
Jeugdhulp: 7 vuistregels voor expertise in 
de toegang

Een van de pijlers van de visie Ruimte voor jeugdhulp is dat de toegang wordt verrijkt met specialis-

tische kennis. Zo zijn de toegangsmedewerkers zelf beter in staat om de ondersteuningsbehoefte in 

beeld te brengen en jeugdigen met complexe hulpvragen te helpen. Om gemeenten en aanbieders te 

ondersteunen heeft het ambassadeursnetwerk zeven vuistregels opgesteld: 

1. Professionele medewerkers. In de toegang werken professionals die daartoe opgeleid zijn en, 

waar van toepassing, geregistreerd zijn. Zij beschikken zelf over de basiskennis op het terrein van 

jeugdhulp.

2. Analyse zorgvraag. De toegang beschikt over goede gesprekstechnieken en (risicotaxatie) instru-

menten om zorgvragen snel en volledig in kaart te brengen en te verwijzen naar specialistische 

zorg waar nodig. Deze instrumenten schenken aandacht aan de chroniciteit en complexiteit van 

de zwaarste problematiek. 

3. Bewezen methodieken. De toegang heeft inzicht in de problematiek die onder de jeugdigen in 

zijn verzorgingsgebied voorkomt en welke zorgvormen daarvoor beschikbaar zijn. De toegang be-

schikt over bewezen methodieken om ondersteuning te verlenen aan jeugdigen in gevallen waar 

zij deze zelf biedt.

4. Expertise in kaart. De toegang heeft in kaart over welke expertise zij zelf beschikt om jongeren die 

bij hen aankloppen te ondersteunen. Ook weet de toegang waar en hoe zij aanvullende expertise 

kan inroepen, bijvoorbeeld bij een expertteam of bij een aanbieder.

5. Volgen nieuwste ontwikkelingen. De toegang zorgt dat zij leert, samen met de specialisten in de 

regio. Zij volgt de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van verlenen van jeugdhulp en imple-

menteert deze in haar werkwijze. De toegang ontwikkelt deze kennis verder door intervisie op 

basis van casuïstiek.

6. Relatie toegang/specialistische hulp. Wanneer de toegang oordeelt dat aanvullende ondersteu-

ning bij een specialistische aanbieder nodig is, blijft de toegang waar nodig betrokken. Zodat 

de relatie met de omgeving van het kind wordt gelegd en de afschaling van de hulp makkelijker 

wordt. 

7. Organisatorische randvoorwaarden. Gemeenten, regio’s en zorgaanbieders werken samen om 

eenduidige afspraken te maken over de relatie tussen de toegang en de specialistische zorg. 


