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Convenant 
Expertteam Midden-Limburg
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Ondergetekenden:

- De gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw A.M.C. Bruijsten-van de Berg in haar hoedanigheid van 
portefeuillehouder Jeugdzorg, daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet 
gemachtigd door de heer J.W.M.M.J Hessels in zijn hoedanigheid van burgemeester, 
handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. …

- De gemeente Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer M.P.J. Janssen in zijn hoedanigheid van portefeuillehouder 
Sociaal domein, daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet gemachtigd 
door mevrouw D. H. Schmalschläger in haar hoedanigheid van burgemeester, handelend ter 
uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. …

- De gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ Maasbracht, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door heer M.H.E. Wilms in zijn hoedanigheid van portefeuillehouder Jeugd, 
daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet gemachtigd door de heer 
S.H.M. Strous in zijn hoedanigheid van burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit 
van burgemeester en wethouders d.d. …

- De gemeente Nederweert, Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweert, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw C.P.W.M.. Dieteren in haar hoedanigheid van 
portefeuillehouder Jeugd, daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet 
gemachtigd door mevrouw B.M.T.J. Op de Laak in haar hoedanigheid van burgemeester, 
handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. …

- De gemeente Roerdalen, Schaapsweg 20, 6077 CG St. Odiliënberg, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer J. den Teuling in zijn hoedanigheid van (waarnemend) 
portefeuillehouder Jeugd, daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet 
gemachtigd door mevrouw M. de Boer-Beerta haar hoedanigheid van burgemeester, 
handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. …

- De gemeente Roermond, Markt 31, 6041 EM Roermond, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw M.A.J. Smitsmans-Burhenne in haar hoedanigheid van 
portefeuillehouder Sociaal domein, daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 
Gemeentewet gemachtigd door mevrouw M.J.D. Donders – de Leest in haar hoedanigheid van 
burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 
…

- De gemeente Weert, Wilhelminasingel 101, 6000 AZ, Weert, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer P.P.H. Sterk in zijn hoedanigheid van portefeuillehouder 
Jeugdzorg, daartoe op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet gemachtigd door 
de heer R.J.H. Vlecken in zijn hoedanigheid van burgemeester, handelend ter uitvoering van 
het besluit van burgemeester en wethouders d.d. …

Hierna afzonderlijk te noemen ‘gemeente’ en gezamenlijk te noemen ‘gemeenten’, 



3

Overwegende dat:

- Gemeenten sinds 2018 op grond van Voortgangsrapportage ‘Zorg voor de Jeugd’ verplicht zijn 
om te werken met een Expertteam ten behoeve van jeugdigen met complexe zorgvragen op 
meerdere leefgebieden waarbij meerdere partijen nodig zijn om de oplossing te realiseren en 
waarbij de problemen beïnvloed worden en/of impact hebben op het gezin;

- De commissie Zorg Jeugd Onderwijs (ZJO) van de VNG in november 2020 op grond van de 
Notitie Borging Expertteams (VNG, 26 november 2020) een besluit genomen heeft over de 
inrichting van de Expertteams, in het bijzonder de werkprocessen en de vier functies, zijnde: 
(1) consultatie en advies, (2) procesregie, (3) signaleren en adviseren en (4) leren van 
complexe zorgvragen; 

- Vanuit het Rijk incidentele middelen zijn toegekend voor 2021 voor het oplossen en/of 
voorkomen van wachtlijsten, middels onder andere de inzet van een Expertteam (Kamerbrief 22 
april 2021);

- Dat de twee jeugdzorgregio’s Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West op informele 
basis reeds één gezamenlijk Expertteam voor Midden-Limburg kennen;

- Dat de beide jeugdzorgregio’s gezamenlijk verantwoordelijkheid willen dragen voor de kosten 
die aan de inrichting van dit Expertteam zijn verbonden, voor zover het betreft de inzet van een 
voorzitter/procesregisseur; 

- Gemeenten de afspraken omtrent deze inzet wensen vast te leggen in onderhavig convenant;
- Gemeenten naast dit convenant nog een separate Samenwerkingsovereenkomst Expertteam 

Midden-Limburg aangaan met de andere ketenpartners die deelnemen in het Expertteam, 
waarin nadere afspraken worden gemaakt met betrekking tot de inrichting en werkwijze van het 
Expertteam;

en komen overeen als volgt:

Artikel 1 Doel van dit Convenant
Middels dit convenant maken gemeenten afspraken over de (bekostiging van de) inzet van een 
voorzitter/procesregisseur ten behoeve van het Expertteam en de voorwaarden waaronder deze 
samenwerking plaatsvindt. 

Artikel 2 Inzet en taken van de voorzitter/procesregisseur
1. Gemeenten zetten gezamenlijk een voorzitter/procesregisseur in ten behoeve van het 

Expertteam.
2. De voorzitter/procesregisseur is verantwoordelijk voor de borging van de vier functies van het 

Expertteam, zijnde:
- consultatie en advies;
- procesregie;
- signaleren en adviseren;
- leren van complexe zorgvragen.

3. De in te zetten voorzitter/procesregisseur dient te voldoen aan het functieprofiel als 
beschreven in bijlage 1 bij dit convenant en voert de taken uit zoals in deze bijlage benoemd.

4. De in het kader van dit convenant samenwerkende jeugdregio’s Midden-Limburg Oost en 
Midden-Limburg West wijzen uit hun midden ieder één vakinhoudelijk beleidsambtenaar aan 
die jegens de voorzitter/procesregisseur fungeert als aanspreekpunt namens de betreffende 
jeugdregio. 
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Artikel 3 Aansturing van de voorzitter/procesregisseur
1. De voorzitter/procesregisseur als bedoeld in het vorige artikel treedt in dienst bij/wordt 

ingehuurd door de gemeente Roermond, die ter zake optreedt als formeel 
werkgever/penvoerder.

2. Gedurende de initiële looptijd als bedoeld in artikel 5 lid 1 van dit convenant, is sprake van 
inhuur.

3. De functionele/inhoudelijke aansturing van de voorzitter/procesregisseur vindt plaats door de 
stuurgroep Expertteam, welke nader wordt omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst 
Expertteam Midden-Limburg. De stuurgroep is tevens verantwoordelijk voor de inhoudelijke 
beoordeling van de voorzitter/procesregisseur. De inhoudelijke beoordeling dient als input 
voor de formele beoordeling door de gemeente Roermond.

Artikel 4 Bekostiging
1. Voor de bekostiging van de inzet van de voorzitter/procesregisseur is een totaalbudget van 

maximaal € 110.400,- per jaar beschikbaar. Voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 
31 december 2021 betreft het naar rato een bedrag van maximaal € 31.200,-. 

2. De bijdragen van de individuele gemeenten aan de gemeente Roermond worden naar rato 
bepaald op basis van inwoneraantal, bron CBS, op basis van peildatum 1 januari van het 
betreffende jaar.

3. De gemeente Roermond stuurt tweemaal per jaar achteraf (in juli en januari) een factuur aan 
de gemeenten op basis van daadwerkelijke kosten, waarbij de hoogte van de deelfacturen 
gezamenlijk het totaalbedrag als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet mag overschrijden. 

Artikel 5 Inwerkingtreding en duur
1. Dit convenant treedt in werking op 1 oktober 2021 en eindigt op 31 december 2023.
2. Gemeenten hebben de intentie om het Expertteam na 2023 structureel voort te zetten. In dat 

kader wordt dit convenant uiterlijk in december 2022 geëvalueerd en vindt vóór 31 maart 
2023 binnen de gemeenten besluitvorming plaats over de voortzetting van de samenwerking 
vanaf 2024. Bij positieve besluitvorming door gemeenten omtrent de structurele voortzetting, 
wordt dit convenant telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.

3. Als onderdeel van de evaluatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt bezien in hoeverre de 
gemeente Roermond ten behoeve van de uitvoering van dit convenant (overhead)kosten 
heeft gemaakt, waarin niet is voorzien in het bedrag als bedoeld in artikel 4, lid 1 van deze 
overeenkomst en waarvan in alle redelijkheid niet kan worden gevergd dat deze enkel ten 
laste komen van de gemeente Roermond. De evaluatie kan leiden tot bijstelling van 
voornoemd bedrag, hetgeen geldt als een wijziging als bedoeld in artikel 6 lid 1 van dit 
convenant.

4. Bij verlenging van het convenant als bedoeld in lid 2 van dit artikel, vindt jaarlijks in januari 
een evaluatie over het voorafgaande jaar plaats.

5. Gedurende de initiële looptijd als bedoeld in lid 1 van dit artikel is er geen mogelijkheid tot 
tussentijdse opzegging. Een gemeente die na ommekomst van de initiële looptijd wenst op 
te zeggen met ingang van enig jaar, dient dit uiterlijk voor 1 februari voorafgaande aan het 
betreffende jaar schriftelijk kenbaar te maken aan de andere gemeenten.

6. Na beëindiging van dit convenant als bedoeld onder lid 1 van dit artikel, dan wel als 
opzegging als bedoeld in lid 5 van dit artikel eenzijdig geschiedt door een of meerdere 
gemeenten, komen de uit de beëindiging voortvloeiende (personeels)kosten die de gemeente 
Roermond heeft (waaronder kosten met betrekking tot bovenformativiteit en wachtgeld) 
volledig voor rekening van de (opzeggende) gemeenten. De gemeente Roermond stuurt in 
dat geval een separate factuur aan de (opzeggende) gemeenten. 
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Indien de opzegging als bedoeld in lid 5 van dit artikel eenzijdig geschiedt door de gemeente 
Roermond komen de uit de beëindiging voortvloeiende (personeels)kosten voor rekening van 
de gemeente Roermond.

Artikel 6 Slotbepalingen
1. Indien op grond van veranderde beleidsinzichten en/of gewijzigde of onvoorziene  

omstandigheden het convenant aanvulling of wijziging behoeft, treden gemeenten met 
elkaar in overleg om hier invulling aan te geven en, indien nodig, het convenant hierop aan 
te passen. Aanpassingen zullen in een addendum bij dit convenant worden opgenomen na 
schriftelijke instemming door alle gemeenten.

2. Er is sprake van een geschil indien een der gemeenten dit als zodanig kenbaar maakt aan 
de andere gemeenten. Bij geschillen treden gemeenten met elkaar in overleg teneinde een 
oplossing te vinden.
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Aldus in zevenvoud opgemaakt en ondertekend, [d.d. ……………………2021]

Mevrouw A.M.C. Bruijsten-van de Berg 
namens de gemeente Echt-Susteren,
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Aldus in zevenvoud opgemaakt en ondertekend, [d.d. ……………………2021]

De heer M.P.J. Janssen , namens de 
gemeente Leudal
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Aldus in zevenvoud opgemaakt en ondertekend, [d.d. ……………………2021]

De heer M.H.E. Wilms, namens de gemeente 
Maasgouw,
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Aldus in zevenvoud opgemaakt en ondertekend, [d.d. ……………………2021]

Mevrouw C.P.W.M.. Dieteren, namens de 
gemeente Nederweert,
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Aldus in zevenvoud opgemaakt en ondertekend, [d.d. ……………………2021]

De heer J. den Teuling, namens de gemeente 
Roerdalen,
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Aldus in zevenvoud opgemaakt en ondertekend, [d.d. ……………………2021]

Mevrouw M.A.J. Smitsmans-Burhenne, 
namens de gemeente Roermond,
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Aldus in zevenvoud opgemaakt en ondertekend, [d.d. ……………………2021]

De heer P.P.H. Sterk, namens de gemeente 
Weert,



13

Bijlage 1. Profiel voorzitter / procesregisseur Expertteam Midden-Limburg

Voorzitter / procesregisseur Expertteam Midden-Limburg
(24 uur per week)

Voor ieder kind uit de regio een passende oplossing, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. 
Daarvoor staan ouders en kinderen, zorgaanbieders en jeugdzorgregio’s aan de lat. 

Ben jij die verbindende schakel die ruime kennis heeft van de (jeugd)zorg-, lokale en nationale 
overheid en effectief kan samenwerken in de dynamiek van ketens en netwerken? Dan maken we 
graag kennis met jou!

Waar ga je werken?

Medio 2017 is landelijk ingezet op organiseren van een regionaal expertteam in iedere 
jeugdzorgregio. De jeugdzorg regio’s Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West kennen 
gezamenlijk één Expertteam Midden-Limburg. De belangrijkste taken van een regionaal expertteam 
zijn: (1) een plek bieden waar de meest ingewikkelde zorg- en ondersteuningsvragen van 
kinderen/ouders beter worden beantwoord en georganiseerd; (2) een bijdrage leveren aan een lerend 
jeugdstelsel door te leren van casuïstiek. 
Expertteams zijn volop in ontwikkeling en werken idealiter volgens de vier functies van een 
Expertteam: consultatie en advies, procesregie, signaleren en adviseren, leren van complexe 
zorgvragen. 

Het regionaal expertteam is een samenwerkingsverband van organisaties die zich richten op een 
passende oplossing voor ieder kind uit de regio, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag. Het 
regionaal expertteam verbindt informele en formele zorg-, bestuurlijke-, en maatwerktrajecten met 
elkaar. Alle gemeenten uit de jeugdzorgregio’s Midden-Limburg Oost en – West zijn aangesloten bij 
het regionaal expertteam. Professionals en ouders kunnen kinderen en gezinnen die vastlopen (of 
dreigen vast te lopen) aanmelden bij het regionaal expertteam. Het gaat dan om kinderen waarbij het 
huidige zorgaanbod niet aansluit bij de ondersteuningsbehoefte, een zorgaanbod alleen niet 
voldoende is om de problemen die spelen aan te pakken, maatwerk nodig is, eerdere ingezette 
hulpverlening niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Kortom; een regionaal expertteam richt zich 
op de complexe zorgvragen waar de reguliere hulpverlening en het ambtelijke systeem niet uitkomen. 
De organisaties die samenwerken binnen het regionaal expertteam formuleren samen met alle 
betrokkenen de ondersteuningsbehoefte van het kind en gezin en zorgen gezamenlijk voor een 
aanpak. Het regionaal expertteam laat pas los wanneer de oplossing op de ondersteuningsbehoefte is 
gerealiseerd en ondersteund, coördineert en versneld waar nodig gedurende dit proces. 
Alle organisaties betrokken bij het regionaal expertteam (zowel ambtelijk als aanbieders) geven 
bestuurlijke bescherming aan de oplossingen die rondom deze complexe casuïstiek worden bedacht. 

Werken voor een regionaal expertteam betekent iedere dag nieuwe uitdagingen. Uitdagingen van 
vandaag, maar ook die van de langere termijn zijn onderling verbonden, complex en vaak 
onvoorspelbaar. Er staat veel op het spel en de gevolgen kunnen verstrekkend zijn. 

Wat ga je doen?

Als voorzitter / procesregisseur zet je je vaardigheden in om de samenwerking in complexe 
casuïstiek te bewerkstelligen. Je zorgt voor een werkwijze waarbij de vier functies van het 
regionale expertteam voldoende geborgd zijn en ingezet kunnen worden. Je faciliteert de 
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totstandkoming van een advies en plan van aanpak, samen met ketenpartners en de cliënt zelf en 
zorgt samen met de leden van het regionaal expertteam dat de passende oplossing gerealiseerd 
wordt. Je signaleert daarnaast beleidsknelpunten en maakt voorstellen voor uitvoeringsbeleid en 
oplossingsrichtingen voor knelpunten. Als gezicht van het regionaal expertteam blijf je 
verantwoordelijk voor de opvolging van het gegeven advies. Je hebt geen hoofdrol in de 
rechtstreekse ondersteuning bij de casus, wel kan het zijn dat je vanuit je rol procesregie neemt 
indien de casus hierom vraagt. Jouw acties zijn erop gericht dat de ketenpartners hun taak en de 
coördinatie kunnen (gaan) nemen, hernemen of verbeteren zodat het kind de zorg krijgt die 
passend is bij de geformuleerde ondersteuningsbehoefte. 

Als voorzitter / procesregisseur maak je deel uit van het team van Midden-Limburg. Je bent 
verantwoordelijk voor de casuïstiek die door samenwerkingspartners ingebracht wordt bij het 
regionaal expertteam. Je stemt af en werkt samen met onze partners in de zorg-, gemeentelijke-, 
overheids-, en veiligheidsketen. Je bent het gezicht en aanspreekpunt van het regionale 
expertteam, neemt deel aan in- en externe overleggen en draagt het regionaal expertteam als 
samenwerkingsverband daadkrachtig uit. Daarnaast draag je zorg voor of laat je zorg dragen 
binnen het aantal beschikbare uren voor de noodzakelijke rapportages op casus- en 
managementniveau.

Jouw profiel

Je hebt inlevingsvermogen en draagt je onafhankelijke rol met senioriteit uit. Je beschikt over 
verbindende vaardigheden en een open houding. Met jouw diplomatieke stijl en overstijgende 
capaciteiten weet jij met diverse partijen met verschillende belangen de gezamenlijke doelen te 
bereiken. Je fungeert ook als aanspreekpunt voor alle deelnemers van het regionaal expertteam en 
anderen in de keten. Je bent voorzitter tijdens de casuïstiek besprekingen van het regionaal 
expertteam en treed op als procesversneller gedurende de realisatie van de gevonden oplossing. 

Je bent samenwerkingsgericht, want je hebt met veel verschillende partijen te maken. Je bent 
omgevingsbewust en voelt je betrokken bij actualiteiten die van invloed kunnen zijn op de 
werkzaamheden of op de samenwerkingspartners van het regionaal expertteam. Je weet de weg in 
het sociaal domein en de gemeentelijke keten. Je hebt immers dagelijks te maken met complexe 
casussen waarvoor snelle en out-of-the-box oplossingen nodig zijn. Maar je schroomt ook niet om 
domein overstijgend hulp te vragen wanneer de casus daarom vraagt. 

Je hebt ervaring met complexe casuïstiek binnen de jeugdzorg en/of het sociaal domein. Verder 
ben je besluitvaardig, initiatiefrijk, integer en innovatief. Je stimuleert samenwerking en brengt 
verschillende partijen op één lijn in het belang van de casus. Je kunt goed luisteren, observeren, 
adviseren en adresseren, zowel gevraagd als ongevraagd. Je bent in staat om onderscheid te 
maken tussen casuïstiek, management processen en financieel beleid en daar een juiste afweging 
in het belang van het kind voor te maken. 

Om dit werk goed uit te voeren, heb je HBO+ of academisch werk- en denkniveau.


