BOUWSTEEN SAMENWERKING LOKAAL TEAM EN GI
In de bouwsteen ‘Samenwerking lokaal team en GI’ wordt inzichtelijk gemaakt hoe de samenwerking
tussen het lokale team en de GI er idealiter uit ziet. De samenwerking is in deze bouwsteen schematisch in kaart gebracht voor zes aspecten, namelijk: informatiedeling, regie en plan van aanpak,
veiligheidstaxatie, praktische invulling, taken en kernbesluiten. Als basis geldt een aantal samenwerkingsprincipes waar alle partners zich aan verbonden hebben, die zijn beschreven in de bouwsteen samenwerkingsprincipes. Bij de schematische uitwerking wordt uitgegaan uit van samenwerking en regievoering zoals in onderstaand figuur (1). De figuur is van links naar rechts te lezen,
waarbij gestart wordt met de fase bij het lokaal team, in de volgende fase de expertise van de GI
betrokken wordt, een fase verder waar een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken en als
laatste de fase bij het lokaal team nadat de maatregel afgesloten is. In het schema van figuur 2 is
beschreven wie voor welk onderdeel in welke fase aan zet is.
Figuur 1. Samenwerking lokaal team (LT) en GI (schema is van links naar rechts te lezen)
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Figuur 2. De (6) verschillende samenwerkingsaspecten per fase nader toegelicht (schema is van links naar rechts te lezen)
LOKAAL TEAM
1. Informatiedeling:
Geef inzicht in:
Welke informatie wordt
tijdens het gezamenlijk
oplopen en bij overdrachten minimaal
gedeeld?

2. Regie en Plan van
Aanpak:
Geef inzicht in:
Wie is verantwoordelijk
voor het plan (o.a. vaststellen van de haalbare
eindsituatie) en heeft de
regie op de uitvoering
van het plan?
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LOKAAL TEAM EXPERTISE JB

MAATREGEL GI

Ontbrekende informatie
Na weging en het besluit van het
inzetten van uitgebreide probleem wordt toegevoegd
analyse bij het lokaal team wordt de aan de uitgebreide
probleemanalyse.
volgende informatie vastgelegd:
• Aanleiding
• Genogram
• Tijdslijn (ingezette hulp met resultaat, feitelijke belangrijke gebeurtenissen en belangrijke besluiten)
• Actuele feitelijke zorgen en
krachten
• Danger statements/veiligheids
afspraken
De informatie wordt steeds door het traject heen bijgewerkt en meegenomen.
• Patroon
• Haalbare eindsituatie
• Doelen (wie, wat, wanneer, voortgang)
Het lokaal team is
verantwoordelijk voor
het plan en voor de
regie/coördinatie op de
uitvoering van het plan.
De jeugdbeschermer
De ingezette hulpverlening is
verantwoordelijk voor uitvoering van ondersteunt hierin.
de hulpverlening.
De ingezette hulpverleWe doen dit in gezamenlijkheid met ning is verantwoordelijk
voor uitvoering van de
het kind, ouders, netwerk en uit
voerend hulpverleners om het plan hulpverlening.
succesvol te kunnen uitvoeren.
We doen dit in gezaZie de bouwsteen samenwerkings
menlijkheid met het
principes.
kind, ouders, netwerk
en uitvoerend hulpverleners om het plan
succesvol te kunnen
uitvoeren.
Zie de bouwsteen
samenwerkingsprincipes.
Het lokaal team is verantwoordelijk
voor het plan en voor de regie/
coördinatie op de uitvoering van
het plan.

GI is verantwoordelijk voor het plan en voor de
regie/coördinatie op de uitvoering van het plan.
De ingezette hulpverlening is verantwoordelijk
voor uitvoering van de hulpverlening.
We doen dit in gezamenlijkheid met het kind,
ouders, netwerk, lokaal veld en uitvoerend
hulpverleners om het plan succesvol te kunnen
uitvoeren. Zie de bouwsteen samenwerkings
principes.
In het geval dat er kinderen met én zonder een
kinderbeschermingsmaatregel in het gezin
zijn: De GI heeft de regie en is daarmee het
aanspreekpunt van het gezin. Het lokaal team
regelt de hulpverlening voor de kinderen zonder
maatregel en is zo nodig aanwezig in bij evaluaties en dergelijke. Dit kan alleen als ouders het
hiermee eens zijn. In de andere gevallen is het
maatwerk en is het van belang dat er een een
duidige lijn en visie is tussen de GI en het lokaal
team. Zie de bouwsteen samenwerkingsprincipes.

LOKAAL TEAM NA BORGING GI

LOKAAL TEAM
3. Veiligheidstaxatie:
Geef inzicht in:
Wie is verantwoordelijk
voor het taxeren van de
veiligheid?

4. Praktische invulling
per fase

LOKAAL TEAM EXPERTISE JB

Lokaal veld is verantwoordelijk voor GI is verantwoordelijk
de veiligheidstaxatie.
voor de veiligheidstaxatie.

MAATREGEL GI

LOKAAL TEAM NA BORGING GI

GI is verantwoordelijk voor de veiligheidstaxatie.

Lokaal team is
verantwoordelijk voor
de veiligheidstaxatie.

De GI is betrokken vanuit
de expertise, in gezamenlijkheid met lokaal
team.
In de eerste fase blijft de al betrokken medewerker
van het lokaal team of een teamlid die de zaak
inhoudelijk goed kent actief betrokken zodat er
een warme overdracht naar de jeugdbeschermer
is. De medewerker van het lokaal team sluit
als expert aan bij het MDO van de GI als het om
besluitvorming over de in te zetten lijn en het
De jeugdbeschermer die vaststellen van het Gezinsplan binnen de GI gaat.
In de middenfase van de maatregel blijft de medede casus mogelijk na
Met ouders (en kind) wordt vooraf
werker lokaal team vanuit maatwerk betrokken.
de JBT gaat oppakken
besproken dat er extra expertise
Dit kan in een waakvlamconstructie zijn maar ook
wordt in de voorbereibetrokken wordt. Wanneer ouders
meer actief indien nodig.
ding daarnaartoe al
geen toestemming geven voor het
Als de uitvoering van de maatregel langer dan
sparren dan wordt de zaak anoniem toegewezen.
een jaar duurt zal middels maatwerk afgewogen
besproken en teruggekoppeld aan
worden in hoeverre het lokaal team betrokken
De jeugdbeschermer
ouders.
dient te blijven. Het is mogelijk dat het dossier bij
is samen met de lokale
medewerker actief naar het lokaal team gesloten wordt, maar dat een vast
De medewerker van de GI sluit
contactpersoon bij het lokaal team beschikbaar is
het gezin, met als doel
als expert aan bij het MDO van het
in het vrijwillig kader te om te sparren.
lokaal team als het om besluitvorIn de eindfase van de maatregel zal de medewerker
ming gaat rond de opschaling naar kunnen blijven.
van het lokaal team bij de netwerkbijeenkomsten
het dwang kader. De besluitvorming
waarin het borgingsplan wordt besproken actief
ligt bij het lokaal team.
aanwezig zijn. Met alle betrokkenen worden afspraken gemaakt over het nakomen van de afspraken en wat te doen als het mocht vastlopen.
De medewerker van het lokaal team sluit als
expert aan bij het MDO van de GI als het om
besluitvorming gaat rond de afschaling naar het
vrijwillig kader. De besluitvorming ligt bij de GI.
Aan ouders wordt gevraagd of het lokaal team
indien noodzakelijk de jeugdbeschermer maximaal een jaar na afsluiting nog om advies en
informatie mag vragen.
Als de casus niet via het lokaal team bij de GI is
gekomen (maar via Veilig thuis of het CIT bijvoorbeeld) dan kan een dossier nog niet bekend zijn
bij het lokaal team. In dit geval wordt de zaak
aan het begin van de eindfase bij het lokaal team
aangemeld zodat in de eindfase gezamenlijk
opgetrokken kan worden.
Vaste jeugdbeschermers die als
contactpersoon kunnen worden
geraadpleegd. Zij werken een dag
(deel) op de locatie van het lokale
team. Zij sluiten op afroep aan
bij een (geanonimiseerde) casus
bespreking bij het lokaal team.

De al betrokken medewerker van het lokaal
team blijft betrokken als
dit mogelijk is en anders
een collega die op de
hoogte is van de casus.

Als er geen toestemming meer is om de
eerder betrokken
jeugdbeschermer te
raadplegen, dan wordt
de casus voorgelegd
aan de vaste jeugdbeschermers die
als contactpersoon
kunnen worden
geraadpleegd. Deze
werken een dag(deel)
op de locatie van het
lokaal team of zijn als
vast contactpersoon
bereikbaar. Zij sluiten
op afroep aan bij een
geanonimiseerde
casusbespreking bij
het lokaal team.
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5. Taken per fase

LOKAAL TEAM

LOKAAL TEAM EXPERTISE JB

MAATREGEL GI

LOKAAL TEAM NA BORGING GI

Taak/verantwoordelijkheid
lokaal team:
• Veiligheids- en risicotaxatie
• Bodemeisen
• Planning netwerkoverleg
• Alle kinderen in gezin zijn
gesproken
• Uitgebreide probleemanalyse
uitvoeren (na weging en besluit
team)
• Financiën, huisvesting, werk/
dagbesteding, GGZ etc. ouders.

Taak/verantwoordelijkheid lokaal team:
• Financiën, huisvesting,
werk/dagbesteding,
GGZ etc., ouders.
• Veiligheids- en risicotaxatie
• Bodemeisen
• Planning netwerkoverleg
• Alle kinderen in gezin
zijn gesproken

Taak/verantwoordelijkheid lokaal team:
• Financiën, huisvesting, werk/ dagbesteding,
GGZ etc., ouders.

Taak/verantwoordelijkheid lokaal team:
• Veiligheids- en
risicotaxatie
• Bodemeisen
• Planning netwerkoverleg
• Alle kinderen in
gezin zijn gesproken
• Uitgebreide
probleemanalyse
uitvoeren (na weging
en besluit team)
• Financiën, huis
vesting, werk/
dagbesteding, GGZ
etc., ouders.

Taak/verantwoordelijkheid GI:
• Veiligheids- en risicotaxatie
• Bodemeisen
• Juridische procedures
• Plaatsing bij MUHP
• Planning netwerkoverleg
• Bepaling jeugdhulp
• Alle kinderen in gezin zijn gesproken

Taak/verantwoordelijkheid GI:
• Adviseren, meedenken
en meegaan wat
betreft:
• Veiligheids- en risicotaxatie
• Bodemeisen
• Juridische procedures
6. Kernbesluiten
per fase
Geef inzicht in:
Wie is (eind)verantwoordelijk voor de (kern)
besluiten, (inclusief
afgeven beschikkingen
jeugdhulp?

Lokaal team neemt de kern
besluiten.

Lokaal team neemt de
kernbesluiten. De GI
neemt kernbesluiten
veiligheid
Het is van belang dat er
een eenduidige lijn en
visie is tussen de GI en
het lokaal team. Zie de
bouwsteen samenwer
kingsprincipes.

G neemt de kernbesluiten.
In het geval er sommige kinderen in het gezin een
maatregel hebben en andere kinderen niet: De
GI heeft de regie en is daarmee verantwoordelijk
voor de kernbesluiten.
Het lokaal team regelt de hulpverlening voor de
kinderen zonder maatregel en neemt hiermee, in
overleg met de GI, een kernbesluit.

Het is van belang dat er een eenduidige lijn en
visie is tussen de GI en het lokaal team.
Vanuit de gezamenlijke
Zie de bouwsteen samenwerkingsprincipes.
visie wordt het besluit
genomen of een Kinderbeschermingsmaatregel
nodig is of niet. Dit kernbesluit wordt genomen
vanuit het lokaal team,
behalve als dit direct
resulterend is vanuit de
veiligheidsinschatting
waarbij direct gehandeld
moet worden.
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Lokaal team neemt de
kernbesluiten.

