
Werkwijze en afspraken Regie-hulp OKT, ter informatie 
 
Regiehulp  
Ouders en jeugdige staan in principe zelf aan het roer en ervaren regie over hun leven. Soms is 
hierbij hulp nodig  (regiehulp) bv om  keuzes te maken, tot vragen te komen of om overzicht te 
houden. De regiehulp kan geboden worden vanuit hun netwerk of door een professional. 
 
Regiehulp is een geïntegreerd onderdeel van de vrijwillige jeugdhulp die OKT biedt. Afspraken 
over regiehulp zijn een regulier onderdeel van jeugdhulp.  
Dit betekent dat het OKT altijd met het gezin afstemt welke regiehulp nodig is.  
 
Als OKT regiehulp gaat toevoegen dan doen ze dat conform OKT-opdracht, wet- en regelgeving 
en de Meldcode HGKM.  
Wat dit specifiek inhoudt, leg je vast met gezin en partner. Onder meer:  

 Aanspreekpunt zijn, met gezin, als netwerkpartners én gezin overleg /afstemming nodig achten. 

 Zelf aan de slag om andere professionals, vanuit andere wetten en financiering erbij te halen 
voor optimale zorg.  

 Afstemmingsmomenten regelen om na te gaan of de hulpverlening/ondersteuning loopt en de 
resultaten worden behaald. 

 
Komt het niet tot een samenwerkingsafspraak met gezin dan kunnen wij als OKT vanuit onze 
opdracht (vrijwillig kader) niet anders dan ons terugtrekken. Ingeval van veiligheid moet de 
Meldcode HGKM gevolgd worden door hen die de signalen zien. 
 
Er zijn zorgen die buiten de invloedsfeer van een netwerkpartner liggen  
Als een zorgaanbieder of een andere partij zorgen heeft over onderwerpen buiten SJH, bijvoorbeeld 
vraagstukken rond schulden, bespreekt de zorgaanbieder dit met jeugdige /gezin. 
Het werkproces is dan in grote lijnen: 
- partij bespreekt de zorgen met jeugdige / gezin  
- partij stelt voor een andere partij erbij te betrekken die daarop het meest kan betekenen. Veelal 

zal dat het Buurtteam en/of het OKT zijn. 
Wij zijn partner in deze en denken mee met een  eigen verantwoordelijkheid. Gezamenlijk kunnen 
we toewerken naar acceptatie van de benodigde ondersteuning door de ouders/jeugdige. 
 
Warme overdracht 
We werken altijd met de ‘warme overdracht’, waarin heldere startafspraken over proces en rol van 
de netwerkpartners én van jeugdige en gezin besproken en vastgelegd worden.  
Deze startafspraken evalueer en actualiseer je aangezien onze ondersteuning in een gezin 
gedurende een traject kan wijzigen Bv. bij start door OKT, inzet jeugdbescherming, al of niet na 
stoppen inzet jeugdbescherming weer een rol vervullen in gezin als OKT, etc.  

.  
Totdat er een warme overdracht is geweest, blijft betreffende professional verantwoordelijk voor de 
zorg die hij/zij verleend (inclusief het handelen bij onveiligheid -> meldcode). En in de warme 
overdracht worden er regiehulp afspraken gemaakt met jeugdige en gezin en de partners. 
 


