
Toegang tot jeugdhulp is op verschillende manieren mogelijk

Toegang tot jeugdhulp

Gemeente
De gemeente is (financieel) verantwoordelijk voor alle 
vormen van jeugdhulp en de uitvoering van kinder-
beschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

Ouders en jeugdigen kunnen een hulpvraag indienen 
bij de gemeente. De gemeente onderzoekt de 
hulpvraag en beoordeelt of het nodig is om jeugdhulp 
in te zetten. 

¹ Een kindersbeschermingsmaatregel duurt uiterlijk tot de jeugdige 18  
jaar is. Jeugdreclassering kan langer doorlopen. 

² Openbaar Ministerie.

³ Justitiële jeugdinrichting.
⁴ Let op: de gemeente kan geen onderzoek meer doen naar de 
   noodzaak om jeugdhulp in te zetten.

Willen ouders en/of jeugdigen een 
pgb ontvangen? De gemeente 
beoordeelt of dit kan.

Pgb?

Via een beschikking legt de 
gemeente vast of jeugdhulp nodig 
is en zo ja, in welke vorm.

Beschikking?

Medisch domein
“de huisarts, medisch specialist en jeugdarts”

Huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen
kunnen doorverwijzen naar jeugdhulp. Zij kunnen
alleen rechtstreeks doorverwijzen naar gecontracteerde
jeugdhulpaanbieders. De gemeente heeft een
leveringsplicht en mag de noodzaak om
jeugdhulp in te zetten niet opnieuw onderzoeken.

Jeugdstrafrecht

De gemeente is verplicht de jeugdhulp in te zetten 
die de rechter, het OM, de selectiefunctionaris, de 
inrichtingsarts of de directeur van de JJI nodig vinden 
bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing. 
De gemeente heeft een leveringsplicht en mag zich 
niet mengen in het oordeel over de noodzaak van de 
hulp.

via de rechter, het OM², de selectiefunctionaris, 
de inrichtingsarts of de directeur van de JJI³

De gemeente geeft geen beschik-
king af. De bevoegdheid om een 
besluit te nemen ligt bij de 
hiervoor genoemde partijen. 

Beschikking?

Willen ouders en/of jeugdigen een 
pgb ontvangen? De gemeente
beoordeelt of dit kan.

Pgb?

Let
op⁴

Gecertificeerde Instelling (GI)

De GI’s voeren kinderbeschermingsmaatregelen 
of jeugdreclassering uit. Hierbij bepaalt de GI of en 
welke jeugdhulp noodzakelijk is. De gemeente heeft 
een leveringsplicht en moet de jeugdhulp inzetten die 
de GI nodig vindt. De bevoegdheid van de GI is altijd 
gekoppeld aan de duur van de maatregel. ¹

bij een kindersbeschermingsmaatregel of 
jeugdreclassering

De gemeente geeft geen beschikking 
af. De jeugdhulp komt tot stand via 
een ‘bepaling’ van de GI.

Beschikking?

Ook na een doorverwijzing vanuit 
het medisch domein geeft de 
gemeente nog een beschikking af. 

Beschikking?

Willen ouders en/of jeugdigen een 
pgb ontvangen? De gemeente
beoordeelt of dit kan.

Pgb?

Let
op⁴

Laat de GI weten dat oudersen/of jeugdigen 
een pgb willen ontvangen? De gemeente 
beoordeelt of dit kan.

Pgb?
Let
op⁴

GI
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