Memo met toelichting op de Gelderse bepaling Jeugdhulp
Vanuit de Gecertificeerde Instellingen
Inleiding
De Gelderse bepaling jeugdhulp is in samenwerking tussen de vier gecertificeerde instellingen tot
stand gekomen. In overeenstemming met de twee aanmeldroutes jeugdhulp, wordt in deze memo
een toelichting gegeven op de elementen die onderdeel zijn van de Gelderse bepaling jeugdhulp.
• de vorm
• de duur
• de omvang
• de evaluatiemomenten
De vorm
In aansluiting bij de afspraken in de aanmeldroutes jeugdhulp sluit de GI-medewerker aan bij de in de
tussentaal vastgestelde zorgcategorieën
1. Ambulante zorg
2. Pleegzorg
3. Gezinshuiszorg
4. Verblijf licht - deeltijd verblijf, logeren
5. Verblijf middel - verblijf groep licht
6. Verblijf zware vormen - 3 milieu, verblijf groep zwaar, deeltijdprestaties GGZ
(link naar document deeltijdprestaties GGZ)
7. Crisis - zowel residentieel als ambulant
8. Jeugdzorg Plus
9. Landelijke Transitie Arrangement zorg (https://vng.nl/artikelen/functies-en-aanbieders-jeugdhulp)
10. Overige producten BSO+, Persoonlijke Verzorging, Vervoer
De verfijning van de zorgcategorie:
Met de verfijning wordt het volgende bedoeld:
Voorbeeld; Voor minderjarige wordt ambulante jeugdhulp ingezet en we denken daarbij in aan
specialistische rouwverwerking.
Voorbeeld; Voor de minderjarige wordt gezinshuis jeugdhulp bepaald en we denken daarbij aan een
traumasensitief gezinshuis.
De GI noemt geen productcodes in de bepaling jeugdhulp. We bespreken eerst met het lokaal team,
en benoemen later in de bepaling jeugdhulp aan welke verfijning gedacht wordt. Dit biedt ruimte aan
GI, het lokaal team en de zorgaanbieder een passend aanbod te vinden en in te zetten.
De duur:
De gezamenlijke GI’s zien mogelijkheden om de jeugdhulp voor langere duur in te zetten dan de
maatregel wanneer er sprake is van toestemming van de juridische ouders om de jeugdhulp voor
langere tijd in te zetten. Dit betekent dat de jeugdhulp eventueel ook in het vrijwillig kader
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voortgezet kan worden. Wanneer de beschikking van de maatregel eindigt dan wel niet verlengd
wordt, zal de GI-medewerker hierover zo vroeg als mogelijk vóór expireren, contact opnemen met de
Lokaal Team Medewerker voor verdere afstemming. Het doel van deze afstemming is het vaststellen
of voortzetting van de zorg die aanvankelijk is verstrekt op basis van deze bepaling jeugdhulp , op
vrijwillige basis voortgezet kan worden. Indien er geen rechterlijke uitspraak is, is steeds
toestemming vanuit ouders en/of jeugdige een voorwaarde voor voortzetting van
zorg/hulpverlening.
Wanneer er sprake is van een Voogdijmaatregel zetten we een voorziene einddatum in de bepaling
jeugdhulp. De voorziene einddatum is besproken tussen lokaal team en de GI en wordt in de
bepaling vastgelegd. Dat kan betekenen dat de jeugdhulp duurt tot de 18 jarige leeftijd is bereikt of
voor een aantal jaren.
De omvang
We noemen alleen de totale, geschatte, omvang van de jeugdhulp en daarmee niet meer specifiek
hoeveel uren per week. Dit geeft ruimte aan maatwerk en het flexibel en efficiënt inzetten van de
totale uren.
De evaluatiemomenten
In lijn met het gedachtengoed en afspraken van de GVJB is de verbinding tussen de lokaal team
medewerker en de GI-medewerker van belang. Dat geldt niet alleen bij de inzet van jeugdhulp, maar
ook bij de evaluatie van de jeugdhulp. Lokaal team medewerker, GI-medewerker spreken bij de
afgifte van deze toewijzing over een bepaalde periode in gezamenlijkheid te evalueren en in dat
gesprek de noodzaak tot een mogelijke nieuwe toewijzing met elkaar te bespreken. Hiervoor wordt
een datum vastgelegd in de bepaling jeugdhulp. We zien mogelijkheden om in sommige situaties de
zorgaanbieder te betrekken bij dit overleg of in sommige situaties de lokaal team medewerker te
betrekken bij een overleg met de zorgaanbieder.
Zorgaanbieder:
De GI medewerker zet geen naam van de zorgaanbieder in de bepaling jeugdhulp. Dit geeft ruimte
om een passend aanbod te vinden en in te zetten. In beide aanmeldroutes wordt de bepaling
jeugdhulp verzonden aan het lokaal team en de zorgaanbieder die de jeugdhulp gaat bieden.
Handtekening:
Een handtekening van de GI-medewerker is wettelijk verplicht. Een instructie voor het aanmaken van
een digitale handtekening kan toegevoegd worden.
Evaluatie van de Gelderse bepaling jeugdhulp:
Vanaf 1 april 2022 gaan we werken met de Gelderse bepaling jeugdhulp. Dit willen we medio juni
evalueren.
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