VERSCHIL TUSSEN ZORGTOEWIJZING BESCHIKKING
Met de introductie van het nieuwe jeugdstelsel is ook de procedure voor de aanvraag van jeugdhulp/
de zorgtoewijzing veranderd. Tevens is het mogelijk om de zorgtoewijzing vergezeld te laten gaan
door ‘een beschikking’: een overeenkomst tussen de gemeente en de zorgaanvrager/gezagsdrager.
In het onderstaande wordt een en ander nader toegelicht en het verschil tussen een beschikking en
een zorgtoewijzing uiteengezet.
Beschikking
Indien er ondersteuning wordt ingezet, kan de jeugdige en/of ouders een formeel verzoek indienen
bij het college om een ‘beschikking’ af te geven. In deze beschikking legt het college de gemaakte
afspraken met jeugdige en ouders vast. Er wordt aangegeven of de voorziening in natura of als PGB
wordt verstrekt (Zie artikel 8, nadere regels jeugdhulp, 18 december 2014).
Gemeenten hebben ervoor gekozen om niet automatisch voor elke voorziening een beschikking af te
geven. In de gemeentelijke verordening ligt vast wanneer het college dit minimaal moet doen:
bijvoorbeeld indien jeugdige/ouders hier om vragen, indien er PGB wordt ingezet, indien er
ouderbijdrage betaald moet worden, indien het college een besluit neemt dat afwijkt van het
oordeel van de zorgaanbieder of indien het college de aanwezigheid van een beschikking van belang
vindt voor een behandelende instelling (Verordening jeugdhulp gemeente Groningen 2015).
Jeugdige en/of ouders hebben hiermee de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen
de in te zetten jeugdhulp. Als het college een beschikking af heeft gegeven, ligt de normale bezwaaren beroepsprocedure open voor belanghebbenden.

Zorgtoewijzing
Op het moment dat een medewerker van het basisteam aangeeft dat er extra ondersteuning nodig is
(als flexibele of intensieve ondersteuning) verloopt dit via het zorgtoewijzingstraject (zie
onderstaande schema).
Bij de inzet van flexibele ondersteuning vraagt de hulpverlener/ casusregisseur de door B&W
gemandateerde professional uit het team, de zorg toe te wijzen. Bij de inzet van intensieve
ondersteuning wordt eerst advies gevraagd van de expertpool (wanneer en hoe professional in de
expertpool te benaderen en zie voor onderscheid ‘vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp’ ).
Vervolgens wijst de gemandateerde professional de zorg toe. Er wordt daarbij een omschrijving
gegeven van de gevraagde ondersteuning en aangegeven welke de productcategorieën en
productcode het betreft. 1
De gemandateerde professional levert informatie over de toegewezen zorg aan bij de backoffice die
er voor zorgt dat er een formele opdracht bij de zorgaanbieder terecht komt. De gemandateerde
professional kan daarbij gebruik maken van een zorgtoewijzingsformulier. Het ingevulde formulier
wordt overgedragen aan de backoffice die vervolgens zorgt voor vastlegging van de zorgtoewijzing in
de centrale Suite4jeugdzorg (S4JZ).Hierna ontvangt de zorgaanbieder automatisch de formele
zorgtoekenning.
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We kennen twee soorten productcodes. Algemene codes die een groot scala aan specifieke zorg dekken. Deze noemen we de
containercodes. Meestal zal voor de zorgtoekenning een containercode worden gebruikt. Mocht de detailcode vooraf helder zijn,
bijvoorbeeld in de AWBZ zorg, kan deze worden toegevoegd.

Behalve dat er een zorgtoewijzing vanuit de gemeente geïnitieerd wordt, kunnen ook andere
professionals zoals huisartsen besluiten tot een verwijzing naar een zorgaanbieder. Met de
zorgaanbieders is afgesproken dat de back-office hier van een melding krijgt2. De meldingen komen
bij de back-office binnen via het BZG-portaal.
Na binnenkomst wordt de melding door de back-office weer ingevoerd in de suite4Jeugdzorg3 en de
zorgaanbieder ontvangt een formeel zorgtoekenningsbericht net als hierboven beschreven is. Voor
een meer uitvoerig beschrijving van de administratieve organisatie wordt verwezen naar
‘Beschrijving administratieve organisatie Jeugdhulp Groninger gemeenten’.
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Het is van belang dat er afspraken gemaakt worden tussen backoffice en de gemandateerde professionals of en wanneer deze melding
wordt afgestemd.
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In de suite4Jeugdzorg staan de formele zorgtoewijzingen voor alle kinderen vanuit de gemeente

