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Ondersteuner Jeugd (OJG)
Een keuzelijst voor projectorganisaties



Hoofdzakelijk doel
Type ondersteuner

Toegang van de zorg 
voor de jeugdige en 

ouders

Werkgeverschap HIS Regie van de zorg

Doel van dit document: Er zijn een 6 tal bouwstenen van hoofdzakelijk belang wanneer je als projectorganisatie een 
OJG wilt realiseren. Hieronder vind je deze bouwstenen. Klik er op voor meer informatie. Er is geen vaste volgorde 
tussen deze onderwerpen. 



Hoofdzakelijk doel
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Juiste zorg op de juiste plek
Kwaliteitsverbetering van 

de zorg

Vermindering verwijzingen 

naar de zorg

Kostenbesparing op de 

jeugdzorg

naar 
menu

Naar Gemeentelijke 
ondersteuner Jeugd (GOJ)

Naar Gedragswetenschapper 
(GW)

Naar SOH Jeugd Naar POH Jeugd

Naar Gedragswetenschapper 
(GW)

Naar Gemeentelijke 
ondersteuner Jeugd (GOJ)

Heeft je projectgroep de volgende doelen voor ogen? Dan is het zinvol om een ondersteuner in 
te zetten. Alle vormen van OJG werken aan onderstaande doelstellingen. Er zijn echter nuance 
verschillen tussen de type ondersteuners die kun je zien door er op te klikken

Naar POH Jeugd



Type ondersteuner

4

Praktijk Ondersteuner 

Huisarts Jeugd 

(POH-Jeugd)

Specialistisch 

Ondersteuner Huisarts 

Jeugd

(SOH-Jeugd)

Gemeentelijke 

ondersteuner Jeugd 

(GOJ)

Gedragswetenschapper 

(GW)

naar 
menu

In het algemeen heeft iedere ondersteuner: SJK- accreditatie
Kwaliteitskader jeugd kan het solistische werken ondersteunen en zorgen voor intervisie.



Toegang van de zorg voor de jeugdige en 
de ouders
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HA

Rechtstreeks naar 

een OJG

Gemeente 

OJG

OJG

naar 
menu

Deze route zien 

we veel bij een 

POH/SOH 

Jeugdige of 

ouder

Deze route zien we 

veel bij een 

gedragswetenschap

per

Deze route zien 

we veel bij GOJ

Over de toegang naar de zorg kunnen onderling afspraken worden gemaakt. Hieronder een weergave van de 
meest voorkomende routes



Werkgeverschap

• In dienst bij de huisarts

• In dienst bij de gemeente

• In dienst bij een GGZ-instelling

(optie: gedetacheerd bij de HA)

• In dienst bij de GGD Gedragswetenschapper (GW)

(optie: gedetacheerd bij de HA)

• ZZP inhuur

naar 
menu

Aan welke vormen van werkgeverschap kan je denken? Over het algemeen zijn vrijwel alle vormen mogelijk per 
OJG m.u.v. het werkgeverschap bij de GGD. Daar is een GW in dienst. Algemeen advies: probeer een pool van 
OJG  te krijgen in de regio die elkaar kunnen vervangen.



HIS

Hierin staat de geschiedenis van de patiënt vanuit de huisartsen praktijk. Ook kan 
op deze wijze eenvoudig worden gecommuniceerd tussen huisarts en 
ondersteuner.  Hiervoor zijn er stappen nodig om te voldoen aan de AVG. 

naar 
menu

Huisartsen informatie systeem 



Bouwsteen 6

Regie van de zorg

De huisarts is regisseur van de zorg als de vraag via hem binnen komt tenzij hij de zorg over draagt naar GGZ basis 
of Specialistische GGZ zorg of naar het voorliggend veld (dan is het geen zorg meer).

In het geval de POH blijft de HA regisseur en dus die ook verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt. Een POH 
kan om die reden alleen via de huisarts extra zorg verwijzen.

Een GW krijgt verwijzingen vanuit het hele veld maar levert geen zorg. De GW begeleidt een jeugdige en de 
ouders. Voor een doorverwijzing naar GGZ basis of specialistische GGZ  moet de GW naar een huisarts, jeugdarts 
of gemeentelijke consulent. In de praktijk krijgt een GW om die reden vaak vragen van opvoedkundige aard of 
gezinsondersteuning. Er is zijn hiervoor lokale oplossingen denkbaar. Als een HA heeft verwezen naar een GW zal 
de jeugdige niet meer onder zijn regie vallen. 

Een SOH behandeld en verwijst zelf. Hij valt daardoor niet onder regie van de huisarts nadat deze een verwijzing 
naar de SOH heeft gedaan. Hij heeft doorverwezen naar een andere verantwoordelijke partij.

Bij een GOJ zullen regieafspraken gemaakt moeten worden. Een GOJ zal soms bevoegd zijn om zelf te verwijzen. 
Dan zal de huisarts de regie over kunnen dragen en dan zijn ook de verantwoordelijkheden bij de gemeente.

naar 
menu



POH Jeugd

- Toegang via HA
- Werkt vaak in de HIS
- Regie van de zorg en werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts
- Werkplek in de HA praktijk en onderdeel van de huisartsenteam. 
- HBO geschoold vaak spv + POH GGZ of maatschappelijk werk/ SPH als het een medewerker van het wijkteam is.
- (vaak) In dienst bij de Huisarts
- Behandeld niet zelf maar begeleid en coacht kind en gezin
- Heeft contact met een breed netwerk en heeft ook tijd om hier op in te zetten. Lokaal verschilt de tijd hoeveel daar 

voor is. 

Voordelen: Triage en meer tijd dan een HA. Meerdere gesprekken kunnen voeren. 

Voor de gemeente: minder regie over de ondersteuner t.o.v. GOJ & GW maar meer dan voorheen. Normaliseren is ook bij 

POH jeugd uitgangspunt. Vooral netwerken draagt daar aan bij. Aansluiting bij jeugdarts organiseren. 

Doelen: minder verwijzingen naar de 2e lijn, aannemelijk maar niet bewezen kostenreductie jeugdzorg echter lagere kosten 

v.d. begeleiding t.o.v inzet zorg , goede kwaliteit van zorg, juiste zorg op de juiste plek

naar 
menu

Onderstaande beeld is een veel voorkomende variant. Er zijn verschillen mogelijk op het gebruik van HIS, Regie, 
werkplek of het dienstverband. 



SOH Jeugd 

Onderstaande beeld is een veel voorkomende variant. Er zijn verschillen mogelijk 
op het gebruik van HIS, Regie, werkplek of het dienstverband. 

- Toegang via de huisarts
- Werkt in eigen dossier
- Werkt onder eigen verantwoordelijkheid en neemt zelf regie op zorg (behandeld kort)
- Werkt vaak in de HA praktijk 
- Academisch specialistisch geschoold 
- In dienst bij zorginstelling of ZZP
- Betaald door de gemeente. Hogere loonkosten dan POH

Triage en mogelijkheid tot behandelen. Ook rechtstreeks verwijzen naar zorg. Minder vanzelfsprekend heeft de SOH netwerk 

met het voorliggend veld. De doelgroep heeft over het algemeen zwaardere problematiek. Kortere wachtijd hulp. 

Voor de gemeente: minder regie dan een GOJ of GW maar meer dan voorheen. Aansluiting met jeugdarts organiseren. 

Doelen: Hoge kwaliteit van zorg, minder verwijzingen naar de 2e lijn maar bewezen meer dan bij een POH. 

naar 
menu



Gemeentelijk ondersteuner Jeugd 

Deze naam is een verzamelnaam voor verschillende gebruikte titels. Wijkteammedewerker, jeugdconsulent of ondersteuner 

jeugd wordt veel gebruikt om dit type ondersteuner te duiden. Veel gebruikte 

- Toegang via de gemeente
- Werkt in eigen dossier
- Onder regie en verantwoordelijkheid van de gemeente
- Werkt als GOJ in de huisartsenpraktijk maar maakt geen onderdeel uit van het huisartsenteam
- (vaak) HBO geschoold maatschappelijk werk of SPH
- In dienst bij de gemeente
- Betaald door de gemeente, reguliere loonkosten voor een wijkteammedewerker

Algemeen: Heeft veel tijd om gesprekken te voeren, kan in overleg met de huisarts maar dit moet tot stand worden gebracht 
op verzoek. Heeft een echte netwerkfunctie. Is ook veel in het netwerk te vinden zoals bij scholen of bij welzijn. 

Voor de gemeente: er worden afspraken gemaakt met de huisartsen op inzet van een dergelijke ondersteuner. De gemeente 

heeft veel regie op de inzet van de ondersteuner.  Normaliseren is het uitgangspunt. 

Doelen: juiste zorg op de juiste plek, minder verwijzingen 2e lijn. Er zijn geen bewezen effectresultaten beschikbaar over 

deze variant.
naar 

menu



Gedragswetenschapper bij de GGD

- Rechtstreeks toegankelijk voor ouders en jeugdigen
- Werkt in eigen dossier
- Onder regie en verantwoordelijkheid van de GGD. Verwijzing naar zorg moet officieel via consulent, via HA of Jeugdarts 

lopen. 
- Werkplek is variabel. Mogelijk in HA praktijk maar kan ook elders. Is geen onderdeel van het huisartsenteam. 
- Wo geschoold als gedragswetenschapper/ orthopedagoog
- In dienst bij de GGD. 
- Betaald door de gemeente. Kosten voor een specialist en opslag voor o.a. opleidingsmogelijkheden en vervanging. 
- Heeft ruimte om goede triage te doen en heeft veel tijd voor gesprekken. Een regulier consult is 45 min en als het 

nodig is kan dit dubbel zijn. Makkelijk toegankelijk en laagdrempelig. Het is een echte netwerkfunctie en er is veel 
sprake van netwerk in het voorliggend veld. 

Gemeente: er is een snelle verwijzing mogelijk i.p.v. wachttijden voor GGZ-problematiek. Redelijk hoge mate van regie.

Doelen: kwaliteit van zorg, juiste zorg op de juiste plek, minder verwijzingen naar zorg. Effectresultaten zijn summier maar 

positief.

naar 
menu


