
 

 
Begeleidende brief bij het Gelders Aanmeldformulier Jeugdhulp - Zorgaanbieders 15 februari 2022 

Vanuit de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming 

Aan: Zorgaanbieders in Gelderland 

 

Geachte zorgaanbieder, 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het nieuw ontwikkelde Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp. 

 

Vanuit de zeven jeugdhulpregio's, de vier gecertificeerde instellingen, de drie Veilig Thuis 

organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming wordt samengewerkt binnen de Gelderse 

Verbeteragenda Jeugdbescherming. Deze agenda is opgesteld naar aanleiding van een kritisch 

rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oktober 2019, met als titel ‘Kwetsbare 

kinderen, onvoldoende beschermd’. Met de verbeteragenda pakken we de grootste knelpunten aan 

door hier in gezamenlijkheid oplossingen voor te vinden. 

 

Eén van knelpunten is de grote administratieve last en regeldruk die ligt bij jeugdbeschermers 

wanneer zij op zoek gaan naar jeugdhulp voor kinderen en hun gezinnen. Daarom is het 

aanmeldproces jeugdhulp op drie onderdelen vereenvoudigd. 

 

Het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp is één van die drie onderdelen. Het tweede onderdeel 

wordt gevormd door de nieuwe aanmeldroutes jeugdhulp. Er zijn twee type aanmeldroutes; een 301 

route en een 315 route. Deze aanmeldroutes gelden alleen voor jeugdhulp in een gedwongen kader. 

Elke jeugdhulpregio heeft een aanmeldroute gekozen. De aanmeldroutes beschrijven welke stappen 

door de jeugdbeschermer, lokaal team medewerker, backoffice medewerker en zorgaanbieder gezet 

moeten worden bij het vinden van tijdige en passende jeugdhulp. Het derde onderdeel is de 

Gelderse bepaling Jeugdhulp. Deze nieuwe, meer generieke bepaling is door de vier gecertificeerde 

instellingen in Gelderland ontwikkeld. Deze documenten kunt u vanaf 1 maart 2022 vinden op onze 

website www.gvjb.nl 

 
Het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp is in opdracht van de gezamenlijke jeugdhulpregio’s en de 

Gecertificeerde Instellingen in Gelderland en in samenwerking met een werkgroep van 

zorgaanbieders, bestaande uit Pluryn, ‘s Heerenloo, De Driestroom,  Pactum, Entrea lindenhout en 

Sius ontwikkeld. Daarnaast hebben vertegenwoordigers van de Regionale Expertteams input 

geleverd. Met dit Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp wordt de administratieve last 

teruggedrongen.  Op dit moment moet een jeugdbeschermer en lokaal team medewerkers voor elke 

vraag om jeugdhulp bij elke zorgaanbieder in Gelderland een ander aanmeldformulier invullen. Het 

gaat dan veelal om dezelfde set aan gegevens in steeds een ander format. Dat gaat veranderen. 

Vanaf 1 april 2022 vult een jeugdbeschermer en lokaal team medewerker bij een vraag om jeugdhulp 

bij elke Gelderse zorgaanbieder hetzelfde aanmeldformulier in. Van deze administratieve 

lastenverlichting gaan niet alleen de jeugdbeschermers voordeel hebben. Ook de lokaal team 

medewerkers als verwijzers van jeugdhulp gaan hiervan profiteren. 

 

 

http://www.gvjb.nl/
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We verzoeken u als zorgaanbieder om per 1 april 2022 het nieuwe aanmeldformulier op uw website 

te plaatsen en uw huidige aanmeldformulier te verwijderen. 

 

Het nieuwe aanmeldformulier kent twee delen. Deel 1 bestaat uit inhoudelijke gegevens. Deel 2 

bestaat uit persoon specifieke gegevens. Om de privacy van het gezin te borgen worden in deel 1 van 

het aanmeldformulier geen BSN of andere persoon specifieke gegevens gedeeld. Deel 1 wordt 

gebruikt voor een bespreking met het Regionaal Expertteam of bij een meedenkvraag aan een 

zorgaanbieder. Deel 1 en deel 2 moeten beide ingevuld worden bij een aanmelding voor jeugdhulp 

bij een zorgaanbieder. 

 

Eén van de belangrijkste functies van dit nieuwe aanmeldformulier is dat de jeugdbeschermer en de 

lokaal team medewerker het ingevulde aanmeldformulier kan blijven gebruiken totdat tijdige en 

passende jeugdhulp is gevonden. Dat wil zeggen dat na afwijzing door een zorgaanbieder het 

aanmeldformulier ook bij de volgende zorgaanbieder gebruikt kan worden. Ook moet de 

jeugdbeschermer of de lokaal team medewerker in de gelegenheid zijn deel 1 van het 

aanmeldformulier (zonder persoons specifieke gegevens) via beveiligde mail te versturen naar een 

Regionaal Expertteam. De jeugdbeschermer en lokaal team medewerker worden als verwijzer van 

jeugdhulp min of meer de eigenaar van het aanmeldformulier jeugdhulp. Ze blijven gebruikmaken 

van het eenduidige aanmeldformulier totdat de jeugdhulp gevonden is. De verwijzer moet het 

aanmeldformulier op kunnen slaan in het cliëntendossier. Dat is een verandering ten opzichte van de 

huidige situatie waarin de verwijzer veelal een webformulier van de zorgaanbieder invult en na 

verzending het formulier ‘kwijt’ is aan de zorgaanbieder.  In de nieuwe praktijk raakt de verwijzer het 

aanmeldformulier niet kwijt maar kan er over blijven beschikken. 

 

Bij de verdere uitwerking en vormgeving is uiteraard rekening gehouden met deze nieuwe functie. U 

krijgt daarom de twee delen van het aanmeldformulier aangeboden in twee interactieve PDF’s.  De 

beide delen moeten los van elkaar gebruikt worden en zijn daarom apart opgeleverd, maar wel in 

dezelfde stijl vormgegeven. U wordt verzocht om beide delen op uw website te plaatsen. U kunt 

geen logo van uw organisatie op het aanmeldformulier plaatsen of het format wijzigen. 

 

Vanaf 1 april 2022 gaan jeugdbeschermers en lokaal team medewerkers gebruik maken van het 

nieuwe aanmeldformulier jeugdhulp. In juni wordt een eerste evaluatie gehouden. Verwacht wordt 

dat na de eerste evaluatie per 1 juli 2022 een tweede versie opgeleverd gaat worden. Het 

versiebeheer komt te liggen bij de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Voor meer 

informatie over het aanmeldformulier verwijzen wij u naar de meegezonden toelichting.  

Voor vragen over het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp kunt u terecht bij de projectleider 

Miranda Hendriksen, miranda@hendriksenadvies.nl. 
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