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Factsheet Verwijzing  
 
Versie 2.0 
Laatste aanpassing  15/12/2014  
Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. 
 
Verwijsroutes naar ingekocht jeugdhulpaanbod  

In deze factsheet worden eerst de gemeenschappelijke stappen van vijf verwijzingsroutes in de 
gemeenten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland toegelicht. In de bijlagen komen 
vervolgens de verschillen in de werkwijze en procedures per gemeente aan de orde. 

Begrippen 

Aanbieders: de door de SRA-regiogemeenten gecontracteerde jeugdhulpleveranciers, waaronder vrij 
gevestigden. 

Beschikking: een toekenning van zorg aan de cliënt van of namens de gemeente. Hiermee verklaart 
de gemeente de kosten voor haar rekening te nemen.   

Rechtmatigheidscontrole: controle of voor de cliënt aan wie zorg wordt geleverd, een beschikking is 
afgegeven, of kan worden afgegeven. Voorwaarden hiervoor zijn (in ieder geval) dat de jeugdige via 
het woonplaatsbeginsel onder de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente valt.  

Referentienummer: identificatienummer waarmee een zorgaanbieder de zorg voor een cliënt kan 
factureren (zie verder Factsheet Facturatie en declaratie). 

Verzoek tot (zorg)toewijzing: een verzoek via het regioportaal van een aanbieder om aan een cliënt te 
worden gekoppeld.  

Zorgtoewijzing: een elektronisch bericht via het regioportaal waarmee een aanbieder aan een cliënt 
wordt gekoppeld voor het leveren van zorg. 

Achtergrond 

Gemeenten zijn in de Jeugdwet verantwoordelijk voor het organiseren en toekennen van jeugdhulp. 
De wet maakt daarbij onderscheid tussen algemene voorzieningen die vrij toegankelijke zijn, en 
individuele voorzieningen, die niet vrij toegankelijk zijn en waarvoor een toegangsbeoordeling nodig is. 
Het aanbod dat is ingekocht bij genoemde aanbieders, valt onder de individuele voorzieningen. De 
gemeente heeft het mandaat (en kan dit aan anderen ‘door-mandateren’) tot het toekennen van deze 
individuele voorziening, waarmee de jeugdige het “recht krijgt op een bepaalde behandeling”. 

In het nieuwe jeugdstelsel veranderen de routes waarmee jeugdigen in aanmerking komen voor de 
benodigde hulp. Voor het leveren van jeugdhulp heeft een jeugdige `toegang´ nodig om bij een 
aanbieder in hulp te kunnen worden genomen. Er zijn verschillende verwijsroutes en processen 
waarmee deze toegang verkregen kan worden.   

Elke individuele gemeente is verantwoordelijke voor de inrichting van dit proces. Daarin maken 
gemeenten soms verschillende keuzes. Een deel is uniform, dat geldt o.a. voor de verwijzing naar 
jeugdhulp door de gecertificeerde instellingen (drang) en het door Veilig Thuis. De verwijzing via de 
wijkteams kent vaak lokale verschillen. Onder andere over hetgeen het lokale team zelf verricht, en de 
gedetailleerdheid van de verwijzing naar de individuele voorziening. Hieronder volgen de vijf 
verwijzingsprocessen.  

Verwijzing via wijkteams (zie ook bijlage A) 
 
Stap 1: Verwijzing via een wijkteam 

De cliënt gaat via een wijkteam naar een aanbieder, met beschikking en/of 
overdrachtsformulier van het wijkteam.  

 
Stap 2:  (Verzoek tot) toewijzing en beschikking 

De aanbieder doet via het regionale zorgportaal een verzoek tot toewijzing  
of krijgt een zorgtoewijzing van de backoffice van de betreffende gemeente.  
 
Als er verzoek tot toewijzing is gedaan, controleert de backoffice de rechtmatigheid en 
geeft zij een toewijzing af (zorgtoewijzingsbericht JW301). Hier zit een 
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referentienummer dat in het facturatieproces gebruikt wordt (zie Factsheet Facturatie 
en declaratie). 
 
De cliënt ontvangt een beschikking van een wijkteam of van de backoffice van de 
gemeente.  

• In gemeenten waar de backoffice de beschikking maakt, volgt de beschikking 
na de zorgtoewijzing.  

• In gemeenten waar de wijkteams de beschikking afgeven, is de beschikking al 
afgegeven voor zorgtoewijzing.   

 
Het kan voorkomen dat een gemeente besluit om geen zorgtoewijzing te doen. De 
aanbieder wordt hierover telefonisch geïnformeerd.  

 
Stap 3: Intake 

De cliënt gaat naar de aanbieder voor een intakegesprek. 
 
Stap 4:  Vaststellen diagnose/hulpvraag en behandeling 

De aanbieder kan beginnen met intake, vaststellen van een diagnose of hulpvraag en 
daarna met het behandelen van de cliënt.  
 
Gemeenten hebben verschillende wensen met betrekking tot het uitvoeren van het 
(diagnose)traject, toestemming van de cliënt en terugkoppeling aan de verwijzer. 
Hierin is een onderscheid te maken tussen A) vaststellen diagnose/hulpvraag en B) 
behandeling.  

 
Stap 5:   Einde zorg 

De aanbieder dient bij de beëindiging van de behandeling of het traject een einde 
zorgmelding bij de gemeente te doen.  
 

Verwijzing via het medisch domein (zie bijlage B) 
 
Stap 1: Doorverwijzing via medisch verwijzer met verwijsbri ef 

De cliënt gaat met een verwijsbrief van een medisch verwijzer naar de aanbieder.  
 
Stap 2:  (Verzoek tot) toewijzing en beschikking 

De aanbieder doet via het regionale zorgportaal een verzoek tot toewijzing. De 
backoffice van de betreffende gemeente geeft - na controle van de rechtmatigheid 
(woonplaatsbeginsel)- een toewijzing (zorgtoewijzingsbericht JW301) af met een 
referentienummer dat in het facturatieproces gebruikt wordt (zie Factsheet Facturatie 
en Declaratie). Bij verwijzing via het medisch domein verschilt het per gemeente of en 
hoe een beschikking wordt afgegeven.  
 
Het kan voorkomen dat een gemeente besluit om geen zorgtoewijzing te doen. De 
aanbieder wordt hierover telefonisch geïnformeerd.  

 
Stap 3: Intake  

Bij alle gemeenten geldt dat de cliënt naar de aanbieder gaat voor een intakegesprek. 
 
Stap 4: Vaststellen diagnose/hulpvraag en behandeling  

De aanbieder kan beginnen met de intake, het vaststellen van een 
diagnose/hulpvraag en daarna met het behandelen van de cliënt. Gemeenten hebben 
verschillende wensen met betrekking tot het uitvoeren van het traject om de 
diagnose/hulpvraag vast te stellen, de toestemming van de cliënt en terugkoppeling 
aan de verwijzer. Hierin is onderscheid te maken tussen A) vaststellen 
diagnose/hulpvraag en B) behandeling. 

 
Stap 5:  Einde zorg 
 De aanbieder dient bij de beëindiging van de behandeling of het traject een einde 

zorgmelding bij de gemeente te doen, in ieder geval via het regioportaal.  
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Verwijzing en toeleiding via Veilig Thuis (AMHK) in  geval van crisis (crisisopvang en –hulp) (zie 
bijlage C) 
 
Stap 1: Doorverwijzing via Veilig Thuis  

De cliënt komt met een (telefonische) verwijzing vanuit Veilig Thuis bij de aanbieder.   
 

Stap 2: (Verzoek tot) toewijzing  
De toewijzing wordt in dit geval achteraf gedaan op dezelfde wijze als via het medisch 
domein.  

 
Stap 3: Intake, vaststellen diagnose/hulpvraag, behandeling  en einde zorg 

De aanbieder voert de gevraagde zorg uit. Het administratieve vervolgproces verschilt 
per gemeente. Een aantal gemeenten volgt hierbij in grote lijnen het proces zoals 
omschreven bij verwijzing via een wijkteam en een aantal gemeenten volgt hierbij in 
grote lijnen het proces zoals omschreven bij doorverwijzing via het medisch domein. 
 

Verwijzing en toeleiding via Gecertificeerde Instel lingen (GI’s) naar specialistische jeugdhulp 
(zie bijlage D) 
 
Stap 1: Doorverwijzing via GI’s 

Bij gezinsmanagement in het dwangkader mogen GI’s (vanuit de Jeugdwet) verwijzen 
naar andere aanbieders. Zij gebruiken hiervoor hun eigen verwijs- en 
overdrachtsmiddelen. 

 
Stap 2: (Verzoek tot) toewijzing 

Wanneer in dit kader jeugdhulp wordt ingezet is ook een toewijzing via het 
regioportaal nodig, omdat een referentienummer moet worden aangemaakt. De 
verwijzing vanuit de GI met vermelding ‘gedwongen kader’ is voldoende voor het 
starten van zorg; een beschikking is niet nodig. Het proces van aanvraag tot 
zorgtoewijzing verloopt zoals bij het medisch domein. 

 
Stap 3:  Intake en vaststellen diagnose/hulpvraag, behandeli ng en einde zorg  

Het vervolgproces verschilt per gemeente.  
 
Verwijzing en toeleiding via Gecertificeerde Instel lingen in het kader van drang (zie bijlage E) 
 
Als in een gezin gezinsmanagement in het kader van drang is ingezet, kan ook inzet van jeugdhulp 
nodig zijnin Amsterdam, Landsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn en Beemster. De gemeenten 
Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad hebben het drangkader opgenomen in 
hun wijkteams. Edam-Volendam en Zeevang hebben dit ook gedaan, maar hebben hier wel een 
aparte samenwerkingsprocedure voor. 

 
Bij de gemeenten waar drang bij de GI’s ligt, verschilt het proces per gemeente. Dit wil zeggen dat de 
gemeenten verschillende afspraken hebben met hun GI’s over hoe zij mogen doorverwijzen naar 
specialistische hulp en of dit in samenwerking met het wijkteam moet.  
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Bijlagen 
 
A. Verwijzing via wijkteams 

Gemeente Verschillen 
Aalsmeer Stap 1: 

Er is een sociaal team en een sociaal loket. 
 
Stap 3: 
Het intakegesprek vormt een aanvulling op / nadere uitwerking 
van hetgeen al door het sociaal team is onderzocht. 
 
Stap 4: 

A) In de regel worden de resultaten van een behandeling 
in samenspraak met cliënt en regisseur van het sociaal 
team vastgesteld. De aanbieder is verantwoordelijk 
voor de inhoud van de hulp/behandeling, maar de 
gemeente behoudt de regie. 
 

B) Naast het facturatieproces dient de gemeente met 
regelmaat op de hoogte gesteld te worden van de 
voortgang, zodat het sociaal team weer het contact 
kan oppakken met de cliënt. 

 
Amstelveen Zoals Aalsmeer. 
Amsterdam Stap 1:  

Er zijn Ouder- en Kindteams en Samen DOEN teams. [Hierna 
worden beide bedoeld als het begrip ‘Ouder- en Kindteam’ 
wordt gebruikt]. Verwijzingen en beschikkingen vinden plaats 
vanuit beide teams door de gemandateerde (= geregistreerde) 
jeugdzorgprofessionals. Als er hulp nodig is vanuit het flexibele 
of specialistische aanbod, worden een beschikking en een 
aparte inhoudelijke overdracht gemaakt.    
De beschikking bevat:   

• NAW 
• BSN   
• zorgcategorie  
• (eventueel) duur van de beschikking 

 
Bij de beschikking wordt een apart inhoudelijk 
overdrachtsformulier gevoegd waarin:  

• NAW 
• BSN 
• eventueel de duur van de beschikking  
• (kort )de vraag van Ouder- en Kindteam en 

jeugdige/ouders 
• vermoedelijke diagnose 
• momenten van terugkoppeling 
• andere relevante gegevens die bij toestemming van de 

cliënt aan de zorgaanbieder kunnen worden 
meegegeven. 

 
Stap 2:  
De beschikking wordt gemaakt in het Ouder- en Kindteam en 
is al aanwezig bij de start van de zorg door de aanbieder. 
Hierdoor komt alleen nog het zorgtoewijzingsbericht naar de 
zorgaanbieder via de backoffice. 
 
Stap 3:  
Het kiezen van een zorgaanbieder en het contact tussen 
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zorgaanbieder en cliënt wordt in sommige gevallen 
ondersteund of geregeld door het Ouder- en Kindteam, maar 
als de ouder zelf de keuze wil maken voor een aanbieder 
gebeurt dat niet. Warme overdracht vindt plaats waar nodig en 
gewenst.  
 
Bij het contact tussen Ouder- en Kindteam en zorgaanbieder, 
of cliënt en zorgaanbieder, wordt een inhoudelijke overdracht 
op papier meegegeven die is opgesteld door Ouder- en 
Kindteam en cliënt samen. 
 
Stap 4: 

A) De zorgaanbieder bepaalt, met inachtneming van de 
nadere regels op de Amsterdamse verordening Zorg 
voor de jeugd, de aard en omvang van de te bieden 
hulp en koppelt deze - bij toestemming van de cliënt - 
kort terug aan de betreffende medewerker van het 
Ouder- en Kindteam.  
 
De beschikking is geldig gedurende de behandeling, of 
- bij langlopende, structurele zorg (in de voormalige 
AWBZ zorgvormen) - voor de duur die het Ouder- en 
Kindteam vooraf aan de beschikking heeft gekoppeld. 
Hierna is verlenging door de medewerker van het 
Ouder- en Kindteam mogelijk nadat herbeoordeling 
van de beschikking heeft plaatsgevonden.  
 
Wanneer de aanbieder stelt dat de beschikking niet de 
juiste doeltreffende zorgcategorie omvat, koppelt hij 
dat terug aan de medewerker van het Ouder- en 
Kindteam en verzoekt hij om het opstellen van een 
andere beschikking.   
 

B) Het einde van het zorgtraject wordt - bij toestemming 
van de cliënt - teruggekoppeld aan de medewerker 
van het Ouder- en Kindteam, en wordt in het regionale 
zorgportaal gezet. De zorgaanbieder geeft aan - bij 
toestemming van de cliënt - of er is beëindigd met 
succes traject, zonder succes of om andere redenen. 
De medewerker van het wijkteam bepaalt op basis van 
deze informatie en in overleg met de cliënt of de 
beschikking beëindigd wordt of niet. In het laatste 
geval kan een andere zorgaanbieder 
vervolgbehandeling inzetten op basis van de al eerder 
afgegeven beschikking. Deze nieuwe aanbieder doet 
opnieuw een verzoek tot zorgtoewijzing bij het 
regioportaal. 

 
Beemster Stap 1: 

In Beemster is het kernteam jeugd van Dorpszorg de toegang 
naar jeugdhulp, in samenwerking met het Wmo-loket van 
Purmerend. 
 
Stap 2: 
Er wordt via het Wmo-loket een zorgtoewijzing gedaan aan de 
aanbieder. Een beschikking wordt niet in alle gevallen 
opgesteld. 
 
Stap 3: 
Het kernteam betrekt de aanbieder in de meeste gevallen al in 
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het proces van verwijzing, zodat warme overdracht plaatsvindt, 
indien er besloten wordt dat er jeugdhulp nodig is. De 
aanbieder bepaalt door middel van een intake wat er precies 
nodig is. 
 
Stap 4: 

A) De toegang bepaalt dat er specialistische jeugdhulp 
nodig is. Bepalen wat precies nodig is gebeurt bij de 
aanbieder, waar mogelijk c.q. noodzakelijk in 
samenspraak met de toegang. 

B) --- 
Diemen Stap 1: 

Diemen heeft het Brede Hoed Team. Als er specialistische 
hulp nodig is, kan het team verwijzen en maakt de 
jeugdconsulent een beschikking. 
 
Stap 2: 
Geen toevoeging. 
 
Stap 3: 
Het Brede Hoed Team of de jeugdconsulent kan de jeugdigen 
of de ouders ondersteunen bij deze keuze voor een 
zorgaanbieder, indien zij zelf geen keuze kunnen maken. 
 
Stap 4: 

A) --- 
B) Zoals Amsterdam, behalve indien er aanvullende hulp 

nodig is. Dan moet opnieuw een beschikking worden 
afgegeven of wordt de huidige beschikking aangepast 
aan de nieuwe situatie. 

Edam-Volendam Stap 1: 
Er zijn drie loketten voor de burger en een zorgteam. Alle 
doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp/ meervoudige 
problematiek lopen via het zorgteam. Als er hulp nodig is 
vanuit het flexibele/ specialistische aanbod, worden een 
beschikking en een aparte inhoudelijke overdracht gemaakt.   
 
Stap 2: 
De beschikking wordt gemaakt door de loketmedewerkers/ 
zorgteam. Via de backoffice wordt een zorgtoewijzing gedaan 
aan de aanbieder. 
 
Stap 3: 
Zoals Amsterdam, behalve dat er bij het contact tussen loket/ 
zorgteam en zorgaanbieder, of cliënt en zorgaanbieder, een 
inhoudelijke overdracht digitaal wordt meegegeven. Deze is 
opgesteld door loket/zorgteam en cliënt samen 
 
Stap 4: 

A) Zoals Zaanstad , waarbij in plaats van ‘jeugdteam’ 
‘breed sociaal loket/zorgteam’ gelezen dient te 
worden. 

B) Zoals Zaanstad. Op- en afschalen na goedkeuring van 
de casusmanager. Deze verzorgt zo nodig een 
aangepaste beschikking/zorgtoewijzing. 

Landsmeer Stap 1: 
Zoals Zaanstad. 
 
Stap 3: 
Indien er cliënt-specifieke eisen zijn, is er telefonisch of per 
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mail contact. Aanspreekpunt bij de gemeente is een lid van het 
Kernteam/de casusmanager. 
 
Stap 4: 

A) Nog niet bekend. 
B) Idem met Zaanstad. Op- en afschalen altijd pas na 

goedkeuring van de casusmanager. Deze verzorgt zo 
nodig een aangepaste beschikking/zorgtoewijzing. 

Oostzaan Stap 1: 
Er is een Jeugdteam (i.s.m. Wormerland) en een apart Sociaal 
team. Alle doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp 
lopen via het Jeugdteam. Wanneer er specialistische hulp 
nodig is, vullen de Jeugdteams hiervoor een 
overdrachtsformulier in op basis waarvan de backoffice een 
zorgtoewijzing verzorgt. 
 
Stap 2: 
Via de backoffice wordt een zorgtoewijzing gedaan aan de 
aanbieder. De backoffice maakt en verstuurt de beschikking. 
 
Stap 3: 
Zoals Zaanstad 
 
Stap 4: 
Zoals Zaanstad 

Ouder-Amstel Stap 1: 
Verwijzingen en beschikkingen vinden plaats vanuit de 
gemeentelijke frontoffice (het Zorgadviespunt Ouder-Amstel). 
Voor huishoudens met multi-problematiek en beperkte eigen 
regie wordt zorg via het kernteam ‘geïnventariseerd’ en 
gecoördineerd.   
  
Stap 2: 
De beschikking wordt gemaakt in het Zorgadviespunt en is al 
aanwezig bij de start van de zorg door de aanbieder. Hierdoor 
komt alleen nog het zorgtoewijzingsbericht naar de 
zorgaanbieder via de backoffice. 
 
De beschikking bevat de dezelfde gegevens als Amsterdam. 
Ook is er net als bij Amsterdam een apart 
overdrachtsformulier. Daarin staan dezelfde gegevens als in 
Amsterdam, met uitzondering van de vraag van 
wijkteam/jeugdige/ouders .  
 
Stap 3: 
Het kiezen van een zorgaanbieder en het contact tussen 
zorgaanbieder en cliënt worden ondersteund en geregeld door 
het Zorgadviespunt, tenzij de ouder zelf de keuze wil maken 
voor een aanbieder. Warme overdracht vindt plaats waar nodig 
en gewenst.  
 
Net als in Amsterdam wordt er een inhoudelijke overdracht op 
papier meegegeven; verschil is dat deze is opgesteld door de 
contactpersoon in het Zorgadviespunt. 
 
Stap 4: 

A) Net als in Amsterdam, behalve dat het gaat om de 
jeugdverordening van de gemeente Ouder-Amstel en 
dat het de frontoffice en het Zorgadviespunt betreft. 

B) Net als in Amsterdam, behalve dat het hier het 
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Zorgadviespunt betreft in plaats van het Ouder- en 
Kindteam. 

Purmerend Stap 1: 
De sociale wijkteams vormen de ingang. De toeleiding naar 
specialistische jeugdhulp verloopt via het toegangsteam van 
Spirit of het Wmo-loket. 
 
Stap 2: 
Er wordt via het Wmo-loket een zorgtoewijzing gedaan aan de 
aanbieder. Een beschikking wordt niet in alle gevallen 
opgesteld. 
 
Stap 3: 
Zoals Beemster, behalve dat er in plaats van ‘Kernteam’ 
‘toegang’ moet staan. 
 
Stap 4: 

A) Zoals Beemster. 
B) --- 

Uithoorn Stap 1: 
Er is een sociaal loket dat alle beschikkingen opstelt en 
enkelvoudige vraagstukken zelf oppakt. Meervoudige 
complexe problematiek wordt voor analyse en het beleggen 
van de regie in een sociaal team opgepakt. Alle hieruit 
voortvloeiende maatregelen qua beschikkingen gaan via het 
sociaal loket. 
 
Stap 2: 
De beschikking wordt gemaakt in het sociaal loket. De 
beschikking is nodig voor de start van de zorg door de 
aanbieder, waardoor alleen nog het zorgtoewijzingsbericht 
naar de zorgaanbieder komt via de backoffice. 
 
De beschikking bevat dezelfde gegevens als de beschikking 
van Amsterdam. Bij de beschikking wordt – bij toestemming 
van de cliënt - de relevante informatie die is verzameld in het 
onderzoek toegevoegd.  
 
Stap 3: 
Net als in Amsterdam, maar in plaats van ’Ouder- en 
Kindteam’ moet er ‘klantmanager van het sociaal loket’ staan. 
 
Stap 4: 

A) Net als in Amsterdam, alleen gaat het om de 
Uithoornse verordening en om de klantmanager jeugd 
van het sociaal loket. 
 
Daarnaast informeert de klantmanager jeugd altijd 
indien nodig/relevant/wenselijk, de professional uit het 
jeugddomein die het gezin heeft aangemeld 
(bijvoorbeeld de zorgcoördinator van het onderwijs). 

B) Net als in Amsterdam, behalve dat er in plaats van 
’Ouder- en Kindteam’ ‘klantmanager jeugd van het 
sociaal loket’ moet staan.  

Waterland Stap 1: 
In Waterland gaat dit via het kernteam jeugd en gezin. 
 
Stap 3: 
Dit is cliëntafhankelijk en kan ook via warme overdracht vanuit 
het kernteam jeugd en gezin. 
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Stap 4: 

A) Nog in ontwikkeling, waarschijnlijk het systeem van 
Zaanstad. 

B) Geen verschil, gedurende traject/behandeling blijft 
iemand vanuit het kernteam jeugd en gezin 
casemanager. 

Wormerland Stap 1: 
Er is een Jeugdteam (i.s.m. Oosztaan) en een apart Sociaal 
team. Zie Oostzaan. 
 
Stap 2: 
Zoals Zaanstad.  
 
Stap 3: 
Zoals Zaanstad. 
 
Stap 4: 
Zoals Zaanstad. 

Zaanstad Stap 1: 
Er zijn Sociale Wijkteams en Jeugdteams. Jeugdteams kunnen 
doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Wanneer er 
specialistische hulp nodig is, vullen de Jeugdteams hiervoor 
een overdrachtsformulier in op basis waarvan de backoffice 
een zorgtoewijzing verzorgt. 
 
Stap 2: 
Via de backoffice wordt een zorgtoewijzing gedaan aan de 
aanbieder.De backoffice maakt en verstuurt de beschikking. 
 
Stap 3: 
De Jeugdteams doen in principe een warme overdracht. Dit 
gebeurt alleen met toestemming van de cliënt. De Jeugdteams 
bepalen zelf hoe een warme overdracht eruit ziet. 
 
Stap 4: 

A) Bij een warme overdracht kijken de aanbieder en de 
medewerker van het Jeugdteam welk traject nodig is 
om de diagnose of de hulpvraag vast te stellen.  
 
Bij JGGZ geeft het Jeugdteam noodzaak aan van een 
licht diagnosetraject van 200 minuten (variant 1 – 
basis-JGGZ) of van een uitgebreider diagnosetraject 
tot 1800 minuten (variant 2 – specialistische JGGZ) 
voor het stellen van een diagnose. Bij de andere 
vormen van jeugdhulp (Jeugd-AWBZ, Opvoedhulp en 
Dyslexie) wordt altijd eerst een licht traject (variant 1) 
ingezet om de hulpvraag vast te stellen. 
 
Variant 1 kent drie mogelijke uitkomsten, maar ook 
een aantal vaste stappen. Een aanbieder dient altijd 
de cliënt te informeren over de gestelde diagnose of 
vastgestelde hulpvraag en vraagt toestemming aan de 
cliënt om het Jeugdteam te informeren en voor de 
vervolgstap. 
 
Optie 1: diagnose of hulpvraag bekend, maar 
aanbieder kan zelf niet behandelen. De aanbieder 
verwijst de cliënt dan door naar de juiste aanbieder die 
vervolgens ook om een zorgtoewijzing moet vragen. 
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Optie 2: diagnose bekend en aanbieder kan 
behandelen. De behandeling wordt gestart. 
 
Optie 3: uitgebreidere diagnostiek is noodzakelijk. De 
aanbieder start een uitgebreider onderzoek. 
 
Bij variant 2 kent twee mogelijke uitkomsten van het 
intakegesprek. Variant 2 geldt alleen bij JGGZ. 
Optie 1: de cliënt wordt geaccepteerd. 
Bij deze optie wordt de cliënt hierover geïnformeerd en 
wordt er toestemming gevraagd om verder onderzoek 
uit te voeren om een diagnose te kunnen stellen, en 
om het Jeugdteam te informeren. Vervolgens 
informeert de aanbieder het Jeugdteam en start het 
onderzoek. 
 
Optie 2: de cliënt wordt niet geaccepteerd. 
Cliënt wordt geïnformeerd en terugverwezen naar het 
Jeugdteam met een advies waar de cliënt wel 
geholpen kan worden. 
 
Bij variant 2 volgt er na het intakegesprek een 
onderzoeksfase. Ook deze fase kent drie mogelijke 
uitkomsten. Deze zijn gelijk aan de uitkomsten bij 
variant 1, behalve dat bij uitgebreider onderzoek er 
opgeschaald wordt naar variant 3, die een zwaar 
diagnosetraject van meer dan 1800 minuten inhoudt.  
 
Met de Jeugdteams is afgesproken dat aanbieders 
gevraagd wordt (met toestemming van de cliënt) om 
hen te informeren wanneer de behandeling gestart 
wordt en - bij een langdurige behandeling - ook 
tussentijds over de stand van zaken van de 
behandeling. 
 
Bij het uitvoeren van de behandeling zijn er drie 
mogelijke uitkomsten, maar ook een aantal vaste 
stappen. Een aanbieder dient altijd de cliënt te 
informeren over de behandeling en vraagt 
toestemming aan de cliënt om het Jeugdteam te 
informeren over het verloop. 
 
Optie1: Behandeling beëindigd en geslaagd. Het 
Jeugdteam wordt vóóraf geïnformeerd bij beëindiging. 
 
Optie 2: Behandeling beëindigd en niet geslaagd. 
Het Jeugdteam wordt vooraf geïnformeerd bij 
beëindiging en beslist samen met de cliënt over de 
nazorg  
 
Optie 3: (Werk)diagnose blijkt tijdens de behandeling 
niet meer adequaat. De aanbieder voert opnieuw 
onderzoek uit. 

Zeevang Stap 1: 
Er zijn 1 breed sociaal loket en een zorgteam. Alle 
doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp lopen via het 
zorgteam. Als er hulp nodig is vanuit het flexibele/ 
specialistische aanbod, worden een beschikking en een aparte 
inhoudelijke overdracht gemaakt.   
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Stap 2: 
De beschikking wordt gemaakt door de loketmedewerkers/ 
zorgteam. Via de backoffice wordt een zorgtoewijzing gedaan 
aan de aanbieder. 
 
Stap 3: 
Indien er cliënt-specifieke eisen zijn, is er telefonisch of per e-
mail contact. Aanspreekpunt bij de gemeente is dan een lid 
Kernteam/de casusmanager. 
 
Stap 4: 

A) Zoals Zaanstad, waarbij in plaats van ‘jeugdteam’ 
‘breed sociaal loket/zorgteam’ gelezen dient te 
worden. 

B) Zoals Zaanstad. Op- en afschalen na goedkeuring van 
de casusmanager. Deze verzorgt zo nodig een 
aangepaste beschikking/zorgtoewijzing. 

 
B. Verwijzing via het medisch domein 

Gemeente Verschillen 
Aalsmeer Stap 1: 

De gemeente stimuleren de verwijzers dit ook aan de 
gemeente te melden, maar de aanbieders worden verplicht om 
de start van de zorg bij de gemeente te melden. 
 
Verder geen toevoegingen. 

Amstelveen Zoals Aalsmeer. 
Amsterdam Stap 1:  

Bij jeugdhulp, anders dan JGGZ, stimuleren gemeente en 
wijkteams verwijzing naar de Ouder- en Kindteams, zodat 
jeugdhulp en complexe vragen daar multidisciplinair kunnen 
worden beoordeeld en hulp en/of verwijzing vanuit het Ouder- 
en Kindteam kan plaatsvinden.  
Daar waar de huisarts zelf verwijst (en dat kan dus bij alle 
domeinen) doet hij of zij dat met een eigen verwijsbrief of –
methode. De cliënt meldt zich met deze verwijsbrief bij de 
zorgaanbieder. De huisarts informeert de cliënt vooraf dat 
toestemming / beschikking op basis van minimale informatie 
nodig is. De zorgaanbieder laat dit de cliënt ook weten. 
 
Stap 2:  
De zorgaanbieder heeft twee keuzes:  
1. Melden via het regionale zorgportaal in de maand dat de 
cliënt in behandeling is genomen, waarna de backoffice het 
betreffende team vraagt een beschikking te maken, waarna 
een toewijzing naar de zorgaanbieder wordt verstuurd.  
2. De zorgaanbieder neemt (telefonisch of per mail) contact op 
met de backoffice jeugd en zet zo de vraag naar een 
beschikking uit. Hierbij worden meegegeven: BSN, NAW, 
zorgcategorie, naam huisarts, datum verwijsbrief.  
 
De cliënt wordt al bij de huisarts en de zorgaanbieder 
geïnformeerd dat deze informatie met een medewerker van 
het Ouder- en Kindteam wordt gedeeld om een beschikking te 
kunnen aanmaken.  
 
In alle gevallen heeft de arts ook de keuze om direct met het 
Ouder- en Kindteam in overleg te gaan over de inzet van 
jeugdhulp, waarna de beschikking direct door het wijkteam kan 
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worden gemaakt op basis van het inhoudelijk oordeel van de 
arts, of op basis van een eigen inhoudelijk beoordelingstraject. 
 
Stap 4: 

A) Zoals bij verwijzing via Ouder- en Kindteam: de 
aanbieder stelt een behandelplan op, op basis van de 
inhoudelijke overdracht en het eigen intake / diagnose 
traject.   

B) Met de Amsterdamse huisartsen is afgesproken dat zij 
start en einde van de zorg in het regionale zorgportaal 
melden. Ook is afgesproken dat de huisarts bij 
verwijzing de regiehouder in het traject is, en ook 
degene aan wie de zorgaanbieder de informatie 
terugkoppelt. Bij (uitdrukkelijke) toestemming van de 
ouder wordt ook inhoudelijke informatie naar het 
Ouder- en Kindteam teruggekoppeld via het regionale 
zorgportaal. 

 
Beemster Stap 4: 

A) De toegang bepaalt dat er specialistische jeugdhulp 
nodig is. Bepalen wat precies nodig is gebeurt bij de 
aanbieder. Waar mogelijk c.q. noodzakelijk in 
samenspraak met de toegang. 

B) --- 
Diemen Stap 1: 

De huisartsen kunnen verwijzen naar maatwerkvoorzieningen. 
De huisartsen zijn niet bereid gegevens met instemming van 
de cliënt aan de jeugdconsulent door te geven.  
 
Stap 2: 
Als de jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat een 
maatwerkvoorziening nodig is, wordt via het regionale 
zorgportaal een verzoek om toewijzing gedaan. De 
jeugdconsulent geeft dan op basis van de verordening en 
beleidsregels een beschikking af. 
 
Stap 4: 

A) Idem als Amsterdam. 
B) --- 

Edam-Volendam Stap 1: 
De huisartsen maken gebruik van de mogelijkheid om (ouders 
van) jeugdigen, van wie het vermoeden bestaat dat zij een 
vorm van jeugdhulp (waaronder GGZ-) nodig hebben, 
doorleiden naar het zorgteam. 
Indien huisartsen zelf jeugdigen doorverwijzen naar een GGZ-
aanbieder, kunnen zij gebruik maken van een speciaal 
doorverwijzingsformulier. 
 
Stap 2: 
Zoals Amsterdam 
 
Stap 4: 

A) Zoals Zaanstad. 
B) Zoals Zaanstad. 

Landsmeer Stap 1: 
Afspraak met het medisch domein in Landsmeer is dat zij de 
cliënt toestemming vragen om diens gegevens door te geven 
aan het Kernteam. Dit team beschikt/doet een zorgtoewijzing. 
Zonder zorgtoewijzing geen betaling (zie ook stap 2). 
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Verder geen toevoegingen. 
Oostzaan Stap 1: 

De huisartsen maken gebruik van de mogelijkheid om (ouders 
van) jeugdigen door te leiden naar het Jeugdteam. 
 
Indien huisartsen zelf jeugdigen doorverwijzen naar een GGZ-
aanbieder, kunnen zij gebruik maken van een speciale 
verwijsbrief. De gemeente maakt hierbij gebruik van de in 
Zaanstad ontwikkelde brief voor het medisch domein. 
 
Stap 2: 
Er is een aanvraagformulier opgesteld dat aanbieders dienen 
in te vullen en te versturen aan de backoffice; eerst via e-mail, 
maar wanneer het regionale zorgportaal klaar is, via dat 
kanaal. 
 
Stap 4: 
Zoals in Zaanstad. 

Ouder-Amstel Stap 1: 
Daar waar de huisarts zelf verwijst, doet hij of zij dat met een 
eigen verwijsbrief of –methode. De cliënt meldt zich met deze 
verwijsbrief bij een gecontracteerde zorgaanbieder.  
  
Stap 2: 
De zorgaanbieder wint bij de cliënt enkele gegevens in: BSN, 
NAW, zorgcategorie, tarief, naam (verwijzende) huisarts, start 
zorg(traject), einde zorg(traject) en datum verwijsbrief . De 
zorgaanbieder en mag - bij toestemming van de cliënt - de 
gegevens met de gemeente delen. De gegevens worden 
maandelijks verzameld via het regionaal zorgportaal, waarna 
ze als sturingsinformatie naar de gemeente worden 
doorgesluisd. Hier wordt bepaald of de beschikking wordt 
verstrekt.  
 
In alle gevallen heeft de arts ook de keuze om (via de 
praktijkondersteuner) direct met het Kernteam in overleg te 
gaan over de inzet van jeugdhulp, waarna een casushouder 
wordt aangewezen, een hulpplan wordt opgesteld en indien 
nodig een beschikking via de frontoffice wordt verstrekt.  

Purmerend Stap 4: 
A) De toegang bepaalt dat er specialistische jeugdhulp 

nodig is. Bepalen wat precies nodig is gebeurt bij de 
aanbieder. Waar mogelijk c.q. noodzakelijk in 
samenspraak met de toegang. 

B) --- 
Uithoorn Stap 1: 

Net als in Amsterdam ligt de focus op direct doorverwijzen 
voor jeugd-GGZ problematiek, en bij andersoortige jeugdhulp 
op het collegiaal consulteren / via sociaal loket bespreken, 
voordat wordt doorverwezen. 
 
In Uithoorn is een praktijkondersteuner JGGZ actief die samen 
met de huisarts veel GGZ-vraagstukken laagdrempelig kan 
signaleren en oplossen. Dit leidt naar verwachting tot minder 
verwijzing naar basis- en specialistische GGZ. Indien 
doorverwijzing noodzakelijk is, verwijst de huisarts en geeft 
hij/zij aan de gemeente door dat verwijzing heeft 
plaatsgevonden (met een minimale set aan gegevens; de 
cliënt wordt daarover geïnformeerd). 
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Stap 2: 
In grote lijnen hetzelfde als in Amsterdam: de aanbieder heeft 
twee keuzes:  
1. Melden via het regioportaal in de maand dat de cliënt in 
behandeling is genomen.  
2. De zorgaanbieder neemt (telefonisch of per mail) contact op 
met de het sociaal loket en zet zo de vraag naar een 
beschikking uit (in het geval de cliënt daarom vraagt). Hierbij 
worden meegegeven: BSN, NAW, zorgcategorie, naam 
huisarts, datum verwijsbrief.  
 
De cliënt wordt al bij de huisarts en de zorgaanbieder 
geïnformeerd dat deze informatie met de klantmanager jeugd 
van het sociaal loket wordt gedeeld om een (fictieve) 
beschikking te kunnen aanmaken.  
 
In alle gevallen heeft de arts ook de keuze om direct met 
partners uit het jeugddomein en/of het sociaal loket in overleg 
te gaan om samen te overleggen over de inzet van jeugdhulp. 
Daarna kan de beschikking direct door het sociaal loket 
worden gemaakt op basis van het inhoudelijk oordeel van de 
arts, of op basis van een eigen inhoudelijk beoordelingstraject.  
 
Stap 4: 

A) Zoals bij verwijzing via sociaal loket (zie proces 1): de 
aanbieder stelt een behandelplan op, op basis van de 
inhoudelijke overdracht en eigen intake / 
diagnosetraject. 

B) Met de huisartsen in Uithoorn is afgesproken dat de 
huisarts bij verwijzing de regiehouder in het traject is, 
en ook degene aan wie de zorgaanbieder de 
informatie terugkoppelt. Bij (uitdrukkelijke) 
toestemming van de ouder wordt ook inhoudelijke 
informatie naar het sociaal loket teruggekoppeld (naast 
start en einde zorg in het zorgportaal). 

Waterland Stap 1: 
Overleg met huisartsen is gaande. Waterland wil gaan werken 
met de door Zaanstad ontwikkelde verwijsbrief. 
 
Stap 4: 

A) Nog in ontwikkeling, waarschijnlijk het systeem van 
Zaanstad. 

B) --- 
Wormerland Stap 1: 

Er worden nog nadere afspraken gemaakt met de huisartsen 
over de verwijsmogelijkheden.  
De gemeente wil gebruikmaken van de door Zaanstad 
ontwikkelde brief voor het medisch domein. 
 
Stap 2: 
Er is een aanvraagformulier opgesteld dat aanbieders dienen 
in te vullen en te versturen aan de backoffice, eerst via e-mail, 
maar wanneer het regionale zorgportaal klaar is, via dat 
kanaal. 
 
Stap 4: 
Zoals in Zaanstad. 

Zaanstad Stap 1: 
Samen met het medisch domein in Zaanstad is een standaard 
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verwijsbrief voor alle vormen van specialistische jeugdhulp 
ontwikkeld.  
 
Bij JGGZ geeft het Jeugdteam noodzaak aan van een licht 
diagnosetraject van 200 minuten (variant 1 – basis-JGGZ) of 
van een uitgebreider diagnosetraject tot 1800 minuten (variant 
2 – specialistische JGGZ) voor het stellen van een diagnose. 
Bij de andere vormen van jeugdhulp (Jeugd-AWBZ, 
Opvoedhulp en Dyslexie) wordt altijd eerst een licht traject 
(variant 1) ingezet om de hulpvraag vast te stellen. 
 
Stap 2: 
Er is een aanvraagformulier opgesteld dat aanbieders dienen 
in te vullen en te versturen aan de backoffice, eerst via e-mail, 
maar wanneer het regionale zorgportaal klaar is, via dat 
kanaal. 
 
Stap 4: 

A) In de verwijsbrief is vastgelegd welk traject gestart 
mag worden om de diagnose of hulpvraag vast te 
stellen. Dit proces loopt vrijwel hetzelfde als bij de 
jeugdteams. Verschil is dat er wordt teruggekoppeld 
naar de medisch verwijzer, en indien dit niet de 
huisarts is, ook naar de huisarts. 
 
Variant 2 is gelijk aan bij de Jeugdteams, behalve dat 
de terugkoppeling plaatsvindt naar de medisch 
verwijzer en de huisarts.  
 

B) Gelijk aan bij de Jeugdteams, behalve dat er ook hier 
is afgesproken met het medisch domein dat 
aanbieders gevraagd wordt (met toestemming van de 
cliënt) om zowel de medisch verwijzer als de huisarts 
van de cliënt te informeren als de behandeling gestart 
wordt en - bij een langdurige behandeling – ook 
tussentijds. 

Zeevang Stap 1: 
De huisartsen maken gebruik van de mogelijkheid om (ouders 
van) jeugdigen, van wie het vermoeden bestaat dat zij een 
vorm van Jeugdhulp (waaronder GGZ) nodig hebben, door 
leiden naar het zorgteam. 
Indien huisartsen zelf jeugdigen doorverwijzen naar een GGZ-
aanbieder, kunnen zij gebruik maken van een speciaal 
doorverwijzingsformulier. 
 
Stap 2: 
Zoals Landsmeer. 
 
Stap 4: 

A) Zoals Zaanstad 
B) Zoals in Zaanstad, waarbij in plaats van ‘jeugdteam’ 

‘breed sociaal loket/ zorgteam’ gelezen dient te 
worden. 

 
 
C. Verwijzing en toeleiding via Veilig Thuis (AMHK) in geval van crisis  

Stap 1 en 2 zijn gelijk voor alle gemeenten. Bij stap 3 zijn er een aantal verschillen. 
 

Gemeente Verschillen 
Aalsmeer Nog niet bekend 
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Amstelveen Nog niet bekend 
Amsterdam Inzet hulp bij crisis of anderszins door Veilig Thuis kan altijd 

direct worden gestart en hierbij is vóór de start van de zorg 
alleen de verwijzing van Veilig Thuis aan de zorgaanbieder 
nodig. Er moet wel een beschikking komen op een later 
moment. Hiervoor zijn twee opties: 
Optie 1: Achteraf (meestal is vooraf niet mogelijk) zal de 
medewerker van Veilig Thuis contact opnemen met de 
medewerker van het Ouder- en Kindteam en bij toestemming 
van de ouders inhoudelijke informatie en nazorg bespreken, en 
de beschikking laten maken. Inhoudelijke beoordeling is aan 
Veilig Thuis.  
Optie 2: Is gelijk als bij route arts (via regionaal zorgportaal 
wordt beschikking en zorgtoewijzing geregeld). 

Beemster In ontwikkeling. 
Diemen Zoals Amsterdam. 

Optie 1: achteraf kan de medewerker van Veilig Thuis contact 
opnemen met de jeugdconsulent, die dan de beschikking 
maakt. De inhoudelijke beoordeling is aan Veilig Thuis.  
Optie 2:zoals Amsterdam 

Edam-Volendam Zoals optie 1 van Amsterdam, behalve dat er in plaats van 
‘Ouder- en Kindteam’ ‘ zorgteam’ moet staan.  

Landsmeer Zoals Zaanstad. Als de cliënt geen toestemming geeft om 
gegevens door te geven, geldt het principe geen beschikking 
geen betaling. 

Oostzaan Zoals Zaanstad. 
Ouder-Amstel Inzet hulp bij crisis of anderszins door Veilig Thuis kan altijd 

direct worden gestart(zoals ook opgenomen bij Amsterdam). 
De betreffende gemeente wordt wel direct geïnformeerd als de 
veiligheid van het kind in het geding is.  
Achteraf zal de medewerker van Veilig Thuis contact opnemen 
met de medewerker in de frontoffice en bij toestemming van de 
ouders inhoudelijke informatie en nazorg bespreken, en de 
beschikking laten maken. Inhoudelijke beoordeling is aan 
Veilig Thuis, eventueel in overleg met de coördinator van het 
kernteam.  

Purmerend In ontwikkeling. 
Uithoorn Zoals Amsterdam, via sociaal loket Uithoorn. 
Waterland Zoals Zaanstad. 
Wormerland Zoals Zaanstad. 
Zaanstad Ongeveer hetzelfde proces is van toepassing als bij de 

medische verwijzers. Verschil is dat er geen verwijsbrief ligt. 
De terugkoppeling moet naar de Jeugdteams en de huisarts 
met toestemming van de cliënt. Dit kan pas als de situatie is 
gestabiliseerd. 

Zeevang Zie Edam-Volendam. 
 
D. Verwijzing en toeleiding via GI’s aan andere specialistische hulp 
 
Stap 1 en 2 zijn gelijk voor alle gemeenten. Bij stap 3 zijn er een aantal verschillen. 
 

Gemeente Verschillen 
Aalsmeer  
Amstelveen  
Amsterdam De GI verwijst met eigen methodes naar de zorgaanbieder. 

Deze vraagt via het zorgportaal een toewijzingsbericht en dit 
volgt zodra de backoffice de rechtmatigheid heeft 
gecontroleerd. De nodige informatie wordt door de GI via de 
backoffice in de gemeentelijke administratie gezet.  
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Beemster In ontwikkeling. 
Diemen Zoals in Amsterdam, behalve dat er in plaats van ‘backoffice’ 

‘jeugdconsulent’ moet staan.  
Edam-Volendam De GI verwijst na overleg met de gemeente naar de 

zorgaanbieder. De terugkoppeling moet naar het zorgteam en 
de huisarts met toestemming van de cliënt. Het zorgteam krijgt 
een notificatie uit CORV wanneer via een dwang een cliënt bij 
een GI terecht komt. 

Landsmeer  
Oostzaan Zoals Zaanstad. 
Ouder-Amstel Zoals Amsterdam, behalve dat de nodige informatie door de GI 

via maandelijkse gegevens set in de gemeentelijke 
administratie gezet wordt. 

Purmerend In ontwikkeling. 
Uithoorn Zoals in Amsterdam, behalve dat er in plaats van ’backoffice’ 

‘sociaal loket’ moet staan. 
Waterland Zoals Zaanstad, behalve dat notificatie CORV binnenkomt bij 

het Kernteam. 
Wormerland Zoals Zaanstad. 
Zaanstad Ongeveer hetzelfde proces is van toepassing als bij de 

medische verwijzers. Verschil is dat er geen verwijsbrief ligt. 
De terugkoppeling moet naar de Jeugdteams en de huisarts 
met toestemming van de cliënt. Een Jeugdteam krijgt al een 
notificatie uit CORV wanneer via een dwang een cliënt bij een 
GI terecht komt. 

Zeevang Zie Edam-Volendam. 
 
E. Verwijzing en toeleiding via Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in het kader van drang 

Voor de gemeenten die GI’s ook mandaat hebben gegeven om in het drangkader door te verwijzen 
geldt wat per gemeente in de onderstaande tabel staat. 
 

Gemeente GI’s in team: ja of nee 
Aalsmeer  
Amstelveen  
Amsterdam In de Ouder- en Kindteams is gezinsmanagement in 

drangkader niet geïntegreerd. De GI voert dit uit. Inzet van 
drang/ gezinsmanagement zelf wordt geïnitieerd vanuit Ouder- 
en Kindteams of Veilig Thuis.  
 
Bij de inzet van jeugdhulp vanuit drangkader, overlegt de GI 
met het betreffende Ouder- en Kindteam welke hulp nodig is, 
door wie deze kan worden uitgevoerd, en of daar een vorm 
van flexibel of gespecialiseerd aanbod nodig is, en dus een 
beschikking moet worden afgegeven. Deze beschikking wordt 
door de wijkteams afgegeven. De inhoudelijke overdracht en 
aanmelding kan vanuit de GI komen of vanuit het wijkteam. 
Mocht in een uitzonderlijk geval de situatie zo zijn dat overleg 
met Ouder- en Kindteam niet mogelijk is geweest, dan volgt de 
huisartsroute.   

Diemen Drang is niet in het Brede Hoed Team geïntegreerd. Zelfde 
werkwijze als Amsterdam. 

Edam-Volendam In zorgteam is drangkader geïntegreerd. Inzet van drang/ 
gezinsmanagement zelf wordt geïnitieerd vanuit het zorgteam 
of Veilig Thuis.  
 
Bij de inzet van eugdhulp vanuit drangkader, overlegt het 
zorgteam met de GI met welke hulp nodig is, door wie deze 
kan worden uitgevoerd en of daar een vorm van flexibel of 
gespecialiseerd aanbod voor nodig is en dus een beschikking 
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moet worden afgegeven. Deze beschikking wordt door het 
zorgteam afgegeven. De inhoudelijke overdracht en 
aanmelding kan vanuit de GI komen of vanuit het zorgteam. 

Landsmeer GI zitten niet in het Kernteam, maar het GI overlegt met de 
casusregisseur die beschikt/zorg toewijst. Er wordt niet 
gemandateerd aan GI’s.  

Ouder-Amstel Bij de inzet van jeugdhulp vanuit drangkader, overlegt de GI 
met de coördinator van het Kernteam welke hulp nodig is, door 
wie deze kan worden uitgevoerd, en of daar een vorm van 
flexibel of gespecialiseerd aanbod nodig is, en dus een 
beschikking moet worden afgegeven. Deze beschikking wordt 
door de frontoffice afgegeven. De inhoudelijke overdracht en 
aanmelding geschiedt via de door het Kernteam aangewezen 
casushouder. 

Uithoorn Bij de inzet van jeugdhulp vanuit drangkader, overlegt de GI 
met het sociaal team welke hulp nodig is, door wie deze kan 
worden uitgevoerd, en of daar een vorm van flexibel of 
gespecialiseerd aanbod nodig is, en dus een beschikking moet 
worden afgegeven De inhoudelijke overdracht en aanmelding 
komen vanuit het casuïstiek overleg in het sociaal team (waar 
de GI onderdeel van is). 

Waterland  
Zeevang Zoals Edam-Volendam 
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ADRESGEGEVENS ZIJN NOG NIET COMPLEET 
 
 
 
Contactgegevens Backoffice Gemeenten 
 
Aalsmeer 

 
Amstelveen 

 
Amsterdam 

Backoffice Jeugd: 
020) 2514 014 
 
backofficejeugd@amsterdam.nl 
Ook voor informatie over de gegevens van de Ouder- en Kindteams en Samen DOEN teams.  
 

Beemster 

 
Diemen 

Backoffice: Nathalie Groot. N.groot@diemen.nl 020 – 3144621 of team WMO via 020 – 3144700 
wmo@diemen.nl 
Brede Hoed Team: Coördinator Sylvia Tettero, 020 – 3144708. S.tettero@diemen.nl of 
bredehoedeam@diemen.nl 
Projectleider Transitie jeugdzorg: Sandra Folkerts. S.folkerts@diemen.nl 020 – 3144738.  
Edam-Volendam 

 
Landsmeer 

 

Oostzaan 

 

Ouder-Amstel 

Front-Office:  
Zorgadviespunt  
020 496 36 73 
info@coherente.nl 
Lokaal team: 
Carleyn Aykaz 
Coördinator Kernteam Ouder-Amstel 
Tel. 06-31684902 
kernteam@ouder-amstel.nl 
 



 

20 
 

 

Purmerend 

 
Uithoorn 

Sociaal loket: 
0297-513111 (algemeen nummer, wordt doorverbonden) 
Sociaal team - bij meervoudige/complexe problematiek: 
0297-513111 (algemeen nummer, wordt doorverbonden, vraag naar Gerrie Schoone) 
 
 
Waterland 

 
Wormerland 

 
Zaanstad 

 
Zeevang 


