
Een jeugdconsulent of een 
jeugdverpleegkundige voert een 
eerste gesprek met ouder/verzorger 
en jeugdige over de hulpvraag. Dit kan 
leiden tot een aanvraag voor jeugdhulp.

Eerste gesprek hulpvraag

De ouder/verzorger wordt geïnformeerd 
over het besluit over de hulpaanvraag. 

Besluit hulpaanvraag

Jeugdhulp is toegewezen

In het startgesprek van de toegewezen 
jeugdhulp worden afspraken gemaakt en 
de doelen van de jeugdhulp besproken 
met de jeugdhulpaanbieder. 

Startgesprek inzet hulp

Start jeugdhulp

De ouder/verzorger en de 
jeugdhulpaanbieder stemmen af hoe 
vaak de jeugdconsulent aansluit bij de 
evaluatiegesprekken.

Evaluatiegesprekken 

Einde jeugdhulp

Stappen toewijzing jeugdhulp

Inwoner meldt hulpvraag
Ouder/verzorger of jeugdige 
meldt zich bij de gemeente 
met een hulpvraag. Dit kan 
via Team Jeugd of via het 
formulier ‘verzoek om hulp’. 

* Heeft u vragen?
Voor tussentijdse vragen kan 
de ouder/verzorger contact 
opnemen met de betrokken 
jeugdconsulent.

Tekenen ondersteuningsplan
De ouder/verzorger en 
jeugdige ontvangen het 
ondersteuningsplan om dit na 
goedkeuring te ondertekenen.

Jeugdhulp via pgb: 
persoonsgebonden budget. 
Let op: Bij het toewijzen van 
jeugdhulp in de vorm van pgb 
meldt de ouder/verzorger 
de jeugdige aan voor de 
toegewezen jeugdhulp. 

Bij verandering van situatie
Wanneer er veranderingen 
zijn in de situatie van het 
gezin, de hulpvraag of andere 
omstandigheden die van 
invloed zijn op de ingezette 
jeugdhulp, neemt de ouder/
verzorger contact op met de 
jeugdconsulent.

Acties ouder/verzorger en 
jeugdige

Onderzoek naar juiste hulp
De jeugdconsulent doet 
onderzoek naar de hulpvraag. 
Hiervoor worden gesprekken 
gevoerd met de ouder/
verzorger, de jeugdige en met 
evt. betrokken hulpverlening 
en school. 

Beoordeling hulpaanvraag
Na het ontvangen van het 
getekend ondersteuningsplan 
beoordeeld de jeugdconsulent 
de jeugdhulpaanvraag. 

Jeugdhulp via zorg in natura
Bij het toewijzen van 
jeugdhulp in de vorm van 
zorg in natura meldt de 
jeugdconsulent de jeugdige 
aan voor de toegewezen 
jeugdhulp.

* Aanspreekpunt
Tijdens het traject met de 
jeugdhulpaanbieder is de 
jeugdhulpaanbieder het 
eerste aanspreekpunt voor 
ouder/verzorger. 

Afspraken wachttijd
De ouder/verzorger en 
jeugdconsulent maken 
afspraken voor de eventuele 
wachttijd tot de jeugdhulp 
van start gaat.  

Acties jeugdconsulent 
van de gemeente

Een samenvatting van het onderzoek 
naar de juiste jeugdhulp wordt 
opgeschreven in het ondersteuningsplan. 

Ondersteuningsplan

OF

Start

De ouder/verzorger, jeugdige, 
jeugdhulpaanbieder en eventueel de 
jeugdconsulent besluiten wanneer het 
jeugdhulptraject eindigt. De jeugdhulp- 
aanbieder koppelt de resultaten van de 
jeugdhulp terug aan de jeugdconsulent.

* Als u het niet eens bent met 
de beslissing over de hulp-
aanvraag, kunt u bezwaar 
maken via de website van de 
gemeente.

http://www.lansingerland.nl/jeugdhulp
http://www.lansingerland.nl/verzoekomhulp

