Memo
Overzicht indicatiestellers jeugdzorg en wmo
procesgang zorgvraag naar zorgaanbod

Vraag Jouw Haarlem
Dit memo gaat in op de technische vraag van Jouw Haarlem (15-10-2020) in het kader van de
Programmabegroting 2021-2025. De vraag luidt: ‘ Kunt u ons een overzicht sturen met alle
zorgaanbieders in Haarlem met alle producten jeugdzorg en WMO. En een overzicht van de trajecten
van de verschillende indicatiestellers, alsmede inzichtelijkheid in de procesgang van zorgvraag naar
indicatie naar zorgaanbod. ‘ Het gedeelte over zorgaanbieders is reeds beantwoord. Hieronder volgt
het antwoord op het tweede deel van de vraag.

Overzicht indicatiestellers Wmo en procesgang zorgvraag naar zorgaanbod
Inwoners met een zorgvraag melden zich bij het Sociaal Wijkteam of bij team Wmo op de
Raakspoort. Hier wordt samen met de inwoner gezocht naar de best passende oplossing voor de
zorgvraag. De mogelijkheden zijn: een eigenkracht oplossing, een oplossing in de sociale basis, een
maatwerkvoorziening of een combinatie van deze drie.
Voor het bepalen van de oplossing kan nader onderzoek door een casemanager noodzakelijk zijn,
bijvoorbeeld met een huisbezoek. In de vorm van een onderzoeksverslag ontvangt de inwoner
vervolgens de gevonden oplossing. Wanneer een maatwerkvoorziening (een deel van) de oplossing is
en de inwoner hiermee akkoord is, stuurt de inwoner het verslag ondertekend terug om de
voorziening aan te vragen. Hierop ontvangt de inwoner een beschikking en gaat er een opdracht naar
de leverancier of aanbieder van de maatwerkvoorziening om de voorziening te leveren of de zorg te
starten.

Overzicht indicatiestellers jeugdhulp en procesgang zorgvraag naar zorgaanbod
Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland (CJG)
De door de gemeente gemandateerde toegang. De in het CJG werkzame professionals mogen
verwijzen naar jeugdhulp indien zij van oordeel zijn dat jeugdhulp nodig is. Hiervoor gebruiken zij een
afwegingskader om te bepalen of ondersteuning en hulp bijdraagt aan het oplossen of verminderen
van de hulpvraag. De hulp kan variëren van preventieve ondersteuning tot aan specialistische
jeugdhulp.
Veilig Thuis
Veilig Thuis (met onderdeel integrale crisisdienst) is door de gemeente gemandateerd om- indien
naar beoordeling er sprake is van een crisissituatie- toe te leiden naar crisiszorg.
School
Is een niet-wettelijke verwijzer. Mag alleen een aanvraag doen voor diagnostiek bij vermoedens van
ernstige enkelvoudige dyslexie of dyscalculie. Vervolgens wordt de zorg verstrekt indien de
betreffende jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat daarvan ook sprake is.
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Huisarts, jeugdarts en medisch specialisten
Mogen op grond van de Jeugdwet verwijzen naar een jeugdhulp. De betreffende jeugdhulpaanbieder
beoordeelt of de inzet van jeugdhulp nodig is. Schakelt zo nodig met de verwijzer of CJG.
Kinderrechter of Gecertificeerde Instelling (GI)
Mogen op grond van de Jeugdwet in het kader van een jeugdbeschermingsmaatregel toegang geven
tot c.q. jeugdhulp inzetten.
Rechter, het Openbaar Ministerie en de justitiële jeugdinrichting
Mogen op grond van de Jeugdwet in het kader van het jeugdstrafrecht toegang geven tot jeugdhulp.
De GI kan bij de uitvoering van een jeugdreclasseringsmaatregel ook jeugdhulp inzetten.
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