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Gebiedsteams
De gebiedsteams kijken als verwijzer, samen met de cliënt, naar de totale hulpvraag. Zij formuleren
met de cliënt de gewenste resultaten zo dat deze ook te evalueren zijn. Met de cliënt wordt gekeken of
het bestaande netwerk een oplossing kan bieden en of er mogelijk een voorliggende voorzieningen in
te zetten is. Mocht er toch Specialistische Jeugdhulp nodig zijn dan is de GT-medewerker
verantwoordelijk voor een verwijzing naar een zorgaanbieder die aan de geformuleerde resultaten kan
bijdragen. Via de beslisboom ondersteuningsprofielen vindt de keuze van een passend profiel plaats
door de GT-medewerker. Het is vervolgens aan gekozen zorgaanbieder om de inhoudelijke zorg
zodanig samen te stellen en te organiseren dat de resultaten uit het ondersteuningsplan worden
behaald.
De GT-medewerker zal de rol van procesregisseur op zich nemen, naast de cliënt staan en (met de
cliënt) bewaken of de resultaten die voor de cliënt belangrijk zijn worden bereikt.
De gebiedsteams kunnen ook Hoogspecialistische Jeugdhulp inzetten; dan vervullen zij dezelfde rol
als bij de Specialistische Jeugdhulp.
Gecertificeerde instellingen (GI’s)
De GI’s kunnen als verwijzer Specialistische Jeugdhulp of Hoogspecialistische Jeugdhulp inzetten. De
GI moet de gewenste resultaten in het plan van aanpak zo formuleren dat deze te evalueren zijn en is
verantwoordelijk voor de verwijzing naar een zorgaanbieder die aan de geformuleerde resultaten kan
bijdragen. Ligt er een ondersteuningsplan vanuit een betrokken Gebiedsteam dan vindt afstemming
plaats over de resultaten aan de hand van het ondersteuningsplan in samenspraak met de
zorgaanbieder en de cliënt. Via de beslisboom vindt de keuze plaats van een passend profiel door de
GI. Het is vervolgens aan de gekozen zorgaanbieder om de inhoudelijke zorg zodanig samen te
stellen en te organiseren dat de resultaten of een deel van de resultaten worden behaald.
De GI zal de rol van procesregisseur op zich nemen, naast de cliënt staan en (met de cliënt) bewaken
of de resultaten die voor de cliënt belangrijk zijn worden bereikt.
Huisartsen en Jeugdartsen
Met de huisartsen en jeugdartsen in Friesland is afgesproken dat zij bij verwijzing naar een
zorgpaanbieder geen ondersteuningsprofiel aangeven. Dit geldt ook voor de huisartsen met een POHjeugd.
De zorgpaanbieder bepaalt dus zelf het profiel en of het een traject op herstel gericht is of duurzaam.
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