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Doel van ikzoekjeugdhulp.nl 

Ikzoekjeugdhulp.nl….  

• helpt gezinnen/jeugdigen bij het vinden van 

passende jeugdhulp. 

 Focust op gezinnen en jongeren met een 

 verwijzing 

• biedt inzicht aan professionals aan de 

beschikbare jeugdhulp 

• ondersteunt in de best mogelijke match 

tussen hulpvraag en jeugdhulp 



Proces 

• 2017 – Evaluatie van huidige website 

• Zomer 2017 – Design sprint met 

belanghebbenden 

• Najaar 2017 – Ontwikkelen eerste versie 

website 

• 2018 – Doorontwikkelen website 



Uitgangspunten (1) 

• 2 doelgroepen: 

1. Professionals (lokale teams, artsen, GI, aanbieders) 

2. Gezinnen en jongeren 

Zij krijgen ieder een eigen ‘omgeving’ 



Uitgangspunten (2) 

• Gesprek tussen gezin en/of jongeren en  

lokaal team / aanbieder / verwijzer / GI blijft de 

belangrijkste basis voor het vinden van 

passende jeugdhulp 

• Elke aanbieder beheert zijn eigen pagina’s 

• Taalgebruik aanpassen aan de doelgroep 

 



Twee omgevingen 

Professional 

• Bepaal en info SPIC 

• Overzicht aanbod 

• Lokale teams 

Gezinnen/jongeren 

• Ga naar je lokale 

team voor vragen en 

informatie 

• Verwijzing? Bekijk 

aanbod 

• Geen info over SPIC 

op website 

Aanbieders krijgen voor iedere groep een pagina 



Pagina aanbieder (1) 

• Zowel pagina voor gezinnen/jongeren en 

professionals 

• Onderscheid in teksten en taalgebruik 

• Tekstvelden per aanbieder 

• Algemeen 

• Hoe we werken 

• Specialismen  

• Waar we werken 

• Maximaal aantal tekens 

 



Website  

 



Pagina aanbieder (2) 

• Professional pagina:  

• In segment B: 1 pagina per aanbieder 

• In segment C: 1 pagina per profiel / Intensiteit 

combinatie per aanbieder 

• Locaties kan je opgeven, maar alleen 

eigen vestigingen 

• Filmpje is mogelijk 



Taakverdeling 

Regio 

• Beheer en 

ontwikkeling website 

• Monitoren content  

• Consistentie met 

contract afspraken 

Aanbieders 

• Invullen pagina en 

omschrijving van 

hulp 

• Up to date houden 

van informatie 

Gezamenlijk: Verdere ontwikkeling van de website 



Vanaf eind november website live 

voor professionals 

• Aanbieders ontvangen mail met link naar login 

• Aanbieders kunnen vanaf eind november  

content vullen 

• 1 januari gaat oude website uit de lucht en 

loopt alles via nieuwe site 

• Aanbieders segment C krijgen de door regio 

geredigeerde teksten 

• Professionals kunnen vanaf dit moment direct 

kijken en zoeken 

• Vanaf 1 januari is ook deel voor gezinnen live 



Trefwoorden en taalgebruik 

• Hart van de website is de zoekfunctie 

• Hulpvraag / Resultaten centraal 

• Filteren mogelijk op SPIC én trefwoorden 

• Uitvraag segment C: veel verschillende 

woorden en termen 

• Standaardisatie van trefwoorden 



Vraag voor nu: help ons  

de trefwoorden te verbeteren 

• CAP-J indeling bevat circa 130 trefwoorden 

• Uitvraag segment C oefendocument overzicht 

problematiek +300 trefwoorden 

 

 Vul deze trefwoorden aan waar nodig 



Vragen?  


