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Status
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan jeugd, inclusief het 
gedwongen kader. De Jeugdwet (artikel 3.4) bepaalt dat alleen Gecertificeerde Instellingen (GI’s) deze 
jeugdbescherming en jeugdreclassering mogen uitvoeren. De GI bepaalt of jeugdhulp is aangewezen 
in het kader van de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. De GI 
zoekt hiertoe overleg en afstemming met het betreffende gebiedsteam, maar vanuit de wettelijke taak 
blijft het de eindverantwoordelijkheid van de GI’s. Op grond van de Jeugdwet leggen de gemeenten 
en de GI’s hun afspraken vast in een samenwerkingsprotocol.Voor u ligt het samenwerkingsprotocol 
van de gemeenten in Friesland en de GI’s Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, William Schrikker 
Stichting en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R). Het gaat om een dynamisch 
document, omdat partijen willen benadrukken dat het protocol niet in beton is gegoten. Werkende 
weg doen partijen ervaring op. Dit protocol is onderwerp van gesprek in het bestuurlijke overleg 
tussen de portefeuillehouders jeugd van de Friese gemeenten en de directies van de GI’s. Waar nodig 
leidt dit gesprek tot bijstellingen van dit protocol. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 staan de algemene afspraken tussen de gemeenten en GI’s. Deze afspraken hebben 
onder meer betrekking op de samenwerking tussen de GI’s en de Raad voor de Kinderbescherming, 
gehanteerde methoden en innovaties, uitwisseling van informatie en het handelen bij calamiteiten en 
interventies.

Hoofdstuk 2 gaat in op de afspraken over de bijdrage die de GI’s leveren aan het werken volgens het 
principe één gezin, één plan tijdens een maatregel, de communicatie, overdracht van gegevens en het 
afsluiten van de maatregel en nazorg. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 3 benoemd welke afspraken gelden bij het inzetten van jeugdhulp door de 
GI’s.
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1. Algemene afspraken tussen 
gemeenten en GI’s1

1.1 Intentieverklaring en geldigheid afspraken
De colleges van B&W van de samenwerkende gemeenten in de regio Friesland (hierna te noemen ‘de 
gemeenten’) en de GI’s Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, William Schrikker Stichting en Leger 
des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, spreken af dat zij in de onderlinge samenwerking zullen 
handelen volgens de afspraken in dit protocol. Voor alle afspraken geldt dat hiervan gemotiveerd 
kan worden afgeweken, bijvoorbeeld als de (veiligheids-)situatie van de jeugdige erom vraagt. Dit 
samenwerkingsprotocol is geldig vanaf 2018 en kan met instemming van partijen worden gewijzigd. 
De voortgaande transformatie in de jeugdzorg kan partijen aanleiding geven de afspraken in dit 
protocol bij te stellen. Bijstelling van het protocol vindt plaats in overleg tussen gemeenten en de GI’s; 
eenmaal per drie jaar vindt bestuurlijke vaststelling plaats.

1.2 Verbindendverklaring
De gemeenten stellen vast dat de afspraken die in het samenwerkingsprotocol met de GI’s worden 
gemaakt, onverkort gelden voor alle instanties die werken onder de regie van de gemeente en op wie 
deze afspraken van toepassing zijn.

1.3 Bestuurlijk overleg
De gemeenten en de GI’s overleggen ten minste twee keer per jaar over de samenwerking. In een 
bestuurlijk overleg tussen de portefeuillehouders jeugd namens de gemeenten en de directeur/
bestuurders van de GI’s wordt de algemene stand van zaken en de ontwikkelingen op hoofdlijnen 
besproken op basis van landelijk geleverde informatie. In dit bestuurlijk overleg worden bijstellingen 
van dit samenwerkingsprotocol vastgesteld. De voorbereiding is belegd bij het Sociaal Domein Fryslân 
(SDF), de bestuurder Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, de gebiedsmanager Jeugdbescherming 
& Jeugdreclassering William Schrikker Stichting en de manager jeugdbescherming, jeugdreclassering 
en reclassering Noord Nederland van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Monitoring 
van zaken die goed en niet goed lopen, wachtlijsten, hulp die niet aanwezig is, kwaliteit van geleverde 
jeugdhulp, jaarrapportage en transformatie zijn voorbeelden van onderwerpen die op de agenda staan 
van het bestuurlijk overleg tussen gemeenten en GI’s. 

SDF is aanspreekpunt voor zowel de gemeenten als de GI’s en initieert en organiseert het bestuurlijk 
overleg. 

1.4 Landelijke kaders zijn leidend
De gemeenten en de GI’s spreken af dat de gemeenten de inhoudelijke landelijke afsprakenkaders 
voor afspraken tussen de GI’s voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en de Raad voor de 
Kinderbescherming hanteren als voorwaarde bij de contractering van de GI’s. De GI’s conformeren zich 
aan deze landelijke kaders. 

1.5 Samenwerking GI’s met de Raad  voor de Kinderbescherming
De werkafspraken van de GI’s met de Raad voor de Kinderbescherming zijn tevens onderdeel van 
dit protocol. De samenwerking tussen de gemeenten, de GI’s en de Raad voor de Kinderbescherming 
wordt geëvalueerd in een gemeenschappelijk bestuurlijk overleg.

1.6 Geldigheid van bestaande landelijke protocollen en convenanten
Het Regiecentrum Bescherming & Veiligheid, William Schrikkergroep en Leger des Heils 
Jeugdbescherming & Reclassering hebben zich gecommitteerd aan de landelijke afspraken met 
ketenpartners en zetten deze zo mogelijk voort. Zie voor een overzicht van de relevante documenten 
de handreiking ‘Uitvoering Jeugdbescherming en Jeugdreclassering’.

1 *Bij het opstellen van dit samenwerkingsprotocol is gebruik gemaakt van de Handreiking Uitvoering 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Transitiebureau Jeugd.
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1.7 Certificering
De GI’s overleggen periodiek een geldig certificaat van de daartoe door de minister geautoriseerde 
certificerende instelling (het Keurmerkinstituut). Een afschrift is toegevoegd aan dit protocol. 

Het toewijzen van concrete casussen is afhankelijk van rechterlijke uitspraken. In de rechterlijke 
beschikking staat welke instelling een kinderbeschermingsmaatregel of toezicht door de 
jeugdreclassering gaat uitvoeren. De rechter baseert deze uitspraak op een advies door de Raad voor 
de Kinderbescherming of (bij meerderjarige verdachten) de volwassenenreclassering. Het advies 
van de Raad voor de Kinderbescherming is gebaseerd op de doelgroepenbeschrijving van elke GI 
inclusief NIDOS (zie bijlage 1). In het kader van het Adolescenten Strafrecht kunnen meerderjarige 
verdachten ook volgens het jeugdrecht worden berecht. Deze afspraken zijn vastgelegd in het 
samenwerkingsprotocol Friese gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming. De gemeente voorziet 
de Raad voor de Kinderbescherming van actuele en adequate informatie over de GI’s die hiervoor in 
aanmerking komen. Indien een ondertoezichtstelling wordt verzocht door de Raad voor kinderen die 
in een COA-voorziening verblijven, dan is NIDOS landelijk de aangewezen GI voor de uitvoering van de 
OTS. Deze uitvoering wordt gefinancierd door het Rijk. In deze gevallen zal de Raad in het rekest aan 
de rechtbank in beginsel NIDOS adviseren.  

De GI’s houden zich aan de prestatie-indicatoren die zijn vastgelegd in het Besluit Jeugdwet. Het 
betreft eisen over doorlooptijden, opstellen (en herziening) van plan van aanpak minstens eenmaal 
per jaar en dergelijke. 

1.8 Woonplaatsbeginsel
Voor het bepalen welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de in te zetten jeugdhulp wordt 
het woonplaatsbeginsel gehanteerd. Knelpunten die mogelijk voortvloeien uit het woonplaatsbeginsel 
(overdracht naar andere gemeenten of de inzet van GI’s en jeugdhulpaanbieders buiten de eigen 
regio) worden opgelost volgens de landelijke lijn die is afgesproken door de VNG.

1.9 Inzet jeugdhulp door GI’s
De regionaal gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zijn te vinden op het SDF-portaal. Deze hulp kan 
door de GI ingezet worden in een gedwongen kader, waar nodig in gezamenlijkheid met gemeente. 

In geval van het aanvragen van een spoedverzoek gesloten jeugdzorg in het vrijwillig kader buiten 
kantoortijden, wordt deze door de colleges van alle Friese gemeenten gemachtigd én gemandateerd 
aan het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid via Spoed4Jeugd. 

In geval van een spoedverzoek gesloten jeugdzorg in het vrijwillig kader binnen kantoortijden en een 
(voorwaardelijke) machtiging (is per definitie binnen kantoortijden) hebben de gemeenten afzonderlijk 
een keuze gemaakt (en deze keuze is per gemeente bekend bij zowel de GI’s als de Raad voor de 
Kinderbescherming) voor:

a. Het ondertekenen van het verzoek middels een mandaat is belegd bij enkele daartoe 
gekwalificeerde medewerkers van het gebiedsteam. Het gevolg hiervan is dat een van deze 
medewerkers tijdens de zitting bij de Rechtbank waar het verzoek behandeld wordt aanwezig dient 
te zijn óf

b. Het opstellen van het verzoek tot het aanvragen van de machtiging, middels een machtiging 
heeft de gemeente belegd bij de drie GI’s waar de Friese gemeenten een subsidierelatie mee 
hebben óf bij een aantal daarvoor gekwalificeerde medewerkers van gebiedsteams. Gemeenten 
en GI’s nemen voorafgaande aan het aanvragen van de machtiging, contact op met de 
plaatsingscoördinator van PC Noord. Een GI wordt benaderd voor het opstellen van de vereiste 
verklaring door een daartoe bevoegde gedragswetenschapper. Wanneer de GI gemandateerd is tot 
het volledig afhandelen van een verzoek tot vrijwillig gesloten plaatsing bespreekt de medewerker 
van het gebiedsteam de situatie met de medewerker GI alvorens er een kernbesluit is genomen. 
De medewerker gebiedsteam taxeert samen met de GI de risico’s (optioneel aan de hand van een 
risicotaxatie). Er volgt vervolgens multidisciplinair een besluit: wel/geen verzoek tot vrijwillig 
gesloten. Daarnaast biedt de betreffende GI indien nodig de expertise voor het opstellen van het 
bijbehorende verzoekschrift en de verleningsbeslissing. De formats voor deze formulieren zijn te 
vinden op de website van het Sociaal Domein Fryslân.
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1.10 Begeleiding in vrijwillig kader
Voor de uitvoering van de SAVE-werkwijze voor het jaar 2018 en volgend gaan de gemeenten, 
net als in 2017 het geval was, uit van doorontwikkeling van de versteviging van de expertise 
en handelingsvaardigheden van de gebiedsteams. Daarbij is afgesproken dat ook in 2018 de 
gebiedsteams over de mogelijkheid beschikken om op eenvoudige en toegankelijke wijze 
ondersteuning in te roepen van veiligheidsexpertise voor minderjarigen via de SAVE-teams. Ook 
in 2018 is het mogelijk voor gebiedsteams om één van de drie GI’s in te zetten voor minderjarigen 
wanneer (vermoedens van) ernstige ontwikkelingsbedreigingen aan de orde zijn. Het kan gaan om de 
volgende manieren van inzet van het SAVE-team in het vrijwillig kader door de gebiedsteams: 
- Advies;
- Advies Plus;
- Module begeleiding (voorheen beschermingsregie).

Deze drie te onderscheiden manieren van inzet zijn alle gericht op het versterken van de 
veiligheidsexpertise en handelingsvaardigheden (kennis en reflectie, maken van plan van aanpak 
met gezinsleden) van professionals uit de gebiedsteams. Het gaat om het verder ontwikkelen en 
methodisch onderbouwen van een basisattitude bij (alle) lokaal werkende jeugdprofessionals. Naast 
de GI’s leveren de Raad voor de Kinderbescherming (via het Adviesteam) en Veilig Thuis (via SAVE-
teams) hieraan ook een bijdrage. Het zijn manieren die ondersteunend zijn in het proces van het 
versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen. Daarbij vormt werken vanuit vertrouwen de 
rode draad. Dit betekent het aangaan van een relatie waarin betrouwbaarheid, vasthoudendheid en 
duidelijkheid aan de orde zijn met het belang van jeugdigen primair als ijkpunt. De Friese gemeenten 
hebben besloten dat de inzet van ondersteuning in het vrijwillig kader aan de gebiedsteams tot en met 
2018 gemeenschappelijk vorm krijgt via SDF. Vanaf 2019 maken gemeenten eigen keuzes in de wijze 
waarop zij expertise ten aanzien van veiligheid van jeugdigen borgen in hun gebiedsteams. 

1.11 Informatie-uitwisseling en het gebruik van ICT systemen
De GI’s leveren de wettelijk verplichte beleidsinformatie via de landelijke set aan uitvraag van 
gegevens vanuit het CBS. 

1.12 Informeren van ketenpartners over de afspraken tussen gemeente en de GI’s
De gemeenten informeren de Raad voor de Kinderbescherming, het OM, de rechtbank, de Justitiële 
Jeugdinrichtingen en de (volwassenen)reclasseringsorganisaties over welke jeugdhulp en welke GI’s zij 
hebben gecontracteerd via het SDF Portaal. 

1.13 Handelen bij calamiteiten, incidenten en spoedplaatsingen in geval van 
plaatsgebrek binnen Friesland

Calamiteiten dienen door de GI’s gemeld te worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de 
betreffende gemeente.Het concept protocol communicatie calamiteiten jeugdigen, die vallen onder 
de jeugdwet, wordt door de individuele gemeenten vastgesteld. Hierin liggen de afspraken vast in het 
geval van incidenten en calamiteiten, de contactpersoon, de woordvoerderslijn naar de pers en de 
bereikbaarheid buiten kantooruren. 
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1.14 Handelen bij spoed
In het geval dat met spoed op basis van een uitspraak van een rechter een jeugdige ergens geplaatst 
moet worden en er geen plaats beschikbaar is of het is een specialistische plek buiten Friesland, 
handelt de GI conform het spoedeisend karakter en informeert binnen twee werkdagen de betreffende 
gemeente in verband met de financiering van deze jeugdhulp. 

1.15 Bereikbaarheid GI 
De GI’s voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar 
en beschikbaar voor cliënten conform het Normenkader dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie in 
samenspraak met de VNG en het werkveld gezamenlijk geformuleerd heeft getiteld ‘Normenkader ten 
behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering 
(JB/JR)’. 
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2. Afspraken over lokale inbedding
2.1 Werken volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur
Het principe van één gezin, één plan, één regisseur bij het opstellen van een plan van aanpak voor 
de jeugdbescherming of de jeugdreclassering, wordt geborgd door voort te borduren op en/of aan 
te sluiten bij een al bestaand plan van aanpak van het gezin. Het is voor jeugdigen en hun ouders 
van belang dat de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering (en de jeugdhulp die in 
het gedwongen kader wordt ingezet) zoveel mogelijk aansluit op hun sociale omgeving, het lokale 
beleid en het lokale sociale domein. Dit uiteraard met inachtneming van de geldende regels rond 
bescherming van de privacy. De professional uit het gebiedsteam voert in principe de regie op het 
gezinsplan, betreffende alle levensdomeinen, en werkt samen met de jeugdzorgwerker (jeugd- en 
gezinsbeschermer, gezinsvoogd, jeugdreclasseringswerker). Bij een gedwongen maatregel voert de GI 
vanuit haar wettelijke opdracht de casusregie over de jeugdige. Dit vergt dus optrekken als tandem 
tussen gebiedsteam en GI. De jeugdzorgwerker maakt een plan van aanpak als onderdeel van het 
bestaande plan van het gezin, waarin bodemeisen worden gesteld door de GI ten aanzien van het 
herstellen van de veiligheid (in brede zin) van kinderen als die in het geding is of dreigt te raken. Hoe 
beter de samenwerking en afstemming, hoe effectiever de hulpverlening kan worden georganiseerd. 
Bij de overgang van vrijwillig naar gedwongen zorgt het gebiedsteam voor een ‘warme overdracht’. 
Er dient tijdig (bij OTS: bij bekend worden beëindiging OTS en bij 18-/18+ anderhalf jaar voor 
meerderjarigheid) in principe een gezamenlijk vervolgplan opgesteld te worden. 

2.2 Deelname casusoverleg
De GI’s nemen deel aan diverse overleggen op casusniveau, onder andere met het gebiedsteam en het 
Veiligheidshuis. Daarnaast neemt de GI deel aan de beschermingstafel indien de GI zelf een verzoek 
tot onderzoek (VtO) heeft ingediend. Dit betreft o.a. een broertjes/zusjes van een jeugdige met een 
kinderbeschermingsmaatregel of andere betrokkenen.

2.3 Werkwijze bij VOTS
De werkwijze bij een Spoedmaatregel (VOTS) is opgenomen in het samenwerkingsprotocol gemeenten 
en Raad voor de Kinderbescherming. De GI heeft 24 uur per dag/7 dagen per week rechtstreeks 
toegang tot de Raad voor de Kinderbescherming. Dit is een goed lopend proces waarin partijen snel 
kunnen schakelen. Partijen zijn de Raad voor de Kinderbescherming, een gedragswetenschapper, de GI 
en de rechtbank in geval van VOTS en (Spoed) Machtiging Uithuisplaatsing. 

2.4 Samenwerken bij op– en afschalen
De gemeente zet de GI’s in. Er worden per casus afspraken gemaakt hoe intensief de gemeente 
betrokken is. Hierbij zijn de volgende werkafspraken opgesteld:

1. Casus komt binnen bij GI; veelal via de Raad voor de Kinderbescherming.
2. De jeugdzorgwerker neemt contact op met het gebiedsteam om af te stemmen. 
3. De jeugdzorgwerker organiseert een netwerkberaad en nodigt ouders, eventueel jeugdige, het 

gebiedsteam en andere betrokkenen bij het gezin hierbij uit. Doel van dit netwerkberaad is 
aansluiten op het plan vanuit de jeugdige/ouders/ het gebiedsteam/hulpverlening wat er al ligt, 
‘warme overdracht’, met elkaar afspreken wie wat in de betreffende casus doet en wie waarover 
regie heeft. De richtlijn hierbij is dat behandelregie uitgevoerd wordt door betrokken hulpverlening; 
procesregie en evt. casusregie voor het gezin als geheel door het gebiedsteam. De jeugdzorgwerker 
heeft altijd casusregie over de jeugdige waarvoor hij de kinderbeschermingsmaatregel uitvoert. 
Tijdens het netwerkberaad worden er afspraken gemaakt over het vervolg, over het elkaar 
informeren en met welke frequentie. 

4. Proces van afschalen (3-6 maanden voor aflopen maatregel): De jeugdzorgwerker neemt 
contact op met het gebiedsteam over een te nemen besluit ten aanzien van de jeugdige met een 
maatregel. Afhankelijk van de eerder gemaakte afspraken, kan de uitkomst zijn dat er wederom 
een netwerkberaad wordt georganiseerd door de jeugdzorgwerker. Doel van het netwerkberaad 
is: evalueren situatie rondom de jeugdige/gezin, conform het methodisch handelen binnen SAVE. 
Uitkomsten van het netwerkberaad kunnen de volgende voorgenomen besluiten zijn:
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• bij voortzetting maatregel, het eerdere plan op basis van netwerkberaad actueel maken en 
opnieuw bekrachtigen;

• bij voorgenomen besluit tot beëindiging van de maatregel, maar geen commitment van 
betrokkenen over de afschaling, wordt de casus opgelijnd naar de gedragswetenschappers en/
of teamleiders van de betrokkenen;

• bij commitment ten aanzien van beëindiging maatregel bespreken wat het gebiedsteam/
betrokken hulpverlening eventueel de komende maanden nodig heeft vanuit de GI’s om de 
casus op een goede manier te kunnen overnemen; 

• bij beëindiging van de maatregel in verband met de leeftijd (18 jaar) wordt er een plan van 
aanpak met de jeugdige gemaakt;

• waar nodig kan de GI na het 18e jaar nog met SAVE-begeleiding afronden/lijnen uitzetten 
(maximale duur van een half jaar). Dit wordt altijd gedaan op verzoek van het gebiedsteam. 
Hierbij ligt de regie bij het gebiedsteam.

 Op basis van de evaluatie neemt de jeugdzorgwerker een besluit in de methodische 
casuïstiekbespreking en koppelt dit terug aan alle betrokkenen bij het netwerkberaad.

5. Evaluatie en beëindiging van de hulp: Bij voorkeur zijn de termijnen van de inzet van jeugdhulp 
en mogelijke verlenging gekoppeld aan de duur van de kinderbeschermingsmaatregel of jeugd-
reclasserings¬maatregel. De GI stelt in het plan van aanpak de duur van de jeugdhulp vast en de 
resultaten die moeten worden behaald. De ingezette hulp wordt in gezamenlijkheid geëvalueerd 
met het gezin, de zorgaanbieder(s), het gebiedsteam (indien betrokken) en de GI. Wanneer de 
maatregel wordt beëindigd, wordt bezien of het gezin daarna nog hulp in vrijwillig kader nodig 
heeft en/of daarvoor open staat. In dat geval stelt het gebiedsteam een plan van aanpak op voor 
vervolghulp om een ‘warme overdracht’ te kunnen realiseren.

6. Aflopen van de maatregel: Gemeenten en GI’s streven naar een zo kort mogelijke inzet van het 
gedwongen kader, zodat bij beëindiging van de maatregel afschalen naar het gebiedsteam 
mogelijk wordt. De GI stelt hiertoe ten tijde van de maatregel samen met het gebiedsteam een plan 
van aanpak op.

 Er zijn afspraken gemaakt (in samenwerkingsprotocol gemeenten en Raad voor de 
Kinderbescherming) over hoe gedurende de uitvoering van de maatregel de GI met de gemeente 
en het gebiedsteam communiceert over de voortgang en over de vraag of afsluiting en daarmee 
afschalen mogelijk is. Formeel beoordeelt de GI met een toetsing door de Raad voor de 
Kinderbescherming en (bij tussentijdse beëindiging) door de rechter of een beschermingsmaatregel 
afgesloten kan worden. 

7. Afgeschaald en nazorg: Het gebiedsteam vangt terugval in problematiek op. Dit betekent dat het 
gebiedsteam - met eventueel ondersteuning van de GI – moet zorgen voor ogen en oren in het 
netwerk. 

2.5 Communicatie en overdracht van gegevens
De GI voldoet aan de wettelijk geldende privacy regelgeving bij uitwisseling en overdracht van 
informatie op casusniveau tussen GI en gebiedsteams. Door te starten met een netwerkberaad of 
‘warme overdracht’ wordt in veel gevallen voorkomen dat men niet over het gezin praat maar met de 
gezinsleden. Dit heeft sterk de voorkeur omdat dit transparant is en er met toestemming informatie 
wordt gedeeld. 

2.6 Aansluiting CORV 
De Friese gemeenten en de GI’s zijn voor het beveiligd berichtenverkeer met de Raad voor de 
Kinderbescherming aangesloten op CORV. De GI’s dienen voor een VtO bij de Raad voor de 
Kinderbescherming gebruik te maken van de beveiligde verbinding via CORV. Bij spoedeisende 
situaties, waarbij jeugdigen direct in veiligheid gebracht moeten worden, wordt niet eerst een 
bericht via CORV verstuurd, maar direct telefonisch contact opgenomen met de Raad voor de 
Kinderbescherming. 
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De GI’s dienen voor jeugdreclassering via CORV informatie uit te wisselen met het CJIB over de 
verstrekking, uitvoering en beëindiging van de opgelegde jeugdreclassering. Voor het berichtenverkeer 
Jeugdreclassering hebben gemeenten de GI’s onder voorwaarden gemandateerd. Wanneer er snel 
en in samenwerking moet worden gehandeld, bijvoorbeeld bij een VOTS of wanneer het nodig is om 
op inhoudelijk niveau te overleggen over de zitting, is een andere aanvullende ‘warme’ vorm van 
wederzijds informeren nodig. Onder ‘warme overdracht’ wordt in dit verband verstaan: bellen, mailen, 
aanwezig zijn op de zitting en/of elkaar spreken. 
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3. Afspraken over inzetten van 
jeugdhulp

3.1 Route naar jeugdhulp
De jeugdzorgwerker stelt samen met de jeugdige, ouders en het gebiedsteam (indien betrokken) 
het plan van aanpak op met daarin de te behalen resultaten. De GI kan hierbij besluiten tot de 
inzet van jeugdhulp. De inzet van jeugdhulp gebeurt volgens de afspraken die eerder zijn gemaakt 
tussen de jeugdzorgwerker en het gebiedsteam en is altijd een multidisciplinair besluit.  Wanneer 
specialistische jeugdhulp nodig is, stelt de jeugdzorgwerker het benodigde ondersteuningsprofiel vast 
en of de ondersteuning gericht is op herstel of duurzaam moet worden ingezet. De jeugdzorgwerker 
is verantwoordelijk voor het bepalen van een door de gemeente(n) gecontracteerde zorgaanbieder 
die de geformuleerde resultaten kan behalen. Het is vervolgens aan de zorgaanbieder om 
de ondersteuning zodanig te organiseren dat de resultaten worden behaald. Het is aan de 
jeugdzorgwerker om als procesregisseur de voortgang van de te behalen resultaten te bewaken. De 
route voor de inzet van jeugdhulp, inclusief de lijst met gecontracteerde zorgaanbieders, is te vinden 
op www.sdfportaal.nl.

3.2 In crisissituaties loopt de inzet van jeugdhulp via Spoed4Jeugd
In crisissituaties verloopt de inzet van jeugdhulp via Spoed4Jeugd. Het ondersteuningsplan en het 
afschalen naar (en informeren van) de gebiedsteams vindt zo spoedig mogelijk plaats. Dit geldt zowel 
voor het vrijwillig als het gedwongen kader.

3.3 Gecontracteerd aanbod niet passend of beschikbaar 
Er kunnen zich situaties voordoen waarin er in een eerdere fase door de gemeente een PGB is ingezet 
ten behoeve van het gezin. In het geval van jeugdbescherming zet de GI bij voorkeur Zorg In Natura 
(ZIN) in. Slechts bij hoge uitzondering wordt een PGB ingezet en alleen in overleg met de betrokken 
gemeente.
Er kunnen zich situaties voordoen waarin er geen gecontracteerde zorgaanbieder gevonden wordt 
die de benodigde ondersteuning voor de te behalen resultaten kan bieden. In zo’n geval overlegt 
de GI met SDF, om samen te bekijken of er alsnog een gecontracteerde zorgaanbieder (regionaal 
of via het landelijk transitie arrangement) kan worden gevonden dan wel een niet-gecontracteerde 
zorgaanbieder alsnog kan toetreden die past bij de vormen die in de beschikking staan.
De gemeente informeert SDF over leemtes in de beschikbaarheid van jeugdhulp in het aanbod zodat 
op provinciale schaal een actueel overzicht ontstaat van deze leemtes. 

3.4 Overleg tussen gemeente en GI’s
De gemeente wijst een functionaris aan die het overleg voert tussen de gemeente en de GI over de 
aangewezen jeugdhulp. Dit kan een medewerker zijn van het gebiedsteam. 

3.5 Bewaking van de kwaliteit van de geleverde jeugdhulp
Indien de GI constateert dat een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder niet de 
zorgkwaliteit levert die verantwoord is, wordt dit aangegeven aan de zorgaanbieder en aan SDF. 
Eventueel wordt een melding gedaan aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

3.6 Specifieke afspraken rond de jeugdreclassering
In het samenwerkingsprotocol van de Friese gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming 
zijn afspraken gemaakt specifiek voor de jeugdreclassering en de gemeenten en de GI’s over 
de manier van werken van die instellingen als zij (a) door de Raad voor de Kinderbescherming 
conform artikel 77a tweede lid van het Wetboek van strafrecht worden geïnformeerd over de 
strafrechtelijke beslissing tot inzet van jeugdhulp in het kader van een gedragsmaatregel of als (b) de 
selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of directeur van de justitiële jeugdinrichting besluit tot de inzet 
van jeugdhulp in het kader van het scholings- en trainingsprogramma. Deze functionarissen melden dit 
aan het gebiedsteam van de betreffende gemeente. 

12



Bijlage 1: Hulpschema bij bepaling 
keuze van GI
De Raad voor de Kinderbescherming maakt op grond van de aangetroffen problematiek en doelgroep 
per casus een keus uit deze drie door de Friese gemeenten gesubsidieerde GI’s of het Nidos en neemt 
de gekozen instelling op in rekest kinderbeschermingsmaatregel, advies inzake strafzaken of opdracht 
tot vrijwillige jeugdreclassering.

Wie Doelgroep Wat

Regiecentrum 
Bescherming 
en Veiligheid, 
afdeling Jeugd- en 
gezinsbescherming

• Jeugdigen en hun gezinnen (IQ > 70) 
• Jeugdigen met extra risicofactoren, zoals 

vroegtijdig schoolverlaten, overmatig 
middelengebruik, psychische problematiek 

• Tienermoeders 
• Multiprobleemgezinnen (overlast, 

maatschappelijke onrust) 
• Drugs- of alcoholverslaafde ouders 
• Gezinnen met geringe sociale redzaamheid
• Echtscheidingsproblematiek

Gezinsvoogdij
Voogdij
Jeugdreclassering

William Schrikker 
Stichting 
Jeugdbescherming 
en 
Jeugdreclassering

Karakteristieken van het kind:
• Kinderen met een licht, matig of ernstig 

verstandelijke beperking (IQ < 70)
• Kinderen die op zwakbegaafd niveau 

functioneren (IQ tussen 70 en 85), mits er sprake 
is van een niveau van sociaal-emotioneel 
functioneren dat beduidend lager ligt dan het 
cognitief functioneren

• Kinderen met een lichamelijke beperking 
die als gevolg van hun beper-king blijvende 
beperkingen ondervinden in hun ontwikkeling tot 
zelfstandigheid

• Kinderen met een zintuiglijke beperking: 
slechthorend/doof, slecht-ziend/blind.

• Meervoudig Complex Gehandicapte kinderen 
(M.C.G.)

• Kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar, met 
een verhoogd medisch risico op een blijvende 
beperking die in de eerder genoemde 
categorieën vallen

• Kinderen met een ernstig lichamelijke chronische 
of progressieve ziekte. Te denken valt aan 
een stofwisselingsziekte, aids, cystic fybrose, 
leukemie

• Kinderen die niet tot de doelgroep van de 
William Schrikker Groep beho-ren maar van wie 
de ouders een beperking hebben, zoals die in de 
eer-ste vier categorieën is omschreven, waardoor 
specialistische hulp noodzakelijk is

Gezinsvoogdij
Voogdij 
Jeugdreclassering
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Wie Doelgroep Wat

Leger des Heils 
Jeugdbescherming 
en Reclassering 
(onderaannemer SGJ 
gezinsvoogdij)

Achtergrond van het gezin:
• Alle gezinnen (als vangnetorganisatie als huidige 

hulpverlenging vastloopt)
• Gezinnen aan de onderkant van de samenleving
• Verspreid wonende, samengestelde gezinnen
• Zwervende ouders en kinderen
• Roma en Sinti gezinnen
• Gezinnen die vanwege hun geloofsovertuiging 

door het Leger des Heils  willen worden begeleid

Gezinsvoogdij
Voogdij 
Jeugdreclassering

Stichting Nidos Stichting Nidos is met ingang van 1 december 
2001 aanvaard door het ministerie van Veiligheid 
en Justitie als voogdij- en gezinsvoogdijinstelling 
voor vluchtelingen en asielzoekers. Nidos is een 
landelijk werkende instelling die op algemene 
grondslag werkt. De hulpverlening van Nidos is 
specifiek gericht op alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen, asielzoekers en jongeren die in 
Nederland verblijven zonder asielaanvraag en 
voor wie terugkeer naar het land van herkomst een 
reële optie is. Voor deze jongeren dient, voor zover 
het gezag in Nederland niet wordt uitgeoefend, 
een voogdijvoorziening te worden getroffen. De 
instelling verzorgt, in het verlengde van de voogdij, 
ook de opvang voor een deel van haar pupillen. 
Indien een ondertoezichtstelling wordt verzocht 
voor kinderen die in een COA-voorziening verblijven, 
dan is NIDOS landelijk de aangewezen GI voor 
de uitvoering van de OTS. Deze uitvoering wordt 
gefinancierd door het Rijk. In deze gevallen zal de 
Raad in het rekest aan de rechtbank in beginsel 
NIDOS adviseren. 

Gezinsvoogdij
Voogdij
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Bijlage 2: Certificaten van GI’s
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