
 

Stroomschema of  

werkproces UHA:  

van start tot beslissing zaak1 
 

Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is 

bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en 

blinden. 

 

Start zaak bij rechtbank: 

Betreft conflictscheiding met kind(eren) 

Behandeling op zitting 

 

Rechtbank acht, gehoord Rdvk, inzet UHA noodzakelijk (middels beknopt 

formulier) 

Ouders gaan akkoord met inschakelen Rvdk en benaderen dat Rvdk contact opneemt 

met lokaal jeugdteam gemeente 

Rechtbank stuurt formulier UHA naar het loket Rvdk 

Binnen 2 werkdagen per e-mail  

Rvdk neemt contact op met de gemeente 

 binnen 1 week wordt door de Rvdk contact opgenomen met het lokale 

jeugdteam2 van de gemeente 

 de Rvdk neemt contact op met het lokale jeugdteam over het inzetten van 

UHA 

 de Rvdk gaat bij lokaal jeugdteam na of er zwaarwegende contra-indicaties 

zijn voor inzet UHA 

Geen contra-indicaties voor inzet UHA 

 Rvdk neemt contact op, binnen 2 weken na ontvangst formulier, met het 

lokale jeugdteam en het JHA over het in te zetten jeugdhulptraject; 

 Rvdk verstrekt aan JHA gegevens over in te zetten jeugdhulptraject en de 

gegevens van de ouders en de kinderen 

                                           
1 Voor het volledig uitgeschreven stappenplan zie UHA-document vanaf hoofdstuk 5 
2 Het lokale jeugdteam kan ook lokale toegang of lokaal wijkteam zijn, dit verschilt per gemeente 



 

2. 

 

De gemeente geeft een beschikking jeugdhulp af conform UHA 

De gemeente is verwijzer en neemt zonder verdere toets het advies/ inhoud formulier 

van de rechtbank over, de gemeente voert verder geen regie 

De regie voor het UHA ligt bij de rechtbank en de RvdK 

De regie ligt bij de rechtbank/ de regierechter, de informatievoorziening (van het lokale 

jeugdteam of de JHA) loopt via de Rvdk 

Wel zwaarwegende contra-indicaties voor inzet UHA 

 Rvdk informeert schriftelijk, binnen 2 weken na ontvangst formulier, de rechtbank 

en de ouders/ advocaten; 

 Rvdk start onderzoek (naar aanleiding van de ter zitting door kinderrechter 

gegeven voorwaardelijk opdracht tot onderzoek). De Rvdk zal tevens beoordelen 

of de contra-indicaties al dan niet nog langer in de weg staan in inzet UHA. 

JHA gaat aan de slag met UHA na ontvangst bericht Rvdk 

Ouders worden binnen 5 werkdagen uitgenodigd 

Intake binnen 3 tot 5 weken (streven is 3 weken) 

Rechtbank maakt beschikking inzet UHA als er geen contra-indicaties zijn 

binnen 3 weken na de zitting 

Vastlegging instemming ouders 

Voorwaardelijke opdracht Rvdk nader onderzoek na UHA-traject 

Rechtbank verstuurt beschikking inzet UHA naar Rvdk 

Binnen 2 werkdagen na de uitspraak beschikking 

Of 

Rechtbank maakt beschikking, als er contra-indicaties zijn, waarin alsnog 

onderzoek door Rvdk wordt gelast binnen 3 weken na zitting 

Indien Rvdk na onderzoek alsnog adviseert om UHA in te zetten maakt rechtbank alsnog 

beschikking inzet UHA en loopt het onderstaande schema door en start weer vanaf ‘geen 

contra- indicaties voor inzet UHA’ 

Rvdk verstuurt beschikking inzet UHA naar JHA 

Binnen 3 werkdagen na ontvangst, zodat JHA de beschikking bij de intake heeft 

JHA start UHA na intake 

Met ouders en/of kind(eren) 

Binnen 4 weken na intake 

JHA rondt UHA af met eindevaluatie en/of eindrapportage 

BOR / ONS: binnen 7 maanden (Behoudens verzoeken tot verlenging) 

KUK: binnen 6 maanden, mits er geen zomervakantie tussen zit 



 

3. 

 

JHA verstuurt eindevaluatie of -rapportage naar Rvdk en ouders 

Binnen 4 weken (KUK/BOR/ONS) 

Óók indien traject UHA voortijdig wordt beëindigd 

 

Als jeugdhulptraject is voltooid meldt de Rvdk dit binnen 2 weken aan 

rechtbank 

Rechtbank stelt partijen in de gelegenheid nader te reageren en legt de vraag voor of 

een andere mondelinge behandeling nog noodzakelijk is. 

OF 

Als het jeugdhulptraject voortijdig is geëindigd meldt de Rvdk dit binnen 2 

weken aan rechtbank 

Rvdk geeft aan of hij onderzoek gaat starten en zo ja, binnen welke termijn dit klaar zal 

zijn. Bij het raadsadvies wordt tevens de (eind)evaluatie of rapportage UHA ingediend. 
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