Toelichting op het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp
Waarom is dit Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp ontwikkeld?
Dit aanmeldformulier is vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming ontwikkeld in
opdracht van de gezamenlijke jeugdhulpregio’s en Gecertificeerde Instellingen in Gelderland. Met dit
Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp wordt de administratieve last teruggedrongen. Op dit moment
moet een jeugdbeschermer en lokaal team medewerkers voor een vraag om jeugdhulp bij elke
zorgaanbieder in Gelderland een ander aanmeldformulier invullen. Het gaat dan veelal om dezelfde
set aan gegevens in steeds een ander format. Dat gaat veranderen. Vanaf 1 april 2022 vult een
jeugdbeschermer en lokaal team medewerker bij een vraag om jeugdhulp bij elke Gelderse
zorgaanbieder hetzelfde aanmeldformulier in.
Wie hebben het aanmeldformulier ontwikkeld?
Vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming is in samenwerking met een werkgroep van
zorgaanbieders, bestaande uit Pluryn, ‘s Heerenloo, De Driestroom, Pactum, Entrea lindenhout en
Sius een eenduidig aanmeldformulier ontwikkeld. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van de
Regionale Expertteams en een groep van jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders meegedacht en
input geleverd.
Verandert er nog meer?
Binnen de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming hebben de jeugdhulpregio’s en de
gecertificeerde instellingen het aanmeldproces jeugdhulp op drie fronten vereenvoudigd. Het
Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp is één van die drie onderdelen. Het tweede onderdeel wordt
gevormd door de nieuwe aanmeldroutes jeugdhulp. Er zijn twee type aanmeldroutes; een 301 route
en een 315 route. De aanmeldroutes gelden alleen voor jeugdhulp in een gedwongen kader. Elke
jeugdhulpregio heeft een aanmeldroute gekozen. De aanmeldroutes beschrijven welke stappen door
de jeugdbeschermer, lokaal team medewerker, backoffice medewerker en zorgaanbieder gezet
moeten worden bij het vinden van tijdige en passende jeugdhulp. Het derde onderdeel is een
Gelderse bepaling jeugdhulp. Deze nieuwe, meer generieke bepaling is door de vier gecertificeerde
instellingen in Gelderland ontwikkeld.

De gebruiker van het aanmeldformulier
Wie gaat het aanmeldformulier invullen?
Het aanmeldformulier gaat ingevuld worden door jeugdbeschermers. Ook lokaal team medewerkers,
als verwijzers van jeugdhulp, gaan dit aanmeldformulier jeugdhulp gebruiken. Daarmee hebben ook
zij voordeel van de administratieve lastenverlichting. Het was binnen het korte tijdspad van het
project niet reëel om ook de huisartsen, als derde groep van verwijzers, mee te nemen.
Wanneer moet dit aanmeldformulier jeugdhulp worden ingevuld
Het aanmeldformulier wordt ingevuld wanneer jeugdhulp nodig is. Het aanmeldformulier wordt
verstuurd naar een individuele zorgaanbieder. Het aanmeldformulier wordt ook gebruikt voor
bespreking met het Regionale Expertteam. Daarnaast zijn in een aantal Gelderse jeugdhulpregio’s in
samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders, zogeheten collectieven van zorgaanbieders in
ontwikkeling. In deze collectieven dragen zorgaanbieders gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het
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bieden van tijdige en passende hulp. Het aanmeldformulier wordt ook gebruikt voor bespreking met
een collectief van zorgaanbieders.
Geldt dit aanmeldformulier voor alle vormen van jeugdhulp?
Het aanmeldformulier jeugdhulp kan worden gebruikt voor licht ambulant tot intensief verblijf
binnen de reguliere zorgaanbieders van jeugdhulp en de zorgaanbieders die jeugdhulp aanbieden
voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders. Het aanmeldformulier kan nog
niet worden gebruikt voor de organisaties die hulp bieden in de Jeugd GGZ. Door de meer medische
aspecten van deze vorm van jeugdhulp is meer tijd nodig om hen aan te sluiten bij dit traject.
Krijgt het aanmeldformulier jeugdhulp een andere functie?
De ambitie om met één aanmeldformulier jeugdhulp in Gelderland te gaan werken, komt voort uit de
noodzaak de administratieve last te verminderen. Eén van de belangrijkste doelen van dit Gelderse
aanmeldformulier Jeugdhulp is dat de jeugdbeschermer en de lokaal team medewerker het
ingevulde aanmeldformulier kan blijven gebruiken tot dat de tijdige en passende jeugdhulp
gevonden is. Dat wil zeggen dat na afwijzing van een zorgaanbieder het aanmeldformulier ook bij de
volgende zorgaanbieder gebruikt kan worden. Ook moet de jeugdbeschermer of lokaal team
medewerker in de gelegenheid zijn deel 1 van het aanmeldformulier ( zonder persoon specifieke
gegevens ) via beveiligde mail te versturen naar een Regionaal Expertteam.
De jeugdbeschermer en lokaal team medewerker worden als verwijzer van jeugdhulp min of meer de
eigenaar van het aanmeldformulier jeugdhulp. Hij blijft gebruik maken van het eenduidig
aanmeldformulier tot dat de jeugdhulp gevonden is. De verwijzer moet het aanmeldformulier op
kunnen slaan in het elektronisch cliëntendossier. Dat is een verandering ten opzichte van de huidige
situatie waar de verwijzer veelal een webformulier van de zorgaanbieder invult en na verzending het
formulier ‘kwijt’ is aan de zorgaanbieder. In de nieuwe praktijk raakt de verwijzer het
aanmeldformulier niet kwijt, maar kan er over blijven beschikken.

De opbouw van het formulier
Waarom heeft aanmeldformulier twee delen?
Het aanmeldformulier bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt enkel een inhoudelijke beschrijving
gegeven van de casus, zonder persoon specifieke gegevens. In deel 2 zijn deze persoon specifieke
gegevens wel opgenomen. Wanneer het breed delen van persoon specifieke gegevens niet
gerechtvaardigd is, wordt alleen deel 1 verzonden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de
hulpvraag van een kind en gezin wordt besproken met een Regionaal Expertteam of wanneer een
meedenkvraag wordt gesteld aan een zorgaanbieder. Om de privacy van de client te garanderen,
wordt daarom in het eerste deel van het aanmeldformulier geen Burgerservicenummer of andere
naar de persoon specifieke herleidbare gegevens gevraagd. In deel 2 staan persoon specifieke
gegevens. Wanneer een zorgaanbieder een aanmelding voor jeugdhulp moet beoordelen, kan hij dit
alleen doen als hij deel 1 en deel 2 volledig ingevuld ontvangt.
Wanneer vul je deel 1 in?
Deel 1 bestaat uit inhoudelijke gegevens en vul je in wanneer je aan de hand van deel 1 van het
aanmeldformulier een zorgaanbieder vraagt om mee te denken. Daarnaast vul je deel 1 in om de vraag
om jeugdhulp te bespreken met het Regionale Expertteam of een collectief van zorgaanbieders.
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Wanneer vul je deel 2 in?
Deel 2 bestaat uit persoon specifieke gegevens en vul je alleen in wanneer je een aanmelding voor
jeugdhulp doet bij een zorgaanbieder. De persoon specifieke gegevens heeft de zorgaanbieder nodig
voor zijn cliëntenadministratie. Deel 1 en deel 2 worden bij aanmelding jeugdhulp beiden verstuurd
naar de zorgaanbieder.
Waarom is het zo’n uitgebreid aanmeldformulier?
Met dit aanmeldformulier vragen we om goed samen met het gezin na te denken over de gewenste
situatie en welke hulp daarbij past. De zorgvuldige verkenning en verzameling van relevante informatie
vooraf versoepelt het proces van beoordelen van hulpvraag door zorgaanbieder en de bespreking met
het Regionale Expertteam. Het is dan ook van belang dat het aanmeldformulier zo volledig mogelijk
wordt ingevuld.
Wat te doen als er nog maar weinig inzicht is in de meest gewenste situatie voor kind en gezin?
De jeugdbeschermer of lokaal team medewerker wordt gevraagd het aanmeldformulier in zijn geheel
in te vullen. Het gesprek met ouders en kind over wat zij zelf graag willen in de nabije toekomst is van
grote waarde. Wanneer, door bijvoorbeeld onvoldoende veiligheid, nog weinig zicht is op de meest
gewenste situatie en juist de inzet van hulp moet leiden tot meer inzicht in de huidige en meest
gewenst situatie, kan dit zo worden aangegeven. Wel moet beschreven worden op welke wijze en
wanneer dit wel verkend en beschreven kan gaan worden.

Het gebruik van het formulier
Waar is dit aanmeldformulier te vinden?
Het is te vinden op de websites van de gecontracteerde Gelderse zorgaanbieders en de Gelderse
Regionale Expertteams. De jeugdbeschermer en lokaal team medewerker kan het formulier eenvoudig
downloaden en invullen. Na het zorgvuldig opslaan van het aanmeldformulier kan het via beveiligde
mail ( Zivver of zorgmail) aan de zorgaanbieder of het Regionaal Expertteam worden verstuurd. De
gecertificeerde instellingen stellen het aanmeldformulier ook beschikbaar binnen hun eigen digitale
omgeving.
Vanaf wanneer kan dit aanmeldformulier gebruikt worden?
De jeugdhulpregio’s zullen de gecontracteerde Gelderse zorgaanbieders verzoeken om het Gelders
aanmeldformulier Jeugdhulp per 1 april 2022 op hun website beschikbaar te hebben, zodat het vanaf
dat moment kan worden gebruikt.

De inhoud van het formulier en de positie van ouders
Waarom wordt zo uitgebreid gevraagd naar de mogelijkheden van het gezinssysteem, het sociaal
netwerk en steunfiguren?
Gemeenten, Gecertificeerde Instellingen, lokale teams en zorgaanbieders vinden het gezamenlijk van
belang dat kinderen thuis wonen. Natuurlijk, wanneer de veiligheid dat toelaat. Door aandacht te
besteden aan de mogelijkheden van het gezinssysteem en de volwassenen in de nabije omgeving van
alle gezinsleden, vergroten we de focus op de kracht van het sociaal netwerk en de steunfiguren. Die
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kunnen een rol van belang spelen bij het vergroten van de veiligheid en het borgen van stabiliteit in
het gezin. Zij kunnen ook een rol van betekenis spelen wanneer een kind tijdelijk niet bij eigen ouders
kan wonen. Een steunfiguur kan ook als JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) fungeren.
Hoe wordt de inbreng van ouders en het kind in dit aanmeldformulier geborgd?
De jeugdbeschermer of lokaal team medewerker vult dit aanmeldformulier in op basis van overleg met
de ouders en het kind of de kinderen. Er is specifiek ruimte in het aanmeldformulier om te beschrijven
wat het kind wil en wat de ouders willen. Het gaat daarbij niet om een interpretatie van de
jeugdbeschermer of lokaal team medewerker, maar hun eigen wens. Uiteraard wordt ook gevraagd
wat de jeugdbeschermer of lokaal team medewerker wenst voor het kind en gezinssysteem.
Wat is een verklarende analyse en waarom wordt daarnaar gevraagd?
Een verklarende analyse is een manier om goed in gesprek te komen met ouders en kind over hun
situatie, de problemen en wat nodig is aan hulp om dit te gaan verbeteren. De verklarende analyse
geeft inzicht in de samenhang en het ontstaan van de problemen van het gezin. Door samen met het
gezin deze analyse te maken, ontstaat overzicht. Dit overzicht is de opstap om samen de doelen voor
de hulp te formuleren. Hiermee moet voorkomen worden dat kinderen en gezinnen niet geholpen
worden met hun werkelijke problemen, dus symptoomgericht geholpen worden. Het helpt om in
gesprek te komen over de werkelijke, onderliggende problematiek en op deze wijze gericht hulp in te
kunnen zetten.
Welke toestemming wordt aan ouders gevraagd bij de aanmelding van jeugdhulp?
We gaan uiteraard uit van de hulpvraag van ouders en kind en het in gezamenlijkheid invullen van
het aanmeldformulier. Ouders met ouderlijk gezag wordt gevraagd toestemming te geven voor de
aanmelding voor jeugdhulp en het meesturen van relevante documenten. Bij jeugdhulp in een
vrijwillig kader, is de toestemming van ouders verplicht. Bij jeugdhulp in een gedwongen kader
streeft de jeugdbeschermer altijd naar samenwerking met en toestemming van ouders.
Wanneer sprake is van voogdij, is toestemming vragen aan ouders niet van toepassing.

De veiligheidsinschatting
Er zijn veel vragen rond de veiligheidsinschatting, waarom is dat zo van belang?
De veiligheid van kinderen is natuurlijk altijd van belang. Lokaal team medewerkers en
jeugdbeschermers maken een professionele inschatting van de veiligheid. Daar zijn verschillende
instrumenten voor. De inschatting van de veiligheid krijgt de nodige aandacht omdat het ook iets
zegt over de urgentie van de vraag. Daarom wordt ook gevraagd naar mogelijkheden voor
overbruggingszorg als de vraagde hulp niet tijdig geleverd kan worden.
Wordt het aanmeldformulier gebruikt bij acute onveiligheid?
Bij spoed- en crisissituaties vindt altijd telefonisch overleg plaats met de zorgaanbieder over wat
minimaal ingevuld moet worden in het aanmeldformulier jeugdhulp.
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