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ALGEMEEN 
 
Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo 
 
Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo. 
In het ontwikkelingsplan CJG is behalve de missie, visie en doel ook de uitvoering van het 
CJG beschreven. Dit ontwikkelingsplan is in 2010 opgesteld in samenwerking met de 
kernpartners met wie dit convenant wordt afgesloten. Het schoolbestuur heeft een 
afgevaardigde aangesteld die als adviseur betrokken is bij de stuurgroep CJG. Deze 
adviseur bewaakt de verbinding tussen het CJG en de zorgstructuur van het onderwijs. 
 
Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo 
Het CJG Tynaarlo is ontwikkeld als een netwerkorganisatie. Het CJG Tynaarlo gaat met alle 
betrokken partners een sluitende aanpak en een efficiënte signalering, advisering en inzet 
van hulp tot stand brengen. Dit moet resulteren in; 1 gezin, 1 kind, 1 plan!  
De kwaliteit van de inhoud staat centraal en niet de fysieke vorm.  
Het CJG Tynaarlo heeft als motto: “Opvoeden en opgroeien daar praat je over”. 
De bestaande taken en functies van de kernpartners CJG worden gekoppeld aan de CJG 
netwerkorganisatie. Het Centrum Jeugd en Gezin bestaat uit een front- en een back office.  
De front office krijgt vorm in verschillende fysieke CJG loketten, afgestemd op de 
verschillende doelgroepen en aansluitend bij bestaande en natuurlijke toegangen.  
De back office CJG wordt in Tynaarlo ingevuld door een kernteam CJG. Dit kernteam 
bestaat uit 4 CJG functionarissen en een procesregisseur, die op basis van kennis en kunde, 
vanuit de eigen moederorganisatie ingezet worden. De inzet van elke CJG functionaris, is 
gebaseerd op de reguliere werkzaamheden maar dan ingezet binnen de Tynaarlose CJG 
structuur.  
 
Landelijk basismodel CJG 
In het landelijk basismodel CJG is vastgelegd waaraan moet worden voldaan om de naam 
CJG te mogen gebruiken. Hier zijn de volgende functionele eisen in benoemd:  
A. Uitvoering geven aan het basispakket in de jeugdgezondheidszorg 
B. Uitvoering geven aan de vijf preventieve taken op het gebied van opvoed- en 

opgroeiondersteuning van prestatieveld 2 van de WMO.  
C. Schakel van het CJG met bureau Jeugdzorg 
D. Schakel van het CJG met het onderwijs 
E. Tenminste 1 fysiek inlooppunt 
F. Voldoen aan de eisen van regie en sluitende afspraken zoals die worden neergelegd in 

de wet op de jeugdzorg. 
 
Het CJG sluit aan bij de missie en visie van het WMO beleid in Tynaarlo 
In 2008 is door de gemeenteraad Tynaarlo de missie en visie op maatschappelijke 
ondersteuning vastgesteld. Dit dient als kader voor het overkoepelende WMO beleid en dus 
ook voor het Centrum Jeugd en Gezin, omdat jeugd één van de prestatievelden van de 
WMO is.  
 
Strategische doelen: 
Op basis van de missie en visie en het wettelijk beleidskader zijn vier strategische doelen 
voor het CJG Tynaarlo geformuleerd. Deze strategische doelen geven de ambitie van 
Tynaarlo weer: 
 
1. Kansen voor kinderen, jongeren en hun opvoeders! 
2. Het CJG Tynaarlo is overal te vinden 
3. Opvoeden en opgroeien daar praat je over 
4. Natuurlijke en niet vrijblijvende verbindingen 
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Convenant:  
 
Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo (CJG Tynaarlo) 
 
 
Bij dit convenant betrokken partijen zijn: 
 

• Icare JGZ. 
• GGD Drenthe, sector JGZ. 
• Stichting Welzijn Trias. 
• Maatschappelijke Werk Noordermaat. 
• Bureau Jeugdzorg Drenthe (BJZ) 
• Gemeente Tynaarlo 

 
Icare JGZ en de GGD Drenthe, sector JGZ worden in de uitwerking de JGZ partners genoemd. Bureau 
Jeugdzorg Drenthe wordt BJZ genoemd. Stichting Welzijn Trias wordt Trias genoemd en Maatschappelijk Werk 
Noordermaat wordt Noordermaat genoemd. 
Het basisonderwijs is met een afgevaardigde uit het schoolbestuur vertegenwoordigd in de stuurgroep van het 
CJG Tynaarlo.  
 
Hierna te noemen ‘Kernpartners Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo’.  
 
 
 
De kernpartners Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo komen overeen: 
 
 

1. Dat de krachten van de kernpartners worden gebundeld door samenwerking, 
afstemming en het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid in het Centrum 
Jeugd en Gezin Tynaarlo, 

2. Dat het belang van kinderen, de ontwikkeling en de rechten van kinderen centraal 
staan, 

3. Dat de inhoud en de strekking van dit convenant zal leiden tot aangepaste 
werkwijzen en verhoudingen tussen de kernpartners, conform het opgestelde 
‘Ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en gezin Tynaarlo’, 

4. Dat de inrichting van de front office van het Centrum Jeugd en Gezin wordt 
ingevuld zoals is beschreven in het ontwikkelingsplan CJG Tynaarlo. Dat betekent 
dat de JGZ partners zorg dragen voor de invulling van het loket voor ouders, dat 
Trias zorg draagt voor de invulling van het loket voor jongeren en dat het WMO 
loket (Publiekszaken) van de gemeente Tynaarlo, de algemene CJG loketfunctie 
gaat vervullen, 

5. Dat de kernpartners zorg dragen voor de invulling van de back office CJG 
conform de beschreven werkwijze in het ontwikkelingsplan CJG. Dat betekent dat 
de kernpartners; Noordermaat, BJZ en de JGZ partners, medewerkers conform 
het profiel CJG Kernfunctionaris, beschikbaar stellen voor de uitvoering van de 
back office functie,  

6. Dat de gemeente zorg draagt voor het beschikbaar stellen van de 
procesregisseur CJG Tynaarlo,  

7. Dat de kernpartners de procesregisseur positioneren conform het profiel 
procesregisseur CJG Tynaarlo en daarmee ook doorzettingsmacht toekennen 
aan de procesregisseur, 

8. Dat de kernpartners vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep CJG en vanuit die 
hoedanigheid de verantwoordelijkheid dragen en delen, voor het realiseren van 
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het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo, zoals is beschreven in het 
Ontwikkelingsplan Tynaarlo, 

9. Dat het onderwijs een afgevaardigde namens het schoolbestuur aandraagt voor 
de stuurgroep CJG om als adviseur de ontwikkeling en implementatie van het 
CJG, tot in elk geval 31-12-2011, en specifiek de verbinding met de zorgstructuur 
van het onderwijs te bewaken, 

10. Dat in geval van geschillen de kernpartners eerst en vooral bij elkaar te rade 
gaan, onder voorzitterschap van de voorzitter van de stuurgroep CJG. Komen 
partijen niet tot een oplossing van het geschil dan kan gekozen worden voor 
arbitrage. Daarvoor wordt door elke partij een lid voor de arbitragecommissie 
voorgedragen en wordt door de stuurgroep een voorzitter voorgedragen. Deze 
arbitragecommissie doet vervolgens, na alle partijen te hebben gehoord, een 
bindende uitspraak. 

 
Looptijd, wijziging, uittreding en beëindiging van het convenant 
 

11. Dit convenant treedt in werking nadat het Ontwikkelingsplan CJG is vastgesteld. 
Dit convenant wordt geformaliseerd na ondertekening door de kernpartners en 
wordt aangegaan tot  31-12-2014 en kan daarna voor een nader overeen te 
komen periode worden verlengd, 

12. Dit convenant kan worden beëindigd uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de 
vastgestelde verlengingsdatum,  

13. Een kernpartner kan uittreding kenbaar maken dit geschiedt schriftelijk en wordt 
gericht aan de gemeente Tynaarlo. De opzegtermijn voor uittreding is drie 
maanden, waardoor de kernpartners in de stuurgroep CJG bevredigende 
afspraken kunnen maken over het afronden van lopende verplichtingen, met dien 
verstande dat niet aan de wettelijke uitvoering van taken kan worden getornd, 

14. Besluiten tot wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling van dit convenant, 
dan wel een besluit tot beëindiging kunnen uitsluitend met instemming van de 
kernpartners worden genomen, 

 
 Evaluatie 

15. In de stuurgroep worden de samenwerkingsafspraken, zoals vastgelegd in dit 
convenant en in het Ontwikkelingsplan CJG Tynaarlo, geëvalueerd, 
doorontwikkeld en vastgesteld. De stuurgroep komt minimaal 2 keer per jaar 
samen en wordt gevormd door de beleidsverantwoordelijke/directie van de 
betrokken kernpartners.
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Deelnemende kernpartners aan het convenant Centrum Jeugd en Gezin 
Tynaarlo: 
 
Stichting GGD, afdeling JGZ   …………………………………. 
Mevr. T. van Schaik 
 
 
Stichting Icare JGZ     ………………………………….. 
Dhr. H. van Scheijen 
 
 
Stichting Trias     …………………………………. 
Dhr. J. Lok 
 
 
Maatschappelijk Werk NoorderMaat  ………………………………… 
Mevr. N. Senteur 
 
 
Bureau Jeugdzorg Drenthe   ………………………………… 
Dhr. C. Wierda 
 
 
Gemeente Tynaarlo     ………………………………… 
Wethouder L. M. Kremers 
 
 
       Datum; ……………… 


