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Werkwijze Doorbraaktafel  

Wat is de doorbraaktafel? 

Overleg waaraan verwijzers en aanbieders  van ondersteuning en verblijf deelnemen om te komen tot 
duurzame oplossingen voor jeugdigen die ongepland uithuisgeplaatst (dreigen  te) worden en/of 
geplaatst zijn in de tussenvoorziening. De doorbraaktafel is  ondergebracht bij het regionale 
Expertteam Jeugd en de uitvoering van de doorbraaktafel wordt opgenomen in het convenant dat als 
basis geldt voor de samenwerking binnen het Expertteam. 

Wanneer wordt een casus ingebracht  bij de doorbraaktafel? 

 Als jeugdige is geplaatst in de tussenvoorziening voor maximaal 28 dagen. Dit dient dan 
uiterlijk binnen 14 dagen na plaatsing op de tussenvoorziening te gebeuren.  

 Als jeugdige  geplaatst zou moeten worden in de tussenvoorziening voor maximaal 28 dagen, 
maar er geen plek is in deze tussenvoorziening.  

 Als er sprake is van stagnatie en uithuisplaatsing voor de jeugdige dreigt, en er niet voldoende, 
intensieve ambulante thuishulp,  deeltijdbehandeling of andere noodzakelijke hulp aanwezig 
is.  

Wanneer wordt een casus niet ingebracht bij de doorbraaktafel? 

 Als er sprake is van een acute crisis met onveiligheid  

 Als duidelijk is waar  de jeugdige vanuit huis naar toe geplaatst zou moeten worden,  maar 
waarbij dat niet of niet tijdig te realiseren valt. In dat geval kan de schakelfunctionaris worden 
ingeschakeld. Pas na consultatie van de schakelfunctionaris kan alsnog overwogen worden 
de zaak in te dienen bij de doorbraaktafel.  

Overige criteria? 

 Casussen kunnen worden ingebracht door gemeenteconsulent, Veilig Thuis of Gecertificeerde 
Insteling. 

 Casussen worden alleen met schriftelijke toestemming van betrokken jeugdige en/of zijn 
ouders besproken. 

 Voor het indienen van een casus dient  het invulformulier ‘Verzoek tot bespreking 
Doorbraaktafel’ gebruikt te worden dat te downladen is via www.cateamgv.nl  

 Dit invulformulier dient uiterlijk een week voorafgaand aan het overleg verstuurd te worden 
door middel van uploaden via www.cateamgv.nl (voor professionals) . 

 Dit invulformulier wordt aangevuld met alleen die rapportage(s) die de vraag om hulp kunnen 
verduidelijken zoals bijvoorbeeld evaluaties over eerder ingezette jeugdhulp. 

 Follow up van de casus vindt plaats in de vorm van evaluatie tijdens het eerstvolgende 
bijeenzijn van de doorbraaktafel.  

Wanneer  komt de doorbraaktafel bij elkaar? 

Wanneer:  Tweewekelijks op de dinsdagmiddag van 12.15 -13.30 uur.  

Startdatum: 26 januari 2021.  

Locatie:  Regiokantoor in Bussum. Indien noodzakelijk vanwege corona via teams of zoom.   

Wie nemen deel aan de doorbraaktafel? 

Het voorzitterschap, secretariaat en de coördinatie worden gedaan door het Consultatie en 
Adviesteam. Verder wordt aan de doorbraaktafel deelgenomen door  betrokken  jeugdige en/of zijn 
ouders of wettelijke gezagsdragers, de inbrenger, vertegenwoordigers van zorgaanbieders en, indien 
nodig,  het samenwerkingsverband van primair en voortgezet onderwijs, andere professionals of 
mensen uit het netwerk van betrokkenen.   
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