
Jij weet  
NIET welke 
expert je wilt 
raadplegen 

Jij weet   
WEL welke 
expert je wilt 
raadplegen 

Jij meldt de 
casus aan voor:

Neem contact op 
met expert(s) uit 
het smoelenboek 

Den Haag

Rijswijk

Leidschendam-
Voorburg

Heb jij zelf 
voldoende 
gehandeld?

Koppeling aan  
expert(s) uit het 
smoelenboek 

Binnen  
48 uur  

respons.

JA

NEE
Jij bent eerst 
zelf aan zet! 

Jij hebt NIET de  
juiste expert benaderd 

Casus NIET
opgelost

Jij hebt WEL de  
juiste expert benaderd 

Casus WEL
opgelost

sm
oelenboek

sm
oelenboek

*
Den Haag
• Intermediairen  

Contact Punt (18+)   
070 353 74 67 

 www.denhaag.nl/meldcode 
• CJG Servicelijn (18- ) 
 0800 285 40 70 - optie 3 - 
 gezinscoaches@cjgdenhaag.nl

Bureaudienst

Rijswijk
• Bureau Jeugdteam  

Rijswijk (18+ en 18-)
 085 273 41 50 
 jeugdteam@rijswijk.nl

Route Boven Stedelijk Jongeren Platform voor professionals

Het BSJP is er voor de gemeenten Den Haag,  
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in samenwerking 
met professionals uit de domeinen (Jeugd)Zorg,  
Onderwijs, Veiligheid, Werk en Inkomen en Wonen.

*

* *

* *

Wat is het  
smoelenboek?

In het smoelen- 
boek vind je de 
experts die  
beschikbaar zijn  
voor informatie 
 en consultatie.  

Wat is de bureaudienst?
De regisseurs in de bureaudienst geven advies, 
nemen tijdelijk het proces rond een casus over  
en signaleren terugkerende knelpunten en 
behoeften.
Indien nodig kan de bureaudienst opschalen  
naar het management van de betrokken (ge-
meentelijke) diensten, afdelingen en organisaties.
  

Voor wie is het BSJP?

Je kunt bij het BSJP terecht als  
je werkt met jongeren van 16  
tot en met 27 jaar met multi- 
problematiek en het jou niet lukt 
om een casus zelf en in samen- 
werking met andere organisaties 
en netwerken op te lossen.
  

* *

Jij loopt  
vast met  
een casus 

Koppeling aan 
expert(s) uit de 
bureaudienst 

Leidschendam-Voorburg  
•  Bureaudienst Jeugdteam 

Leidschendam-Voorburg (18+ en 18-) 
 070 317 27 37  

jeugdteam@leidschendam-voorburg.nl

Casus WEL
opgelost

Casus NIET
opgelost

* * *

* * *

Vraag advies 
aan een collega 
of een andere 
organisatie. 

Casus WEL
opgelost

Casus NIET
opgelost

Waar meld je een casus aan?

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/meldcode.htm
mailto:gezinscoaches%40cjgdenhaag.nl?subject=
mailto:jeugdteam%40rijswijk.nl?subject=
mailto:jeugdteam%40leidschendam-voorburg.nl?subject=

