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Aan : Sociaal Team Beuningen 
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Onderwerp : Werkwijze bij Drang 

 

 

1. Inleiding 

Dit is de handleiding die hoort bij de Inzet van preventieve Jeugdbescherming (Drang) en 

consultatieve dienstverlening door de GI’s. Er is gekozen voor een andere werkwijze. 

 

Waarom een nieuwe werkwijze? 
-Opdrachtbevestigingen komen niet altijd bij de gemeente op de juiste plek terecht waardoor niet 

geregistreerd wordt. 

-Vanaf 2018 gaan de GI’s aansluiten op het berichtenverkeer. Dit is een verplichting voor de 

GI’s.  De GI’s kunnen dit alleen doen als ze via de gemeente een officiële toewijzing (301 bericht) 

ontvangen als de gemeente een product vallend onder preventieve Jeugdbescherming- of 

reclassering wil inzetten.  

 

 

2. Drang 

De huidige werkafspraak was: 
-Sociaal Team kon drang inzetten door een telefoontje of mailtje naar één van de Gecertificeerde 

instellingen (GI)  (met een contract voor drang) .  

-De dienstverlening startte zodra het telefoontje of mailtje binnenkwam. 

-De gecertificeerde instelling stuurde vervolgens een opdrachtbevestiging naar de gemeente.  

 

Nieuwe werkwijze: 
-Drang kan alleen worden ingezet na toestemming van de ouders.  

-In het productenboekje staat drang onder code 72 aangegeven. 

-Het Sociaal Team kan drang inzetten door middel een speciaal ontwikkeld formulier daarvoor : 

“opdracht GI Drang” 

-Dit formulier is te vinden op de documenttegel in WIZ 

Aandachtspunten:  

 Het inzetten van drang wordt niet gezien als een melding 

 Het formulier volledig invullen van punt 1 tot en met 6. 
 bij 1. Leg je de toestemming vast door handtekening van ouders. 
 bij 6. Kruis je het gewenste product aan (alle producten hebben een afgesproken duur in 

maanden, daarom vermeld je in de opdracht geen einddatum).   

 Het formulier gelijk uploaden in WIZ portaal onder multimedia. 
 Tegelijkertijd een taak klaarzetten voor de backoffice die je noemt :“Verwerken backoffice” 

onder de naam van Mien van Haalen. Als datum vul je de eerst volgende werkdag in. 

 De backoffice maakt een 301 bericht aan. 

 

Let op: Het 301 bericht moet binnen 5 dagen nadat het drangtraject is ingezet zijn 

verzonden!  
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3. Consultatieve dienstverlening 

Consultatie en advies kan op een breed terrein worden ingezet, bijvoorbeeld bij complexe 

scheidingen of  inschatten van veiligheidsrisico's. 

Het Sociaal Team kan Consultatie en advies vragen bij Jeugdbescherming Gelderland en William 

Schrikker Groep 

 

De huidige werkafspraak was: 
-Sociaal Team belde voor het inzetten van consultatie en advies naar Jeugdbescherming.  

-De dienstverlening startte gelijk. 

-De gecertificeerde instelling declareerde achteraf 

 

Nieuwe werkwijze: 
-Voor Consultatie en advies moet een aparte productbestelling “productbestelling consultatie en 

advies GI” worden ingevuld en geüpload in WIZ. Neem hiervoor gewoon de ‘productbestelling 

Jeugd’ en kruis hierin alleen product 72b aan. Sla deze op als productbestelling consultatie en 

advies. Zie ook de instructie documenten upload hiervoor.  

-In het productenboekje staat consultatie en advies onder code 72b aangegeven. 
-Op deze productbestelling hoeft geen datum van melding aangegeven te worden.  

-Het product consultatie en advies wordt afgegeven in uren. 

-De backoffice maakt een 301 bericht aan. 

 

  


