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Algemeen

Vraag

Antwoord

Toelichting

Is de te volgen 301
aanmeldroute enkel
jeugdbescherming in
beeld is, of is dit de
nieuwe algemene
route die altijd
bewandeld moet
worden?
Kan het
aanmeldformulier voor
iedere vorm van
jeugdhulp worden
gebruikt?
Mag het lokale team
ook gebruik maken
van het
aanmeldformulier?
Moet ik het
aanmeldformulier als
aanbieder altijd
gebruiken op mijn
website?

Ja, enkel bij Jeugdbescherming.

Het gaat hierbij om alle vormen van jeugdhulp die gewenst zijn
als er sprake is van jeugdbescherming in gedwongen kader.

Dit is een aanmeldformulier voor
elke aanmelding voor jeugdhulp.

We vragen u als regio’s dit aanmeldformulier altijd te
gebruiken, wanneer u op dit moment ook een aanmeldformulier
hanteert.

Kan ik het aanmeld
formulier ergens
downloaden?
Moet ik als GGZ
aanbieder ook het
aanmeld formulier
gebruiken?
Als ik
aanmeldformulier
ontvangen heb, moet
ik die accepteren als
aanmelding?
Wat als ik een
(telefonische)
aanmelding gekregen
heb, moet ik dan ook
het aanmeld formulier
laten invullen?
Wat zijn de
belangrijkste
veranderingen in de
aanmeldroute?

Ja.

Jazeker, we willen zoveel

Ja wanneer u op dit moment ook
een aanmeldformulier gebruikt
op uw website vragen wij u dit
formulier te vervangen door het
aanmeldformulier van de GVJB.

We vragen u als regio’s dit aanmeldformulier altijd te
gebruiken, wanneer u op dit moment ook een aanmeldformulier
hanteert. Zodat elk formulier voor aanmelding in de Gelderse
Jeugdhulpregio’s (inclusief de Utrechtse Foodvalley
gemeenten) hetzelfde is. Hiermee kan het invullen van een
aanmelding worden vereenvoudigd in 54 gemeenten.
Het aanmeldformulier staat gepubliceerd op
https://www.jeugdfv.nl/aanbieders/documenten-en-downloads

Nog niet.

Er is nog een proces gaande om de J-GGZ aanbieders mee te
laten doen vanaf de zomer 2022 beogen we ook de
aanmelding van de J-GGZ mee te kunnen laten doen.

Ja.

Wanneer u dit formulier ontvangt is dit direct een aanbieding.

Bepaal samen wat nodig is.

Volg samen de aanmeldroute en bespreek samen wat nodig is
om de aanmelding te formaliseren. Er is minimaal een 301
bericht nodig van de gemeente om de zorg te kunnen starten.

Het belangrijkste is dat er zo
vroeg mogelijk overleg is tussen
lokaal team en de GI zodat er in
samenspraak sneller passende
jeugdhulp gevonden kan
worden. De vier belangrijkste
punten staan in de toelichting
hiernaast.

1. GI zoekt altijd vooraf contact met het lokale team als er
jeugdhulp nodig is, om samen te kijken waar het beste en het
snelste passende jeugdhulp kan worden gevonden. Er wordt
niet meer achteraf getoetst wordt of wel de juiste hulp is
ingezet.
2. De GI is in samenspraak met het lokale team
verantwoordelijk voor de aanmelding bij de meest passende
aanbieder. Het lokale team blijft voortaan actief betrokken als
er sprake is van een maatregel.

Wanneer ik meerdere
zorgvormen nodig heb
moet ik dan het
formulier meerdere
keren invullen
Ik heb een 315
gestuurd als aanbieder
na 1 april. Wat nu?

Nee.

Per 1 mei zal de regio 315
berichten afwijzen.

3. Wanneer er niet tijdig passende jeugdhulp gevonden kan
worden gaat de jeugdbeschermer in samenspraak naar het
Regionaal Expertise Team voor een passende oplossing.
Wanneer er meerdere vormen nodig zijn kan het formulier 1
keer ingevuld worden en meerdere keren aangeboden bij de
benodigde aanbieders. Zij kunnen daarin gaan samenwerken
net zoals nu ook soms het geval is.
We hanteren een overgangsperiode van een maand. Daarna
zullen we als regio onze aanbieders verzoeken contact te
leggen met het lokale team om een 301 bericht te laten
verzorgen.
Het gaat om kwetsbare kinderen waar we gezamenlijk een
verantwoordelijkheid in hebben. Handel pro actief is het devies.
De regio zal alleen actief in overleg treden met verwijzers van
buiten de regio.

Overige

Vraag

Antwoord

Toelichting

Waar kan ik nadere
vragen stellen als deze
niet door deze FAQ
worden beantwoord?

Deze kunnen gesteld worden via
info@jeugdfv.nl

Toelichting: de implementatie fase 1 is afgerond. Dat betekent
dat er in de gehele regio jeugdhulp gaat worden ingezet
volgens de 301 route. De samenwerking tussen lokale teams
en GI’s gaan we in toenemende mate intensiveren. We
hanteren daarbij de afspraken in het kader van actieve regie.
https://www.jeugdfv.nl/transformatie/actieve-regie

