd:  - Kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen rondom de GVJB 
 
- Speciefiek kennis te nemen van de route naar passende jeugdhulp (301 
route) die in werking treedt per 1 april 2022 in de regio 
 
- Zorg te gaan dragen voor het opnemen en gebruik van één aanmeldformulier 
jeugdhulp in de betreffende interne jeugdhulporganisatie - in afstemming en 
samenspraak met de Jeugdhulp Regio Foodvalley en het implementatie team 
GVJB.  
 

 
Inleiding 
In navolging van de vorige fysieke advies tafel van 11 november 2021, informmeren wij u graag over de 
stand van zaken met betrekking tot de Gelders Verberagenda Jeugdbescherming (GVJB). De bedoeling (zie 
bijlage 1) van de GVJB wordt door alle zeven Foodvalley gemeenten, de Gecertificeerde Instellingen, Veilig 
Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming onderschreven. In deze memo lichten wij toe welke recente 
ontwikkelingen hebben gespeeld en welke op komst zijn per 1 april 2022.  
 
Allereerst delen wij u mede dat per 1 januari 2022 de nieuwe deelovereenkomst Veiligheid met de 
Gecertificeerde instellingen van kracht is. Tevens heeft de regio Foodvalley vanuit het Rijk toestemming 
gekregen de proeftuin kind- en gezinsbescherming te gaan starten (passend bij bouwsteen 3 GVJB). De 
uitvoering van de Verbeteragenda loopt inmiddels en er is een regionaal implementatie team GVJB opgezet 
dat in december 2021 is gestart.  
 
Om vervolgens te komen tot effectieve- en concrete, operationale werkafspraken wordt er vanaf januari 2022 
in parnterschap tussen lokale teams van gemeenten en G.I.’s gewerkt. Deze zogeheten uitvoerings- en 
backofficeteams worden bij hun regionale opdracht begeleid door een implementatie coördinator. Er wordt 
stevig ingezet op elkaar beter leren kennen, samenwerken en samen leren.  
Het doel van huidig implementatie traject is op 1 april 2022 te kunnen starten met de nieuwe route naar 
passende jeugdhulp- de zogeheten ‘301 route’ (zie bijlage 2). Bij de nieuwe aanmeldroute horen ook 
werkafspraken die gevolgen hebben voor de zorgaanbieders in de regio. Verderop leest u welke dat zijn.  
 
 
 
 



 
Een nieuwe route naar passende jeugdhulp 
Met de Verbeteragenda pakken we de grootste knelpunten aan zoals de grote administratieve last en 
“regeldruk” die ligt bij jeugdbeschermers wanneer zij op zoek gaan naar jeugdhulp voor kinderen en hun 
gezinnen. Bij de grote administratieve last, hoort het uitzoeken van de specifieke aanmeldroute binnen de 
verschillende gemeenten, het verkennen van de hulpvraag bij verschillende zorgaanbieders, het invullen van 
een reeks aan aanmeldformulieren en het vinden van de per gemeente verschillende productcodes bij het 
opstellen van de bepalingen jeugdhulp. Het aanmeldproces verschilt per gemeente en elke zorgaanbieder 
kent zijn eigen aanmeldformulier. Daar gaan we verandering in aanbrengen. 
 
Een onderdeel van de vereenvoudiging van het aanmeldproces Jeugdhulp is de aanmeldroute. Een 
aanmeldroute beschrijft welke route de jeugdbeschermer moet bewandelen om te komen tot de inzet van 
passende en tijdige jeugdhulp. Die routes zijn tot op heden divers en talrijk en zijn in Gelderland en de drie 
Utrechtse Foodvalley gemeentes teruggebracht naar twee aanmeldroutes jeugdhulp. De in Foodvalley 
gekozen ‘301’ aanmeldroute bevat zes stappen waarin per stap is uitgeschreven, van wie op welk moment 
een actie wordt verwacht (zie bijlage 3). In deze regio’s wordt de vraag naar jeugdhulp eerst verkend tussen 
de jeugdbeschermer en de lokaal team medewerker. De gemeente stuurt vervolgens de zorgtoewijzing naar 
de voorkeurs-zorgaanbieder. 
 
Eén aameldformulier voor passende jeugdhulp 
Naast de eenduidige route is het de ambitie dat een jeugdbeschermer of lokaal team medewerker nog maar 
één aanmeldformulier jeugdhulp hoeft in te vullen wanneer zij op zoek gaan naar tijdige en passende hulp. 
Vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming is in een werkgroep in samenwerking met een 
aantal grote zorgaanbieders een nieuw aanmeldformulier jeugdhulp ontwikkeld1. Met dit Gelders 
aanmeldformulier wordt de administratieve last verder teruggedrongen.  

Het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp wordt ingevuld door jeugdbeschermers op het moment dat zij 
jeugdhulp voor kinderen en hun gezinnen nodig hebben. Ook lokaal team medewerkers, als verwijzers van 
jeugdhulp, gaan dit aanmeldformulier jeugdhulp gebruiken. Daarmee hebben ook zij voordeel van de 
administratieve lastenverlichting. Het aanmeldformulier dient beschikbaar te worden gesteld op de website 
van de zorgaanbieder en is daarmee voor verwijzers eenvoudig te vinden. Het aanmeldformulier jeugdhulp 
wordt gebruikt voor licht ambulante jeugdhulp tot intensief verblijf voor alle aanbieders van jeugdhulp. De 
regio Foodvalley wil het aanmeldformulier jeugdhulp ook gebruiken voor de bespreking met het Regionale 
Expertteam.  

In een aantal jeugdhulpregio’s zijn in samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders, de zogeheten 
collectieven van zorgaanbieders in ontwikkeling. In deze collectieven dragen zorgaanbieders gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor het bieden van tijdige en passende hulp. In de regio Foodvalley is er eveneens 
vraag naar een vorm van ‘een collectief van zorgaanbieders’, maar dit is (nog) niet het geval, behalve waar 
het gaat om de voordeur naar pleegzorg. 

Bepaling jeugdhulp 
De vier gezamenlijke gecertificeerde instellingen in Gelderland zijn een nieuw format voor de bepaling 
jeugdhulp aan het ontwikkelen. Deze zal meer generiek van opzet zijn, om daarmee jeugdbeschermers te 
faciliteren dat in het vervolg in de zoektocht naar tijdige en passende hulp niet meer bij elke aanmelding een 
aparte bepaling moet worden opgesteld. In de nieuwe bepaling jeugdhulp wordt geen 
voorkeurzorgaanbieder meer vermeld, geen productcode en geen specifieke zaken zoals het aantal in te 
zetten uren per week. De GI-medewerkers (jeugdbeschermers én jeugdreclasseerders) zullen in de bepaling 
jeugdhulp nog wel vaststellen:  
− Welke vorm van jeugdhulp nodig is. Dat doen zij op basis van een Gelders vastgestelde categorieën van 

jeugdhulp. 

− Welke duur de jeugdhulp moet hebben 

− Wanneer de evaluatiemomenten van de ingezette hulp plaats moeten vinden. 

− Welke omvang nodig is; dit is van toepassing wanneer het om ambulante jeugdhulp gaat; dan dient een 

schatting van het totaal aantal uren aangegeven worden. 

Een aantal zaken zullen daarmee veranderen. De GI-medewerker heeft geen taak meer als het gaat om het 
invullen van productcodes, dat ligt bij de gemeenten (lokaal team medewerkers/backoffices). In de 301 
jeugdhulpregio’s wordt voorafgaand aan de start zorg een toewijzing verzonden.  

 
1 Het was binnen het project niet reëel om ook de huisartsen, als derde groep van verwijzers binnen het 
korte tijdspad mee te nemen. 



 
Verzocht aan de Fysieke Adviestafel 
Aan de Fysieke Adviestafel wordt voorgesteld om: 
 
- Kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen rondom de GVJB 
 
- Speciefiek kennis te nemen van de route naar passende jeugdhulp (301 route) die in werking treedt per 1 
april 2022 in de regio 
 
- Zorg te gaan dragen voor het opnemen en gebruik van één aanmeldformulier jeugdhulp in de betreffende 
interne jeugdhulporganisatie - in afstemming en samenspraak met de Jeugdhulp Regio Foodvalley en het 
implementatie team GVJB.  
 
 


