
GGZ Werkafspraken 
Tussen een afvaardiging van de GGZ instellingen en gemeenten vindt op frequente basis overleg plaats 
om de samenwerking te verbeteren. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de volgende punten: 

1. Gebruik van de verwijsindex 
2. Plan van aanpak i.r.t. 1G1P1R 
3. Definities 
4. Wachttijden 

 
1. Gebruik van de verwijsindex 
Alle gemeenten in Zuid-Limburg maken gebruik van de wettelijk verplichte verwijsindex en hebben in de 
contractering opgenomen dat alle jeugdhulpaanbieders ook hiervan gebruik moeten maken. Deze 
verplichting is juridisch gecheckt door de GGZ instellingen i.r.t. privacy. Hieruit is naar voren gekomen 
dat er géén juridische bezwaren aankleven om als GGZ instelling de verwijsindex te gebruiken. Het gaat 
namelijk om te melden DAT je betrokken bent en niet om informatie te delen over het WAT. Dit heeft 
ertoe geleidt dat de GGZ instellingen zich conformeren aan het gebruik van de verwijsindex. 
 
2. Plan van aanpak i.r.t. hulpverleningsplan (1G1P1R) 
Naar aanleiding van diverse vragen van de gemeenten aan GGZ instellingen over het aanleveren van 
informatie over de jeugdige is met elkaar onderzocht welke informatie wel gedeeld met elkaar mag 
worden. Dit heeft geleidt tot een plan van aanpak (bijlage 1). De afspraak is dat GGZ instellingen dit plan 
van aanpak aanleveren bij een verwijzing van de (huis)arts/gemeente. Dit plan van aanpak geeft geen 
inhoudelijke informatie over de jeugdige irt de behandeling. Dit staat in het behandelplan, dat niet naar 
de gemeente mag worden verstuurd i.v.m. privacy van de jeugdige. 
Het plan van aanpak i.r.t. het hulpverleningsplan (1G1P1R) is beschreven in bijlage 2. Bij binnenkomst 
van een verwijzing of toekenning checkt de GGZ instelling of er een hulpverleningsplan (1G1P1R) is 
opgesteld.  

 Zo ja, dan sluiten zij hierbij aan en stellen een plan van aanpak op. 
 Zo nee, dan wordt bekeken door de GGZ instelling of er meer problemen spelen bij de 

jeugdige/gezin.  
o Zo ja, dan initieert de GGZ instelling dat de partijen bij elkaar komen om vervolgens te 

kijken wie regisseur is voor dit gezin (indien zij dit niet zelf kunnen) en wordt een 
1G1P1R opgesteld.  

o Zo nee, dan stelt de GGZ een plan van aanpak op 
 

3. Definities 
Regelmatig worden verschillende begrippen door elkaar gebruikt als we het hebben over het 
familiegroepsplan, plan van aanpak, hulpverleningsplan (1G1P1R), ondersteuningsplan of behandelplan. 
In de bijlage 3 staan de definities uitgelegd. Zodra er een nieuwe samenwerkings- en 
dienstverleningsovereenkomst wordt vastgesteld, worden deze wijzigingen daarin opgenomen. 
 
4. Wachttijden 
Ook de wachttijden zijn besproken en is uitgelegd hoe de wachttijden werken in de GGZ sector en wat 
verklaarbare factoren zijn voor een langere wachttijd. In bijlage 4 staan de afspraken inzake de 
wachttijden opgenomen. Wat van belang is dat er onderling gecommuniceerd wordt tussen de GGZ 
instelling en de gemeenten indien er wordt verwacht dat de wachttijd langer gaat duren. In sommige 
gevallen kan de gemeente juist ook helpen om bijvoorbeeld bepaalde informatie eerder/sneller te 
verkrijgen zodat de behandeling kan starten. 


