Bijlage 5 “werken in de driehoek”

Jeugdige/gezin
komt met vraag bij
Gemeentelijk Toegangsteam
(GT)

GT kan hulpvraag
voldoende helder
maken:

inzet van aanvullende expertise bij vraagverheldering is van belang

NEE

Volg schema vanaf
hulpvraag voldoende helder : JA

= Consultatie en Advies (C&A)

JA
Hulpvraag kan voldoende worden opgelost door GT
of binnen voorliggend veld, inzet specialistische jeugdhulp niet nodig

= n.v.t (vindt indien nodig plaats in voorliggend veld)

JA

NEE

Bepaal type hulpvraag en benodigde inzet:
Jeugdige/gezin is voldoende in staat om eigen regie te voeren over start, verloop en einde hulpverlening:
Er is sprake van een enkelvoudige/eenduidige hulpvraag

= GT legt telefonisch contact met aanbieder om af te stemmen over mogelijkheid tot bieden hulp en sluit af

OF er is sprake van een meervoudige hulpvraag maar slechts inzet van
1 jeugdhulp aanbieder (ZA) nodig:
-

GT maakt in afstemming met jeugdige/gezin Plan van Aanpak en

Jeugdige/gezin is onvoldoende in staat om eigen regie te voeren en/of de ernst van de problematiek vraagt om “vinger aan
de pols contact” van GT:

beschrijft doel en benodigde hulp

=

GT legt telefonisch contact met aanbieder om af te stemmen over mogelijkheid tot bieden hulp

-

GT adviseert jeugdige/gezin m.b.t. best passende aanbieder(s)

-

GT blijft gedurende het hulpverleningstraject bereikbaar voor dringende vragen en wordt betrokken bij tussen-en

-

evt. advies/ondersteuning van RIOZ/zorgbemiddeling ZB

eindevaluatie (op maat, via verslaglegging/ telefonisch of face to face)

=
Er is sprake van een meervoudige hulpvraag, waarbij inzet van meerdere ZA noodzakelijk is om tot best passend hulp arrangement te

om af te stemmen over mogelijkheid tot (gezamenlijk) bieden

komen. Benodigd hulp arrangement kan (waar nodig met behulp van intern MDO/casuïstiek overleg) door GT voldoende helder
gemaakt worden:
-

GT maakt in afstemming met jeugdige/gezin PVA en beschrijft doel en benodigde hulp

-

GT adviseert jeugdige/gezin m.b.t. best passende aanbieder(s)

-

evt. advies/ondersteuning van RIOZ/zorgbemiddeling ZB

GT legt telefonisch contact met de verschillende aanbieders

van hulp
-

GT sluit aan bij het intake gesprek bij de aanbieder die het
gros (qua volume/dan wel inhoudelijk) van de hulpverlening
voor haar rekening neemt. Locatie van intake in overleg te
bepalen. Tijdens dit intake gesprek worden afspraken
gemaakt en vastgelegd over procesregie door GT en

-

Hulpvraag is dermate complex dat aanvullende expertise nodig is bij het arrangeren van de best passende hulpverlening

casusregie (door 1 van de aanbieders)

En/of
-

Problematiek van jeugdige is dermate ernstig dat noodzaak tot gesloten plaatsing dreigt

= Consultatie en advies (incl.. Civiel Traject Beraad CTB)

Hulpvraag is hoog complex, kan niet worden opgelost binnen reguliere (gecontracteerde) hulpvormen.
Een op de unieke cliënt/hulpvraag ingericht hulp arrangement is noodzakelijk

= Overleg Passende Hulp (OPH)

