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Factsheet Verwijzing Gecertificeerde instellingen  
 
Versie 16/04/2015 
 
Check deze factsheet regelmatig voor aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. De 
contactgegevens van de backoffices, contractmanagers en wijkteams per gemeenten zijn beschikbaar 
op www.zorgomregioamsterdam.nl.  
 
Begrippenlijst: 

Beschikking in 2 verschillende betekenissen:  

Beschikking inzet jeugdhulp: 

1. een besluit van of namens de gemeente voor een toekenning van jeugdhulp aan een 
cliënt. Hiermee verklaart de gemeente de kosten voor haar rekening te nemen.  

Beschikking inzet gecertificeerde instelling: 

2. Een besluit van de rechter om een maatregel van kinderbescherming of jeugdreclassering 
op te leggen. 

Rechtmatigheidscontrole: Controle of voor de cliënt waar zorg aan 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). 

Vecozo: het systeem waarop de GI aangesloten moet zijn voor het ontvangen van 
zorgtoewijzingsberichten met referentienummer.  

Verzoek om toewijzing (VOT) : 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 

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 verantwoordelijk 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 (GI) in het kader van dwang. Bij drang zitten er 
verschillen per gemeente. Hieronder volgt een uitwerking op hoofdlijnen van de drie relevante 
processen voor GI’s. 

 
A. Inzet van gecertificeerde instellingen via de ki nderrechter (DWANG: gedwongen kader)  
 
Voor alle gemeenten geldt dat alléén de kinderrechter een recht op zorg kan afgeven aan de 
gecertificeerde instelling voor de inzet van jeugdbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering. 
Daarin is het onderstaande verwijsproces van toepassing. 
 
Stap 1:  Maatregel 

De rechter legt maatregelen op na een verzoek (rekest) of advies van de Raad voor 
de Kinderbescherming (RvdK). Er zijn twee categorieën binnen deze maatregelen die 
allen worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen:  
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1. Jeugdbescherming tot 18 jaar 

• De rechter spreekt een Ondertoezichtstelling uit (OTS). Dit kan ook een 
voorlopige OTS zijn (bij spoed). 

• De rechter spreekt een Voogdijmaatregel uit. Dit kan ook een voorlopige 
voogdij zijn spoed). 

2. Jeugdreclassering tot 23 jaar 
• De rechter legt maatregel binnen jeugdreclassering (o.a. toezicht en 

begeleiding) op. 
• Ook de Officier van Justitie (OvJ) kan toezicht en begeleiding opleggen.  

Stap 2: Beschikking (inzet GI) van de kinderrechter/OvJ 
De gecertificeerde instellingen ontvangen een beschikking (inzet GI) van de 
kinderrechter of het OvJ.  

 
Stap 3: Informeren gemeente 

Dat gaat via notificaties bestaande uit de volgende onderdelen: 
- In notificatie OTS staan BSN, voornaam, achternaam, geboortedatum, maatregel, 

begindatum, einddatum en uitvoerende GI. 
- In notificatie jeugdreclassering staat BSN, maatregel, begindatum en einddatum. 

NB: bij JR ontbreken naam en GI omdat deze in het strafrecht niet gedeeld mogen 
worden. 

 
De notificatie van de maatregel OTS wordt (namens de rechtbank) door de Raad voor 
de Kinderbescherming gezonden aan degene die het verzoek tot onderzoek (VTO) 
deed.  

 
De notificatie van jeugdreclassering wordt door het OM aangeleverd aan elke 
gemeente (back-office) via een digitale deurmat.  
 
 

Stap 4:  Referentienummer 
De GI’s moeten een referentienummer hebben om te kunnen factureren.  
 
De GI doet via het regionale zorgportaal een verzoek tot toewijzing bij de start van het 
gezinsmanagement. De backoffice controleert of er een notificatie is ontvangen en 
geeft een toewijzing af (zorgtoewijzingsbericht JW301), met daarin een 
referentienummer dat in het facturatieproces gebruikt wordt (zie factsheet Facturatie).  
 

Stap 5:  Samenwerking met wijkteams 
De gemeenten vragen de GI’s om ook zoveel mogelijk samen te werken met de 
wijkteams, zodat er integrale ondersteuning kan plaatsvinden en om ervoor te zorgen 
dat bij het einde van een maatregel de hulp en ondersteuning, waar nodig, niet 
wegvalt. 

 
Stap 6: Melding einde zorg 

De GI’s moeten bij het einde van de laatste maatregel/gezinsmanagement een 
melding einde inzet gezinsmanagement aan de gemeente doen, zodat het 
facturatieproces kan worden afgesloten.  

 
 
B. Verwijzing door Gecertificeerde Instellingen naa r specialistische jeugdhulp in het kader van 
DWANG 
 
Stap 1: Doorverwijzing via GI’s 

Bij gezinsmanagement in het dwangkader mogen GI’s (vanuit de jeugdwet) verwijzen 
naar aanbieders van specialistische jeugdhulp. Zij gebruiken hiervoor hun eigen 
verwijs- en overdrachtsmiddelen onder vermelding van ‘gedwongen kader’. 
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Stap 2: Verzoek om toewijzing 
Wanneer in dit kader jeugdhulp wordt ingezet is ook een toewijzing zorg via het 
regioportaal nodig. De aanbieder moet een verzoek om toewijzing doen. De verwijzing 
vanuit de GI is voldoende voor het starten van zorg. Een beschikking is in deze 
situatie niet nodig. Vervolgens gaat de specialistische aanbieder aan de slag zoals 
vermeld staat in de Factsheet Verwijzing. 

 
Stap 3:  Samenwerking met specialistische aanbieder 

De GI’s maken zelf afspraken over afstemming en terugkoppeling met de 
specialistische aanbieders die zij in het kader van dwang inzetten.  

 
Stap 4:   Samenwerking wijkteams  

Wanneer een GI doorverwijst naar een specialistische aanbieder, treden de 
samenwerkingsprotocollen Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland in 
werking. 

 
 
C. Inzet van gecertificeerde instellingen via wijkt eams, Veilig Thuis of Raad  
voor de Kinderbescherming (DRANG) 
Alle gemeenten hebben zowél gezinstrajecten in het kader van dwang als drang ingekocht bij GI’s. De 
wijze van inzet varieert per gemeente. Bij sommige gemeenten is het mogelijk om GI drang zonder 
beschikking van een wijkteam in te zetten.  
 
D. Verwijzing door Gecertificeerde Instellingen naa r specialistische jeugdhulp in het kader van 
DRANG 
De gemeenten hebben verschillende afspraken met hun GI’s over of en hoe zij mogen doorverwijzen 
naar specialistische hulp als zij gezinsmanagement zonder maatregel uitvoeren en hoe het proces met 
het wijkteam verloopt (Zie Factsheet Verwijzing, verwijsproces E).  
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Bijlage info per gemeente  
 
A. Inzet van gecertificeerde instellingen via de ki nderrechter (gedwongen kader)  
Verschillen tussen gemeenten in dit proces bestaan alleen in stap 3. 
 

Gemeente Verschillen 
Aalsmeer Vergelijkbaar met Amsterdam 
Amstelveen Vergelijkbaar met Amsterdam 
Amsterdam In Amsterdam-Amstelland verloopt notificatie OTS via 

Jeugdbescherming en WSG. JBRA en WSG geven de 
ontvangen notificatie via een mail door aan de backoffice via 
een (beveiligde) mail. Als WIJZ functioneert kan dat 
geautomatiseerd. 
Notificatie jeugdreclassering ontvangt Amsterdam via WMO-
ned (systeem backoffice). 
 
Wanneer in een gezin al gezinsmanagement is ingezet en er 
komen notificaties voor andere jeugdigen valt dit onder 
hetzelfde gezinsmanagement en wordt niet door de GI 
opnieuw een VOT gestuurd en een referentienummer 
verstrekt. 

Beemster  
Diemen Vergelijkbaar met Amsterdam. Een notificatie van de 

beschikking gaat naar de coördinator van het brede hoed 
team. 

Edam-Volendam  
Landsmeer De Notificatie CORV komt binnen bij het Kernteam. 
Oostzaan  
Ouder-Amstel Vergelijkbaar met Amsterdam 
Purmerend  
Uithoorn Vergelijkbaar met Amsterdam 
Waterland  
Wormerland  
Zaanstad De beschikking gaat via CORV naar een van de drie GI’s 

(WSG, JBRA of LdH). Er wordt ook een notificatie naar de 
Jeugdteams gestuurd. De digitale deurmat is een tijdelijke 
oplossing. In Zaanstad zal deze zo snel als mogelijk worden 
vervangen door een rechtstreekse opvang in de applicatie van 
Veilig thuis/AMHK (Mens Centraal). Een toewijzing gaat altijd 
over één besluit en één persoon, er kan niet meer dan één 
referentienummer in een toewijzing worden opgenomen. 

Zeevang  
 
 
C. Inzet van gecertificeerde instellingen via wijkt eams, Veilig Thuis of Raad  
voor de Kinderbescherming (drang) 
 

Gemeente  
Aalsmeer Verwijzing vindt plaats via het sociaal team, of de backoffice. 

De backoffice geeft hier een beschikking voor af. Contact met 
het gezin en een warme overdracht maken deel uit van het 
proces. 
 
De gemeente wil van te voren op de hoogte worden gesteld 
van een overdracht van drangzaken tussen JBRA en WSG. De 
backoffice ontvangt daarna een kopie van de brief van GI a 
naar GI b. 

Amstelveen idem 
Amsterdam Amsterdam ziet dit als een algemene voorziening. Inzet van 
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gezinsmanagement in het kader van drang zelf wordt 
geïnitieerd vanuit wijkteams of Veilig Thuis.  
De inzet van GI via de wijkteams of Veilig Thuis verloopt in 
warme overdracht in aanwezigheid van het gezin. De formele 
overdracht verloopt via een brief die aan de ouders wordt 
overhandigd. De gecertificeerde instellingen ontvangen een 
kopie van de brief; evenals de back-office. Deze registreert dit 
in wmo ned, opdat bij OHW/facturatie dit gekoppeld kan 
worden (t.b.v. rechtmatigheidstoets). 
De RvdK kan alleen GI-drang inzetten als zij ambtshalve een 
beschermingsonderzoek start (conform 
samenwerkingsprotocol); de backoffice ontvangt hiervan een 
bericht via mail. Acht de RvdK na een adviesonderzoek hulp 
noodzakelijk acht dan verloopt dat via de lokale teams. Bij 
twijfel is dat het OKT, die beoordeelt welk team in aanmerking 
komt. 
 
De overdracht van een drangzaak tussen JBRA en WSG kan 
zonder tussenkomst van de gemeente. Dit kan d.m.v. een brief 
van GI a naar GI b. De overdragende GI zendt de backoffice 
een kopie daarvan. Ook dit wordt in wmo-ned geregistreerd. 

Beemster  
Diemen Zelfde werkwijze als Amsterdam. 
Edam-Volendam Inzet van drang/ gezinsmanagement zelf wordt geïnitieerd 

vanuit zorgteam of Veilig Thuis.  
Landsmeer  
Ouder-Amstel Verwijzing vindt plaats via het wijkteam (wijkteam = kernteam). 

Het betreft dan een verwijzing naar specialistische jeugdhulp 
en is een niet-vrij toegankelijke voorziening en dus moet daar 
een beschikking) voor afgegeven worden. Dit kan via het 
wijkteam in gang gezet worden. Contact met het gezin en een 
warme overdracht maken deel uit van dit proces. 
 
Dranginzet door de RvdK is gelijk aan Amsterdam: direct naar 
de GI. 

Uithoorn Zelfde werkwijze als in Amsterdam. Het team in Uithoorn heet 
het Sociaal Team. 

Zaanstad Hier geldt de procedure voor zoals omschreven in de factsheet 
verwijzing. Het betreft dan een doorverwijzing naar 
specialistische jeugdhulp en is een niet-vrij toegankelijke 
voorziening (en dus beschikking). 

Zeevang Zie Edam-Volendam. 
 
 
 
D. Inzet jeugdhulp vanuit drangkader 
 
 

Gemeente  
Aalsmeer Wanneer een GI in het kader van gezinsmanagement in het 

drangkader jeugdhulp wil inzetten overlegt de gezinsmanager 
met het sociaal team of de backoffice. Het inhoudelijk oordeel 
dat er hulp nodig is komt van de GI. Indien de hulp een 
individuele voorziening betreft, geeft de backoffice hiervoor 
een beschikking af.  

Amstelveen idem 
Amsterdam Wanneer een GI in het kader van gezinsmanagement in het 

drangkader jeugdhulp wil inzetten overlegt de gezinsmanager 
met het wijkteam. Het inhoudelijk oordeel dat er hulp nodig is 
komt van de GI. Het wijkteam bepaalt in overleg met GI of 
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deze hulp wordt geboden middels een individuele voorziening 
en geeft hiervoor een beschikking af.   
 
Samenwerking: 
� De GI werkt samen met het lokale team waarin het gezin 

al klant is. 
� Samen DOEN zal in elk (bij lokaal team nog onbekend) 

gezin waarin de GI gezinsmanagement biedt 
samenwerken en de noodzakelijke beschikking afgeven. 
Dat geldt zowel voor de situatie dat vanuit SDT naar de GI 
is opgeschaald, als de zaken die GI via andere route 
binnenkrijgt. 

� Voor OKT geldt hetzelfde met dien verstande dat als er 
een beschikking nodig is zonder dat de ouders fysiek 
gezien zijn, zij dat op een centrale plek (administratief) 
zullen verzorgen. 

 

(zie ook notitie Amsterdamse routes verwijzen en beschikken) 
Beemster  
Diemen Wanneer een GI in het kader van gezinsmanagement in het 

drangkader jeugdhulp wil inzetten overlegt de gezinsmanager 
met de coördinator van brede hoed team Het inhoudelijk 
oordeel dat er hulp nodig is komt van de GI. Het brede hoed 
team bepaalt in overleg met GI of deze hulp wordt geboden 
middels een individuele voorziening en de jeugdconsulent  
(backoffice) geeft hiervoor een beschikking af.  

Edam-Volendam Bij inzet jeugdhulp vanuit drangkader, overlegt het zorgteam 
met de GI welke hulp nodig is en door wie deze kan worden 
uitgevoerd en of daar een vorm van flexibel of gespecialiseerd 
aanbod voor nodig is. 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 inzet jeugdhulp vanuit drangkader, overlegt de GI met de 
coördinator van het kernteam welke hulp nodig is en 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 
Front-Office afgegeven. De inhoudelijke overdracht en 
aanmelding geschiedt via de door het kernteam aangewezen 
casushouder. 

Uithoorn Bij inzet jeugdhulp vanuit drangkader, overlegt de GI met het 
sociaal team welke hulp nodig is en 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 (in de meeste gevallen zullen Spirit en Altra vanuit 
generalistisch ambulant deze taak op zich kunnen nemen – 
géén beschikking nodig). De inhoudelijke overdracht en 
aanmelding komt vanuit het casuïstiek overleg in het sociaal 
team (waar de GI onderdeel van is). 

Zaanstad Hier geldt de procedure voor zoals omschreven in de factsheet 
verwijzing. Het betreft dan een doorverwijzing naar 
specialistische jeugdhulp en is een niet-vrij toegankelijke 
voorziening (en dus beschikking). 

Zeevang Zie Edam-Volendam. 
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Contactgegevens Backoffice Gemeenten  
(ontbrekende gegevens volgen) 
 
Aalsmeer 

Backoffice Jeugd 
T: 020-545 71 55 
jeugdhulp@aalsmeer.nl 
 
Sociaal team Aalsmeer 
Voor hulp bij complexe en/of meerdere problemen 
T: 020-545 7150 
sociaalteam@aalsmeer.nl 
 
Het beveiligd meldingsformulier vindt u op: 
www.aalsmeer.nl 
Klik op login Sociaal team (onderaan de pagina) 
Inlogcode 7150st 
 
 

Amstelveen 

Backoffice jeugd 
T: 020 545 7155 
jeugdhulp@amstelveen.nl 
 
Sociaal Team Amstelveen 
Voor hulp bij complexe en/of meerdere problemen 
T: 020-545 7150 
sociaalteam@amstelveen.nl 
 
Het beveiligd meldingsformulier vindt u op: 
www.amstelveen.nl 
Klik op login Sociaal team (onderaan de pagina) 
Inlogcode 7150st 
 
 
 
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.  
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Edam-Volendam 

Landsmeer 

Oostzaan 

Ouder-Amstel 

Zorgadviespunt Ouder Amstel 
Coördinator Elsbeth Oostendorp 
Mail  zorgadviespunt@ouder-amstel.nl 
Telefoon 020-472 21 59 
Kernteam: 
Coördinator  Carleyn Aykaz-Hoogenboezem 
Telefoon. 06-31684902 
Mail  kernteam@ouder-amstel.nl 
Indien iemand niet rechtstreeks te bereiken is dan altijd een voicemail inspreken 
 

Purmerend 

Uithoorn 

Sociaal loket Uithoorn – bij enkelvoudige problematiek: 
0297-513111 (algemeen nummer, wordt doorverbonden) 
Sociaal.loket@uithoorn.nl 
 
Sociaal team Uithoorn - bij meervoudige/complexe problematiek: 
0297-513111 (algemeen nummer, wordt doorverbonden, vraag naar Gerrie Schoone) 
06- 52717330 *(gsm nummer Gerrie Schoone) 
Gerrie.schoone@uithoorn.nl  
 
Waterland 

Wormerland 

Zaanstad 

Zeevang 

  
 
 
 


