Werkwijze GI
m.b.t. werken in de driehoek en verwijzing naar specialistische jeugdhulp

Onze lokale teams en GI’s werken nauw samen in een “tandem”
In maart 2019 hebben we in de regio NOB de volgende visie op jeugdbescherming vastgesteld:
In de regio Noordoost is, waar het gaat om het waarborgen, bewaken en bevorderen van de
ontwikkelingsmogelijkheden en de veiligheid van kinderen sprake van een doorgaande lijn van
hulpverlening, bemoeienis en zo nodig ingrijpen. Die lijn loopt van lokale hulpverleners en lokale
jeugdteams naar medewerkers van de GI’s. In de regio wordt steeds ingezet op het voorkomen van de
inzet van de GI, zolang dit verantwoord is. Hiervoor kan ook gebruik worden gemaakt van de inzet van
Bescherming Zonder Maatregel (BZM). Dit product is ingekocht bij JBB, WSG en Leger des Heils. Bij
de WSG kan daarnaast ook ondersteuning vanuit Veilige Start worden ingezet, wanneer sprake is van
een risicozwangerschap, waarbij OTS van het (ongeboren) kind noodzakelijk lijkt. Voor meer
informatie over beide hulpvormen zie www.rioz.nl/documenten.
Wanneer er desondanks toch sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering
werken de GI’s en de lokale teams daarin samen.
In de hele regio is sprake van een doorlopende lijn en samenwerking in casuïstiek. Er kunnen in de
regio tussen de sub regio’s en gemeenten verschillen bestaan in de intensiteit van de samenwerking
en in de specifieke rolverdeling tussen de betrokken werkers van de GI’s en de lokale teams. Wel is
altijd duidelijk dat de GI, wanneer eenmaal betrokken, de regie heeft waar het gaat om het
waarborgen van de veiligheid van kinderen.
Huidige praktijk:
Om daadwerkelijk vanuit genoemde visie aan het werk te gaan, was het nodig om vanuit de werkvloer
e.e.a. in praktische werkafspraken te gieten. Afgesproken is dat op lokaal/sub regionaal niveau hier
over het gesprek gevoerd zou worden door gemeentelijke toegang en GI. Door hoge werkdruk bij
beide partijen is het gesprek en de borging van werkafspraken helaas nog onvoldoende op gang
gekomen. Hier zal in 2022 opnieuw aandacht aan worden besteed.

Een stevige regierol bij inzet en monitoring van specialistische jeugdhulp.
Wij verwachten in de regio NOB van onze GI’s een stevige regierol bij inzet en monitoring van
specialistische jeugdhulp. Evenals basis kennis over het gecontracteerde aanbod in regio NOB en
welke aanbieder het best aan kan sluiten bij hulpvraag van betreffende jeugdige/gezin. Zonder deze
betrokkenheid en kennis, kun je onvoldoende de ontwikkelingsbedreiging en onveiligheid aanpakken.
Gecertificeerde instellingen voor Jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben te maken met
gezinnen met complexe problemen, ontwikkelingsbedreigingen voor kinderen en onveilige situaties.
Om de ontwikkelingsbedreiging en onveiligheid op te heffen, is inzet van gespecialiseerde jeugdhulp
in de meeste gevallen noodzakelijk. We verwachten van de GI dat zij op eenzelfde manier gaan
“werken in de driehoek” als medewerkers van de lokale toegangsteams.
GI’s geven desgevraagd aan, dat van hen niet verwacht kan worden, op de hoogte te zijn van
specifieke kennis van het gecontracteerde jeugdhulp aanbod in elke regio waar zij werkzaam zijn. Dat
geldt ook voor de contractuele inkoop afspraken die per regio gelden. Zij zien het als hun taak om op
doel niveau te beschrijven wat nodig is voor jeugdige/gezin. Zoeken naar, afstemmen /onderhandelen
met de (best passende) jeugdhulpaanbieder zien zij als taak van de gemeente.
Huidige situatie GI’s (d.d. 1-1-2022)
In de huidige overbelasting en onderbezetting bij onze GI’s zien we twee grote knelpunten:
1. Het ontbreekt gezinsvoogden momenteel aan tijd om zelf uitgebreid op zoek te gaan naar de
best passende jeugdhulpaanbieder(s) en de beschikbaarheid van benodigde hulp. De lange
wachttijden bij enkele aanbieders/hulpvormen maakt dit bovendien extra tijdrovend.

2. Er is teveel onrust/tijdsdruk bij de GI’s om op dit moment voldoende tijd te kunnen steken in
implementatie van de nieuwe inkoop en de afspraken m.b.t. werken in de driehoek en bepaling
van volume bij de start van een hulptraject.

Wat betekent dit voor 2022:
Ad 1:
Regionaal worden afspraken gemaakt m.b.t. het bemiddelen/ondersteunen bij het vinden van de juiste
jeugdhulpaanbieder bij de hulpvraag van jeugdige/gezin. Deze afspraken worden vormgegeven vanuit
het regionale Kernteam GI’s wat zich buigt over de huidige problemen bij de GI’s en vanuit de
ontwikkelingen rondom de doorbraakaanpak. Hierbij zal ook specifiek gesproken worden over het
verschil in visie tussen gemeenten en de GI’s, m.b.t. hoever de verantwoordelijkheid van GI rijkt bij
het zoeken van de beste passende/beschikbare aanbieder.
Ad 2:
In 2022 hanteren we in regio NOB de werkafspraken m.b.t. bepaling jeugdhulp GI vs. regie voering op
product, volume en duur, zoals hieronder weergegeven.
Stap 1:
• GI maakt de inschatting welke vorm van hulp noodzakelijk is.
• GI maakt de inschatting welke jeugdhulpaanbieder het best passend zou zijn en stemt af met
betreffende aanbieder of aanmelding gedaan kan worden.

Stap 2:
• Wanneer jeugdhulpaanbieder bekend is, maakt GI bepaling jeugdhulp en neemt daarin het
volgend op:
- Naam van aanbieder
- Product en productcode (of combinatie/arrangement van meerdere producten)
- Start en einddatum van de hulp (duur)
•

GI neem geen volume op

Noot: Hoewel GI in 2022 bij de start van de hulpverlening niet in de driehoek afstemt over volume,
verwachten we wél dat betrokken gezinsvoogd gedurende de hulp aansluit bij evaluaties en voor
aanbieder beschikbaar/betrokken blijft voor tussentijdse afstemming/aanpassing waar nodig.
Stap 3:
• GI stuurt de bepaling op naar gewenste aanbieder.
• GI stuurt de bepaling NIET naar de gemeente. Dit houdt in dat (anders dan voorheen), in de
aanhef van de bepaling de adresgegevens van de zorgaanbieder worden gebruikt en dus niet
meer de gegevens van de gemeente.

Stap 4:
• Jeugdhulpaanbieder ontvangt bepaling van GI en maakt zelf de inschatting van benodigd
volume.
• Jeugdhulpaanbieder stuurt een 315 bericht naar gemeentelijke backoffice, met daarin
specifieke productcode, volume en duur.
Noot: Wanneer een GI onverhoopt voor een niet-gecontracteerde aanbieder zou kiezen, wordt dit
automatisch helder wanneer betreffende aanbieder een verzoek tot toewijzing zorg (315) bericht
verstuurd naar gemeentelijke backoffice. Er zal dan door gemeente geen toewijzing zorg (301 )
worden afgegeven.
Wanneer GI om moverende redenen toch een niet-gecontracteerde aanbieder in wil zetten, dient
hierover te worden afgestemd met de lokale gemeente van betreffende jeugdige, om te bepalen of
maatwerk ingezet kan/mag worden.

Daar waar een LTA aanbieder ingezet dient te worden, is hiervoor geen toestemming vanuit het RET
meer nodig.
•

Gemeentelijke backoffice stuurt daarop het 301 bericht, toewijzing zorg.
LET OP: indien gemeentelijke backoffice ziet dat betreffende jeugdige/gezin al via
gemeentelijke toegang hulp krijgt, wordt gemeentelijke toegang ingelicht en gevraagd om af te
stemmen met jeugdbeschermer/jeugdhulpaanbieder, alvorens 301 bericht te verzenden.

•

Jeugdhulpaanbieder stuurt start zorg (305) bericht naar gemeentelijke backoffice op moment
dat hulp daadwerkelijk van start gaat.

Aanpassing van product, volume of duur, gedurende het hulpverleningstraject:
Voorheen bij de lumpsum financiering hadden we geen afspraken m.b.t. hoogte van volume en in
2021 hadden we de volumes op maximaal ingericht in het iJW/GGK berichtenverkeer.
Per 1-1-2022, gaan we bij de start van een hulpverleningstraject wél per individuele casus afspraken
maken m.b.t. hoogte van volume. Indien tijdens een lopend hulpverleningstraject vervolgens een
aanpassing van product, volume of duur noodzakelijk blijkt, zal dit altijd via het iJW/GGK geregeld
dienen te worden. Zonder deze aanpassing via het berichtenverkeer kan betreffende aanbieder nl.
niet handelen/declareren.
Wanneer aanbieder, jeugdige/gezin of jeugdbeschermer van mening is dat product, volume of duur
aangepast dient te worden, vindt hierover afstemming in de driehoek plaats.
Wanneer een wijziging in product of duur plaatsvindt, moet een nieuwe bepaling jeugdhulp
afgegeven worden. Bij een wijziging van volume hoeft geen nieuwe bepaling jeugdhulp te worden
afgegeven, gezien het feit dat we zeggen dat de GI het volume niet bepaalt.
In alle gevallen (dus bij wijziging van product, volume of duur) begint het administratieve proces
opnieuw met het versturen van een GGK/iJW bericht vanuit aanbieder naar gemeentelijke backoffice.
Bij een wijziging in product, volume of duur stuurt de aanbieder een 315 bericht.
Bij een aantal gemeenten kan ook met het (wijzigingsbericht) 317 gewerkt worden. Er is een overzicht
van gemeenten opgenomen op de website www.rioz.nl/documenten. Dit overzicht maakt duidelijk in
welke gevallen en bij welke gemeenten het 317 bericht kan worden gehanteerd.

