
I  Voor wie is het BSJP? 

Ben jij

 � een professional,

 � die werkt met jongeren van 16 tot en met 27 jaar uit 

Den Haag, LeidschendamVoorburg of Rijswijk,

 � met problemen op het terrein van dagbesteding 

(school/werk), zorg (sociaal/geestelijk), huisvesting, 

veiligheid en schulden,

 �  en loop jij vast met een casus?

Dan is het Boven Stedelijk Jongeren Platform er voor jou! 

De doelgroep van het BSJP zijn de professionals die 

 werken met jongeren waarbij het op een of andere manier 

niet lukt om hen binnen de bestaande netwerken (terug) 

te leiden naar (of te behouden binnen) werk, school of 

anderszins zinvolle dagbesteding.

II Wat doet het BSJP?

Het BSJP biedt jou direct hulp bij het oplossen van 

het  probleem in een casus. Het BSJP doet dit door het 

 uitvoeren van de volgende taken:

a.  het geven van informatie en consultatie, 

b.  het voeren van procesregie van de casus. Dit betekent 

het organiseren van hulp van partners en het bewaken 

van afspraken,

c.  het signaleren en agenderen van knelpunten, wensen 

en behoeften.

De hulp is gericht op het vergroten van de eigen kracht, 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongere.

Experts die onderdeel uitmaken van het BSJP-smoelen-

boek en de BSJP-bureaudienst voeren deze taken uit. 

Het BSJP is geen probleemeigenaar van de casus. 

De casusregie blijft liggen bij de melder.
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Werk jij met jongeren? En loop jij 
vast met een casus? Dan helpt 
het Boven Stedelijk Jongeren 
Platform    jou graag verder! 
Het BSJP is er voor domein 
overstijgende  problemen, 
waarbij samenwerking 
essentieel         is.
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Boven Stedelijk 
Jongeren Platform 
is er voor jou! 
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III Wanneer kan ik bij het BSJP terecht?

Je kunt bij het BSJP terecht indien het jou niet lukt om deze casus zelf en in samen

werking met andere organisaties en netwerken (denk aan o.a. het jeugdteam, de sociale 

wijkzorgteams) op te lossen.

IV Hoe is het BSJP opgebouwd?

Het BSJP bestaat uit een smoelenboek en een bureaudienst.

Bij het smoelenboek kun je aankloppen voor advies en consulatie. De experts in het 

smoelenboek zijn sterke uitvoerders en kunnen je helpen bij complexe domein over

stijgende problemen. De experts geven advies en leggen de nodige verbindingen tussen 

organisaties, professionals en vraag en aanbod. 

Bij de bureaudienst kun je terecht als na consultatie met het smoelenboek nog niet 

duidelijk is wie ingeschakeld moet worden, of wat er precies nodig is om de casus vlot te 

trekken. Ook kun je hier terecht als je bent vastgelopen in allerlei procedures, regels en 

loketten. De experts in de bureaudienst zijn sociaal regisseurs, jeugdregisseurs,  

veld regisseurs      en teamleiders.

De bureaudienst adviseert of neemt tijdelijk het proces rond de casus over. 

Daarnaast signaleert, registreert en agendeert de bureaudienst terugkerende vraag

stukken en knelpunten zo nodig bij de contactpersonen en het management (inclusief 

directies) van de gemeentelijke diensten en afdelingen en betrokken organisaties.

V Hoe kom ik in contact met het BSJP?

Je kunt op twee manieren contact opnemen. 

1.  Weet jij nog niet welke expertise jij wilt raadplegen? Neem dan contact op met  

één van de volgende partijen:

a.  Indien de jongere in Den Haag woont en 18+ is:  

bij het Intermediairen Contactpunt (ICP)  

T (070) 353 74 67 en W www.denhaag.nl/meldcode 

b.  Indien de jongere in Den Haag woont en 18 is:  

bij de CJG Servicelijn (18-)  

T 0800 285 40 70 –optie 3 en E gezinscoaches@cjgdenhaag.nl

c. Indien de jongere in Rijswijk woont (18 en 18+):  

bij de bureaudienst Jeugdteam Rijswijk  

T (085) 273 41 50 en E jeugdteam@rijswijk.nl

d.  Indien de jongere in Leidschendam-Voorburg woont (18 en 18+):  

bij de bureaudienst Jeugdteam Leidschendam-Voorburg  

T (070) 317 27 37 en E jeugdteam@leidschendamvoorburg.nl

De bovenstaande partijen toetsen binnen 48 uur (uitgaande van reguliere werkdagen) 

of jij zelf al voldoende gehandeld hebt. Zo ja, dan zorgen zij ervoor dat jouw vraag aan de 

juiste BSJPexpert wordt gekoppeld. Zo nee, dan geven zij aan welke stappen je zelf nog 

kan zetten.

2.  Weet jij wel welke expertise jij wilt raadplegen? Neem dan direct contact op met  

één van de experts uit het smoelenboek. Ook hier krijg je na 48 uur respons.

VI Wat gebeurt er na het melden? 

Nadat jij jouw vraag hebt gemeld bij het BSJP, gaan de BSJPexperts van het smoelenboek 

en/of de bureaudienst hier samen met jou en de jongere, me e aan de slag.

Als de BSJPexperts de casus niet direct kunnen oplossen, kan de bureaudienst opschalen 

naar het management. 

De bureaudienst signaleert regelmatig terugkerende knelpunten en behoeften en kan 

deze agenderen bij de aangewezen contactpersonen van de gemeentelijke diensten en 

afdelingen en betrokken organisaties. Deze contactpersonen zorgen ervoor 

dat de vraagstukken en knelpunten bij een medewerker worden belegd, 

die adviseert over een oplossingsrichting. 

VII Welke partijen zijn aangesloten op het BSJP?

De BSJPexperts zitten op basis van hun rol en expertise in het 

BSJP. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de domeinen (Jeugd)

Zorg, Onderwijs, Veiligheid, Werk en Inkomen en Wonen.

De volgende gemeenten en organisaties leveren experts 

voor het BSJPsmoelenboek en de BSJPbureaudienst:

 �  Gemeente Den Haag

 �  Gemeente LeidschendamVoorburg 

 � Gemeente Rijswijk 

 � IDcollege 

 � Impegno 

 � Jeugdbescherming West

 � Jeugdformaat 

 � Leger des Heils 

 � Middin 

 � Parnassia Groep

 � ROC Mondriaan 

 � de Waag 

 � Xtraplus (JIT)
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