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Partnerschap Actieve regie
Rollen en verwachtingen

Aanspreekpunt voor het gezin, jeugdhulpaanbieder, scholen e.d.
Ouders/opvoeders en LT professional zijn gezamenlijke regisseur 

voor wat nodig is voor het kind/de jeugdige en het gezin als 
geheel. Het LT ondersteunt en voert regie wanneer nodig.

Ondersteuningsplan v. plan van Aanpak (PvA). De LT professional 
stelt in samenwerking met ouders het plan van aanpak op. In het 
plan van aanpak staan de doelen en/of resultaten er wanneer ze 
zijn behaald. Dit gaat over het WAT. In het plan van aanpak staat 

een heldere en duidelijke taakverdeling. In het plan van aanpak zit 
ook een toestemmingsverklaring om gegevens van het kind/de 

jeugdigen wel/niet te delen met derden.

De LT professional houdt regelmatig contact met ouders/
opvoeders, het kind/de jeugdige en de jeugdhulpaanbieder.
De LT professional plant samen met ouders/opvoeders en 

jeugdhulpaanbieders afspraken in.
De LT professional geeft aan wanneer de hulp niet volgens 

afspraak verloopt en bespreekt dit met de jeugdhulpaanbieder of 
op een later moment met de contractmanager van de Jeugdregio 
FoodValley. De LT professional maakt het bespreekbaar wanneer 

de geboden hulp niet naar afspraak/ of wens verloopt.

In overleg met LT professional en ouders/opvoeders zijn er afspraken 
gemaakt over taken en verantwoordelijkheden. Deze staan duidelijk 
en in begrijpelijke taal in het plan van aanpak. In het plan van aanpak 
staan de doelen en/of resultaten er wanneer ze zijn behaald. Dit gaat 
over het HOE. In het plan van aanpak staat een heldere en duidelijke 

taakverdeling. Als de verwijzing van de huisarts komt dan is de 
jeugdhulpaanbieders verantwoordelijk voor een goede afweging tot 

jeugdhulp en het opstellen van een PvA.

In het plan van aanpak staat wie er bij evaluatie momenten aanwezig 
zijn. Ook is hierin opgenomen hoe de LT professional op de hoogte 

wordt gehouden en geïnformeerd.

De jeugdhulpaanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
jeugdhulp zoals is vastgelegd in het plan van aanpak.

Als dit nodig is dan stelt de jeugdhulpaanbieder ook een 
veiligheidsplan op. De jeugdhulpaanbieder kijkt naar het gezin als 

geheel bij het bieden van hulp.

De hulp die wordt geboden heeft altijd als doel dat de jeugdige en 
ouders/opvoeders weer herstelt in de thuissituatie. 

Hierbij betrekken we en kijken we naar de context. En we kijken ten 
alle tijde wat er passend is bij zo gewoon als mogelijk.

Een ‘out of the box’ oplossing kan bij een hulpvraag noodzakelijk/
wenselijk zijn. De jeugdhulpaanbieder is verantwoordelijk voor het 
signaleren en neemt het initiatief voor het aangrijpen van andere 

oplossingen.

Tijdens evaluatiegesprekken is afbouwen van de jeugdhulp altijd een 
punt op de agenda. Ouders, het kind/de jeugdige, LT professional 
en jeugdhulpaanbieder bespreken wat er nog nodig is en wat niet 

(meer). De jeugdhulpaanbieder bespreekt tijdens evaluatiegesprekken 
wanneer de jeugdhulp wordt afgerond en wat daar voor nodig is. En 

welke begeleiding na de behandeling eventueel nodig is. 

Bij een jeugdige van 17+ stelt de jeugdhulpaanbieder een 
perspectiefplan op. De afspraken voor de toekomst zijn helder en 

worden besproken met ouders/opvoeders, jeugdigen en de LT 
professional. De overgang van 18- naar 18+ moet zonder problemen 
verlopen. De ondersteuning die de jongeren vanaf zijn 18e jaar nodig 

heeft wordt (door de zjeugdhulpaanbieder) in gang gezet. 

Dit is hoe wij samenwerken in de regio. d.d. juni 2020

De Gi’s en gemeenten werken samen bij een jeugdbeschermings-
maatregel (JBM of maatregel). De LT professional is het 

aanspreekpunt van de GI en de ouders. De GI en LT professional 
werken samen zodat: Het gezin 1 aanspreekpunt heeft. De LT 

professional werkt vanuit het: 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur 
principe. Zo is er doorlopende betrokkenheid zowel voor, 

tijdens als na de JBM. De LT professional heeft kennis van de 
leefomgeving, lokale mogelijkheden voor hulp en steun, kennis 

over de wetgeving, inkoop en gemeentelijke mogelijkheden. 

Bij de start van een JBM vindt een warme overdracht plaats 
(als ouders hiervoor toestemming geven) tussen lokaal team 

en GI-medewerker, met afspraken wie wat doet en wie is 
waarvoor verantwoordelijk tijdens het proces. Er is een proactief 

partnerschap tijdens het uitvoeren van de maatregel tussen 
lokale team en GI. De JBM is zo kort mogelijk. De hulp die daarna 

nodig is wordt opgepakt door de LT professional. 

De jeugdbeschermer van de GI bepaalt welke jeugdhulp er  
nodig is. Dit wordt altijd vooraf afgestemd met de LT professional 

die de regie heeft vanuit de gemeente. 
Als een jongere 18 jaar wordt vervalt de JBM. De GI medewerker, 
LT professional en jeugdhulpverlener zijn samen verantwoordelijk 

dat er een perspectiefplan is voordat de jongere 17 jaar is. Het 
initiatief ligt bij de jeugdhulpaanbieder en GI.

Afspraken GI Gelderland
De LT professional is altijd aanwezig bij het gesprek met ouders/  
opvoeders, Raad van de Kinderbescherming en Jeugdbeschermer, 

nadat de Raad van de Kinderbescherming uitspreekt dat de 
ondertoezichtstelling wordt gestopt. Dit om goed af te stemmen 
wat de vervolgstappen zijn in de ondersteuning van het kind/de 

jeugdige en het gezin. Bij afsluiting/beëindiging van de maatregel 
is in de wet geregeld dat de raad voor kinderbescherming dit 

besluit toetst. Bij deze toetsing zijn ouders, het lokale team. JBGld 
en eventuele ander betrokken aanwezig. Als het LT niet betrokken 

is dan neemt de GI minimaal 12 weken voor het stopzetten van 
de maatregel contact op met de LT professional. In samenspraak 

met ouders wordt gekeken welke jeugdhulp na de maatregel 
nodig is. En welke jeugdhulpaanbieder nodig zijn. De RvdKB 

heeft de toetsende taak bij einde maatregel. Als JBGld besluit 
tussentijds te beëindigen dat neemt de kinderrechter een besluit. 
Wel kan de GI vragen om eerder gemaakte afspraken tijdens de 

ondertoezichtstelling vast te leggen in de beschikking. 

Afspraken GI Utrecht
Continuïteit van de jeugdhulp is het belangrijkste bij het niet 

verlengen van de maatregel. Ook als het Lokale Team niet 
betrokken is geweest tijdens de periode van de maatregel. Als de 
kinderrechter besluit over het stopzetten van de maatregel dan is 

er altijd een warme overdracht naar de LT professional. 


