Stroomschema BJG

1 - Vraag komt binnen bij het BJG
Begin/einde

2A - Betreft de vraag alleen
informatie & advies?

Proces

Besluit

Subproces

2B - Bieden van informatie en advies

JA

4J - SEZ onderneemt in overleg met BJG
actie (werkproces SEZ), inzet
gespecialiseerde jeugdzorg

NEE

3 - Check: woonplaats, leeftijd, bekend bij de
RvdK, Veilig Thuis, GI of BJG

4I - Inschakelen SEZ
JA

4A - Is
er sprake van crisis of
ernstige zorgen over de veiligheid van
de jeugdigen(n)?

4B - Crisis?
(levensbedreigende
situatie en direct gevaar)

JA

NEE

4C - BJG in gesprek met
gezin binnen 24 uur

4K - Aanmelding bij AMHK:
zie verder werkproces AMHK
JA

NEE

4D - Vermoeden
kindermishandeling of HG?

5 - Het Gesprek: opzetten klantplan

JA

4E - Inzet AMHK nodig

NEE

6A - Overleg met betrokken
instanties, huisarts en school/
kinderopvang nodig?

6B - Toestemmings
formulier invullen

JA

JA

NEE

4M - Vervolghulp nodig?

6C - Overleg met
betrokken instanties,
huisarts, scholen en/of
kinderopvang

7 - Klantplan: vraag en behoefte is duidelijk

NEE

NEE

4F - Raadswaardig?

NEE

JA

Einde

4G - Inbrengen in overleg
beter beschermd

8 - Indien nodig, overleg BJG

NEE

9A - Is het helder wat
passende hulp is?

NEE

9B - Inschakelen expertisepool

JA

JA

10A - Basiszorg nodig?
• Informele zorg • Hulp van het BJG
• Collectieve voorzieningen

4H - Maatregel
nodig?

4L - Verzoek aan de Raad om
onderzoek te doen: verder
werkproces Raad

10B - Flexibele schil nodig?

10C - Individuele voorziening nodig?

JA

JA

11A - ZIN of PGB?

11B - ZIN of PGB?

12 - Bespreking in BJG

13 - Bespreking met ouders en/of jeugdige

14 - Klantplan: plan van aanpak is duidelijk

15 - Indien nodig, overleg met
beoogde zorgaanbieder

16 - Indien nodig, verwijzingsbrief opstellen

17A - Verleningsbeschikking nodig?

17B - Aanlevering voor beschikking

JA

17C - Afgeven verleningsbeschikking
aan ouders en/of jeugdige

NEE

18 - Willen de ouders en/
of jeugdige zichzelf aanmelden bij de
zorgaanbieder?

JA

19 - Indien nodig, afspraken maken over
terugkoppeling zorgaanbieder naar BJG

20A - Ouders en/of jeugdige melden
zich aan bij de zorgaanbieder

20B - BJG meldt ouders en/of jeugdige
aan bij de zorgaanbieder

21 - Start hulp van zorgaanbieder en/of BJG

22 - Terugkoppeling naar BJG

23 - Einde zorg

17D - Zijn ouders
en/of jeugdige het eens met de
beschikking?

NEE

Werkproces bezwaar en beroep

