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PARTIJEN,

GEMEENTEN Leudal, Nederweert en Weert

hierna gezamenlijk te noemen ‘gemeenten’,

EN

GI’s Bureau Jeugdzorg Limburg, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils.

hierna gezamenlijk te noemen ‘GI’s,

hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’,

OVERWEGENDE DAT:

 Gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor alle hulp aan jeugdigen, waaronder hulp 
binnen het gedwongen kader (maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering);

 Artikel 3.2 lid 1 van de Jeugdwet bepaalt dat alleen Gecertificeerde Instellingen (hierna: GI’s) deze 
jeugdbescherming en jeugdreclassering mogen uitvoeren;

 De GI’s op grond van artikel 3.5 lid 1 van de Jeugdwet overleggen over de inzet van jeugdhulp met de 
gemeente (of gemandateerde instelling); 

 Artikel 3.5 lid 3 van de Jeugdwet de gemeenten en de GI’s verplicht om hun afspraken hierover vast te 
leggen in een protocol;

 In november 2014 de eerste samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en GI’s zijn gemaakt 
vervangen door de Samenwerkingsafspraken van februari 2016;

 Sindsdien hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden waardoor aanpassing van de in 2016 
gemaakte afspraken noodzakelijk is;

 De gemeenten in Midden-Limburg West en de GI’s deze geactualiseerde afspraken wensen vast te 
leggen in onderhavig Samenwerkingsprotocol 2019. Deze vervangen de afspraken van februari 2016;



KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:
 

1. Doel
De afspraken zoals vastgelegd in dit Samenwerkingsprotocol hebben tot doel:

• Procesafspraken te maken tussen gemeenten en GI’s, als bedoeld in artikel 3.5 lid 3 van de Jeugdwet.
• Het benoemen van de meest essentiële punten die ter sprake moeten komen in het overleg en de 

samenwerking tussen gemeenten en de GI’s met betrekking tot de in te zetten jeugdhulp.
• Het zoveel mogelijk op provinciale schaal uniformeren van de afspraken.

2. Uitgangspunten
Voor de samenwerking tussen partijen gelden een aantal algemene uitgangspunten:

 Jeugdigen, hun veiligheid en hun toekomstperspectief staan centraal. Versterking van de eigen kracht 
van kinderen, jongeren, gezinnen en hun sociale netwerk staat daarbij voorop. Bij de uitvoering van de 
maatregelen wordt aangesloten bij de specifieke leefwereld van de jeugdige en diens sociale systeem, 
én wordt gericht ingezet op het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdige, ouders en sociale 
systeem.

 Hulp in het gedwongen kader is (meestal) geen nieuw hulptraject, maar een onderdeel van het 
lopende hulpverleningsproces, waarin de al ingezette hulp meegenomen wordt en tevens nieuwe hulp 
ingezet kan worden specifiek aan het gedwongen kader.

 De hulpverlening wordt gebaseerd op één gezin – één plan – één regisseur. Ouders en jongeren zijn 
nadrukkelijk betrokken bij het samenstellen van één Gezin – één Plan - één Regisseur.

 De expertise van de GI kan ook ingezet worden als nog geen sprake is van een gedwongen maatregel 
(drangtraject) of na afloop van een maatregel (nazorg). Gemeenten maken hier in dat geval specifieke 
afspraken over met de GI.

 Een maatregel duurt zo kort en is zo licht als mogelijk, maar duurt wel zo lang en is zo zwaar als nodig.
 Partijen dragen zorg voor een deskundige beoordeling en inzet van jeugdhulp, waarbij integrale vraag, 

eigen kracht en zelfregie uitgangspunt blijft.
 Partijen committeren zich aan de voortzetting van landelijke protocollen en convenanten en handelen 

conform de inhoud ervan.
 GI’s hebben ruimte om samen te doen wat nodig is, zijn efficiënt en kostenbewust.
 Partijen willen zicht op de resultaten die de GI’s behalen.
 Bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering sluiten de GI’s aan bij het 

gemeentelijk beleid (conform artikel 2.1 Jeugdwet) en de in de gemeenten gebruikelijke werkwijzen 
en methoden met betrekking tot de toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van 
voorzieningen op het gebied van de jeugdhulp. 

3. Algemene afspraken
3.1. Toereikend aanbod aan GI's
De gemeenten dragen zorg voor een toereikend aanbod aan GI’s. Om voldoende aanbod te realiseren is bij het 
bepalen van het aanbod aan GI’s aandacht voor de generale doelgroep, maar ook voor specifieke doelgroepen 
zoals jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking en jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, 
met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en/of complexe gezinssystemen. 

De gemeenten maken met de GI’s in het kader van het aanbod in ieder geval nadere afspraken over de 
volgende onderwerpen:

• Vormen van jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
• Tarieven.
• Volume.
• Te behalen resultaten/prestatie indicatoren.
• Monitoring, verantwoording en rapportages.
• Knelpunten (onder andere voortvloeiend uit het woonplaatsbeginsel).



3.2. Toereikend aanbod aan jeugdhulp 
De gemeenten dragen zorg voor een toereikend aanbod aan jeugdhulp die in het gedwongen kader ingezet kan 
worden. Gemeenten leveren voor aanvang van enig kalenderjaar een lijst aan met gecontracteerde 
jeugdhulpaanbieders aan de GI’s en stellen de GI’s in kennis van mutaties in het aanbiedersbestand. Binnen de 
bestaande contractafspraken zijn er voldoende mogelijkheden om passende hulp in te zetten. In principe mag 
een jeugdhulpaanbieder geen wachtlijst hebben zonder dat hier tijdig melding van is gemaakt bij gemeenten 
(signaalfunctie). 

3.2a. Inzet van jeugdhulp in het kader van de jeugdbescherming
Bij het uitspreken van een kinderbeschermingsmaatregel kan de rechter al aangeven waar de hulp zich 
op moet richten. De GI moet hier, in overleg met de gemeente (of gemandateerde instelling), een 
passend aanbod bij zoeken, in beginsel bij de door gemeenten gecontracteerde aanbieders.
Bovendien kan de GI tijdens het uitvoeren van de maatregel andere vormen van jeugdhulp inzetten 
naast hetgeen de rechter heeft aangegeven, in het belang van de betrokken minderjarige. De 
gewenste jeugdhulp wordt ingezet in overleg met de gemeente (of gemandateerde instelling), zie 
onder punt 3.3 van de Algemene afspraken.

3.2b. Inzet van jeugdhulp in het kader van een strafrechtelijke beslissing (jeugdreclassering)
In een schorsing uit een voorlopige hechtenis of bij een voorwaardelijk vonnis, kan de rechter als 
bijzondere voorwaarde aangeven dat een jongere of jongvolwassene bepaalde vormen van jeugdhulp 
moet volgen. De gewenste jeugdhulp wordt ingezet in overleg met de gemeente (of gemandateerde 
instelling).

De jeugdreclassering houdt toezicht op het naleven van de voorwaarden, begeleidt de jongere daarbij 
en bepaalt in de praktijk hoe de eis van de rechter wordt ingevuld met een concreet hulpaanbod. 
Daarnaast kunnen ook de Raad voor de Kinderbescherming of functionarissen binnen de justitiële 
jeugdinstellingen (selectiefunctionaris, instellingsarts, directeur) jeugdreclassering en jeugdhulp 
inzetten. In al deze gevallen is de gemeente verplicht om deze jeugdhulp te leveren.

3.3. Overleg met gemeenten
Noord- en Zuid Limburg:
Alvorens de GI’s overgaan tot het bepalen of en, zo ja, welke jeugdhulp is aangewezen bij de uitvoering van de 
een maatregel in het kader van jeugdbescherming of jeugdreclassering, vindt overleg plaats met de gemeente 
(of de gemandateerde instelling) waar de jeugdige zijn woonplaats heeft. Dit geldt niet indien de verplichting 
tot het bieden van jeugdhulp rechtstreeks voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing. Ten aanzien van het te 
voeren overleg gelden de volgende afspraken:

 De GI die de maatregel uitvoert overlegt op casusniveau met de gemeente (of de gemandateerde 
instelling) over welke jeugdhulp ingezet wordt en welke gecontracteerde aanbieder de jeugdhulp 
gaat leveren.

 Indien de GI van mening is dat een niet gecontracteerde aanbieder een beter alternatief is voor de 
jeugdhulp, overlegt zij hiertoe met de gemeente (of de gemandateerde instelling). Zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente (of de gemandateerde instelling) mag 
dergelijke hulp niet ingezet worden.

 De GI treedt in overleg met de gemeente (of de gemandateerde instelling) als er naar oordeel van de 
GI een wijziging van de jeugdhulp noodzakelijk is gedurende de uitvoering van de maatregel.

Midden-Limburg
Er vindt overleg plaats tussen de GI die de maatregel uitvoert en de gemeente (of de gemandateerde instelling) 
via de daartoe ingerichte overlegstructuren, conform de hierover onderling gemaakte nadere afspraken. 
Aanpassing of uitbreiding van overleg op casusniveau tussen GI en gemeente (of gemandateerde instelling) kan 
in nadere afspraken worden vastgelegd. 



3.4. ICT
3.4.1. Alle ketenpartners die werken binnen het gedwongen kader van de hulp voor de jeugd, zijn aangesloten 
bij het systeem CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening), voor beveiligde, geautomatiseerde 
gegevensoverdracht op casusniveau. Het gaat om de gemeenten (of gemandateerde instelling) de GI’s, Veilig 
Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. 
3.4.2. De GI’s werken conform de Verwijsindex Risicojongeren.
3.4.3 De GI’s conformeren zich aan het gebruik van het berichtenverkeer, zoals in de nadere afspraken op 
grond van artikel 4. wordt vastgelegd.
3.5. Calamiteiten en incidenten
In geval van een calamiteit dan wel incident handelen gemeenten en GI’s volgens het geldende 
Calamiteitenprotocol. Dit protocol geldt voor alle jeugdhulpverleners. GI’s zijn verantwoordelijk voor de 
naleving door hun medewerkers.

3.6. Privacy
Partijen handelen bij de verwerking van persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en zijn 
daarbij gehouden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.

4. Nadere afspraken
Op (sub)regionaal of lokaal niveau worden nadere samenwerkings- en/of uitvoeringsafspraken gemaakt tussen 
de gemeenten en de GI’s. Deze nadere afspraken verhouden zich als een specialis ten opzichte van onderhavig 
Samenwerkingsprotocol en betreffen ten minste:

• Nadere afspraken omtrent het aanbod (zie ook onder punt 3.1).
• Nadere afspraken omtrent aanlevering, reactietermijnen en wijze van bespreken, ten 

aanzien van het overleg als bedoeld onder 3.3.
• Nadere afspraken over de toeleiding op casusniveau naar een maatregel (beschermtafel, -

plein), als ook over de situatie dat een maatregel naar verwachting binnen korte tijd zal 
eindigen (omgekeerde beschermtafel).

5. Toe- en uittreding
5.1. Gedurende de looptijd van dit Samenwerkingsprotocol kunnen nieuwe GI’s toetreden, indien dit op basis 
van de bekostigingsvorm door de gemeenten aan de orde is. De gemeente stelt de GI’s die partij zijn bij dit 
Samenwerkingsprotocol in kennis van de toetreding. 
5.2. Een GI die niet langer door de gemeenten wordt bekostigd treedt van rechtswege uit dit 
Samenwerkingsprotocol met ingang van de datum waarop de bekostiging eindigt.

6. Evaluatie
Eenmaal per jaar worden de afspraken in dit Samenwerkingsprotocol geëvalueerd en indien nodig, na 
instemming van partijen, aangepast. 

7. Slotbepalingen
7.1. Voor alle afspraken geldt dat hiervan gemotiveerd afgeweken kan worden, na wederzijdse schriftelijke 
instemming tussen partijen.
7.2. Dit Samenwerkingsprotocol vervangt de afspraken in het Samenwerkingsprotocol februari 2016 en treedt 
in werking op 1 januari 2019. Het Samenwerkingsprotocol februari 2016 vervalt op deze datum van 
rechtswege. 



ALDUS IN OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND 

Namens Gemeente Leudal Gemeente Nederweert
De burgemeester Gemeente Nederweert De burgemeester Gemeente Nederweert

B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Datum: ………………………… Datum: …………………………

Namens Gemeente Weert
De burgemeester Gemeente Nederweert

B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Datum: …………………………

Bureau Jeugdzorg Limburg William Schrikker Groep

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Datum: ………………………… Datum: …………………………

Leger des Heils

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Datum: …………………………


