
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens Centrum Jeugd en Gezin Midden Limburg  
bij rechtstreekse verwijzing naar jeugdhulp door huisarts, kinderarts of medisch specialist  

 
 
 
 
 
Inleiding 
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Om deze taak zo goed 
mogelijk uit te kunnen voeren, is het voor  uw gemeente  van belang om alle hulp die aan jeugdigen 
wordt aangeboden in beeld te krijgen.  
 
Uw gemeente wil blijven werken aan kwaliteitsverbetering van de jeugdhulp. Zij wil trends en 
ontwikkelingen signaleren over de vraag en inzet van jeugdhulp. Daarom heeft uw gemeente alle 
hulpverleningsinstanties gevraagd om de ondersteuningsplannen die zij maken bij een behandelinzet 
van meer dan 50 uur of bij verblijf, zonder persoonsgegevens, te delen met het Centrum Jeugd en 
Gezin Midden Limburg (CJG-ML).  Het CJG-ML is een brede eerstelijns organisatie voor vrij 
toegankelijke jeugdhulp. Deze heeft zicht op alle beschikbare jeugdhulp binnen de regio Midden-
Limburg. Het CJG-ML is door de gemeente gemandateerd tot het verlenen van toegang naar de 
gespecialiseerde jeugdhulp.  
 
 
 
 
Waarom uw toestemming? 
Wanneer u een rechtstreekse verwijzing krijgt van uw huisarts, kinderarts of medisch specialist, dan 
gaat u direct naar uw hulpverleningsinstantie. Dit terwijl er mogelijk een interessante en/of 
waardevolle aanvulling mogelijk is uit het gehele aanbod van jeugdhulp in de regio zoals dat 
beschikbaar is via CJG-ML. 
 
 
Wij vragen nu uw toestemming om uw ondersteuningsplan deel I en II, met persoonsgegevens, te 
mogen verwerken door het CJG-ML. Uw hulpverleningsinstantie stuurt dan uw ondersteuningsplan 
deel I en II aan het CJG-ML. Het CJG-ML stemt samen met uw hulpverleningsinstantie af of er 
mogelijk aanvullend hulpaanbod voor u is. Dit vrijwillige aanbod wordt via uw hulpverleningsinstantie 
met u besproken. De ondersteuning van uw hulpverleningsinstantie blijft ongewijzigd. 
 
 
Wij menen u op deze wijze een aanbod te doen waarbij u en uw kind optimaal gebruik kunnen 
maken van het beschikbare jeugdhulpaanbod.  
  



 

 
Mocht u geen gebruik willen maken van deze mogelijkheid dan kunt u in dit formulier aankruisen dat 
u geen toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens. Het ondersteuningsplan deel I en II 
wordt dan enkel geanonimiseerd verstuurd. Dit heeft geen gevolgen voor het hulpaanbod dat u en 
uw kind ontvangen. 
 
  
Met dit formulier geef ik …………………………………………………………………………………… 
 
 
aan Hulpverleningsinstantie …………………………………………………………………………… 
 
 
 géén toestemming* 
 
 wél toestemming* (* a.u.b. aankruisen wat voor u van toepassing is) 
 
om gegevens over mij aan het CJG- ML te sturen om die te kunnen verwerken. Het betreft het 
ondersteuningsplan deel I en II dat door de Hulpverleningsinstantie aan het CJG-ML wordt gestuurd, 
en dat wordt verwerkt voor het onderstaande doel. 
 
 
Doel toestemming   
Het doel van deze toestemming is: 
-het aanbieden van (aanvullende) deskundigheid voor de jeugdige en/of het gezin. 
 
 
Voorwaarden 
-Mijn toestemming geldt alleen voor het versturen van het ondersteuningsplan deel I en II.  
-Het wel of niet toestemming verlenen heeft geen gevolgen voor mijn hulpverlening. 
-Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Ik maak dat dan kenbaar bij mijn 
hulpverleningsinstantie. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor mijn 
hulpverlening.  
 
Datum ………………... 
 
Handtekening     Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 

(indien van toepassing) 

 

 

 

………………………….    …………………………………… 

 
 
 
 
Meer informatie? 
Wenst u meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens?  
Veel informatie is beschikbaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthouder), zie bijvoorbeeld: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens 


