
 

TRIAGE 

Zijn er 

meerdere 

problemen? 

Nee 

Ja 

Beïnvloeden 

problemen 

elkaar? 
Ja 

Nee 

ENKELVOUDIGE PROBLEMATIEK 

 

Proces: compact 1G1P met de doelen voor 

de in te zetten hulp, wie de hulp biedt, 

voor welke periode en op welke momenten 

wordt geëvalueerd. Registreren volgens 

V.O.B. (vraag, overwegingen, besluit). 

Privacy: geen gegevens delen, waar nodig 

met toestemming informatie opvragen. 

Regie: medewerker SBT. 

Werkwijze: Het SBT biedt kortdurende 

ondersteuning in de vorm van informatie, 

advies, bemiddeling, dienstverlening of 

begeleiding. Doel is een oplossen van het 

probleem of de cliënt op weg helpen zelf 

het probleem op te lossen. Mogelijkheden 

in netwerk worden onderzocht en benut.  

Indien nodig kan een ambulant 

hulpverlener vanuit Jens of Stand-By! 

ondersteuning bieden om gestelde doelen 

te bereiken.  

MEERVOUDIGE PROBLEMATIEK 

Proces:  

- Probleemverheldering 

- 1G1P1R wordt opgesteld 

- Risicoprofiel wordt gehanteerd 

- Registreren en onderbouwen op basis van V.O.B. 

Privacy: gegevens delen op basis van toestemmingsverklaring 

Regie: Het SBT voert regie op inhoud van hulpverlening, integraliteit en prioritering van 

probleemaanpak. 

Werkwijze: Het SBT brengt de situatie in kaart, motiveert betrokkenen om met de problemen 

aan de slag te gaan en stimuleert het zelf-oplossend vermogen. Netwerk wordt in kaart gebracht 

en betrokken. Hulp wordt ingezet vanuit Jens of Stand-By! Er vindt regelmatige triage plaats. 

 

Is er sprake van 

onveiligheid / 

risico op 

escalatie? 

Kan het gezin 

zelf regie 

voeren? 

Is er inzicht in 

eigen 

problematiek? 

Werkt het 

gezin mee? 

Nee 

Nee Nee Nee Ja 

Ja Ja Ja 

MULTIPROBLEMATIEK 

Proces:  

- Gezinsanalyse 

- Hulpverleningsgeschiedenis, patronen en interacties vaststellen 

- Risicoprofiel wordt gehanteerd, evt andere instrumenten 

- Registreren op basis van V.O.B. / V.O.A.  

Privacy: gegevens worden altijd gedeeld. In geval van onveiligheid MOET gehandeld 

worden. 

Regie: jeugdconsulent van Expertiseteam voert de regie gericht op inhoud van hulpverle-

ning, veiligheid, integraliteit en prioritering van probleemaanpak.  

Werkwijze: Het ET brengt de situatie in kaart en voorziet het van een professioneel oordeel 

en advies (analyse). Noodzakelijke hulp / verblijf wordt ingezet. Er worden regelmatig 

gesprekken gevoerd met het gezin en betrokken professionals. Richtlijnen voor op- en 

afschalen naar SBT, Raad vd Kinderbescherming en VT worden gehanteerd.  


