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Regie
Het gezin heeft, als eigenaar van de hulpvraag, regie gedurende het gehele jeugdhulptra-
ject. Waar nodig wordt het gezin ondersteund hierin. De gemeente wil graag bereiken dat
het lokale team, andere verwijzers én de gemeente zich, nog meer dan nu, richten op het
aanboren van eigen kracht.

De gemeente onderscheidt twee vormen van Regie die een samenhang met elkaar hebben.
Het belang van het vraagstuk rond Regie is om verantwoordelijkheden te beleggen. Het is
daardoor voor alle betrokkenen duidelijk wie het aanspreekpunt is.

Regie op de hulpvraag
 Regie op de hulpvraag gaat over de resultaten van de jeugdhulp.
 De centrale vraag is hier: “wat” voor jeugdhulp is er nodig? Het gaat hier om de hulp-

vraag en de beoogde resultaten van de jeugdhulp, zoals opgenomen in het perspectief-
en gezinsplan.

 Deze vorm van regie ligt zoveel als mogelijk bij het gezin. Zij zijn zo veel als mogelijk
eigenaar van de hulpvraag en de oplossingsrichting. Als ouders in staat zijn om zelf de
regie te houden over de zorg voor hun kind, laten wij de regie bij hen. Als zij hierbij
ondersteuning nodig hebben of zelfs overname nodig is wordt deze geboden door de
jeugdhulpverleners van de gemeente of de GI.
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Regie op coördinatie (van zorg)
 Coördinatie van zorg gaat over de dagelijkse gang van zaken en is gerelateerd aan

de behandeldoelen.
 De centrale vraag is hier: “hoe” kan de hulpvraag het beste worden behandeld of

opgelost.
 Het gaat hier over te verlenen jeugdhulp (behandeling, methode of aanbod), plan-

ning (volgtijdelijkheid van hulp) en uitvoering.
 Goede coördinatie is belangrijk wanneer er meerdere aanbieders betrokken zijn.
 De coördinatie van zorg ligt altijd bij een zorgaanbieder.
 Aanbieders hebben de verantwoordelijkheid om onderling afstemming te zoeken

als er meerdere partijen betrokken zijn. De aanbieder maakt samen met de jeug-
dige en ouders afspraken over wie de coördinatie van zorg heeft op het moment
dat meerdere aanbieders bij een gezin betrokken zijn. Dit wordt doorgegeven aan
de jeugdhulpverlener of gezinsbeschermer en vastgelegd in het perspectiefplan.
Ook als de coördinator van zorg wijzigt wordt dit doorgegeven.


