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Samenwerkingsafspraken tussen de Politie en Jeugdhulpinstellingen rond het 
melden van weglopende jeugdigen uit jeugdhulpinstellingen in Flevoland. 
 
Aanleiding en doel: 
 
De aanleiding voor het formuleren van de in dit document beschreven aanpak is het 
signaleren van de onwenselijke situatie dat elke melding van een weggelopen jeugdige uit 
een jeugdhulpinstelling van de politie de inzet van veel capaciteit vergt. Bij een significant 
deel van de meldingen gaat het echter om frequente weglopers waarbij er vanuit de 
jeugdhulpinstelling en de politie weinig tot geen zorgen (‘even chillen buiten de instelling’)  
zijn over de veiligheid van de jeugdige en zijn of haar omgeving. 
 
Om dit knelpunt op te lossen is een werkgroep opgericht waarbij jeugdhulpinstellingen met 
de politie hierover in gesprek zijn gegaan. Op basis van dit gesprek is de ‘De aanpak 
weglopende jongeren uit jeugdhulpinstellingen’ ontwikkeld, die in dit document beschreven 
wordt. 
 
Onderstaande partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van dit document en 
stemmen in met de beschreven werkwijze: 
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Algemene toelichting: 
 

• De beslissing om een weggelopen jongere wel of niet te melden bij de politie is 
maatwerk. Het is een afgewogen beslissing in overleg met groepsleiding, 
bereikbaarheidsdienst, gezagsdragers en politie. Om die reden zijn in dit document 
geen specifieke criteria opgenomen om te bepalen wanneer sprake is van Code 
Groen, Oranje of Rood. 

• Deze werkafspraken vervangen niet de interne protocollen van de individuele 
instellingen.  

  
 
CODE GROEN 

 
Handelwijze bij Code Groen: 
 

1) De jeugdhulpinstelling neemt contact op met de gezagsdrager(s) om te overleggen.  
Gezagsdragers zijn: ouders en/of (gezins)voogd. 

2) De jeugdhulpinstelling informeert de gezagsdrager(s) over de vermissing en  hun inschatting 
met betrekking tot de veiligheid van de jongere. 

3) Er vindt overleg plaats over de situatie. Dit leidt tot een van de volgende opties: 
a. Na risicoafweging wordt besloten dat de zorgen over de jongere, op dit moment,  

klein zijn en  geen aanleiding geven om de vermissing te melden bij de politie → de 
jeugdhulpinstelling en de gezagsdragers maken afspraken over na welke termijn er 
opnieuw overleg en heroverweging plaatsvindt. Verder handelt de 
jeugdhulpinstelling de vermissing af volgens het eigen protocol. 

b. Op basis van de gezamenlijke risicoafweging  tussen de jeugdhulpinstelling en 
gezagsdragers is er voldoende reden tot opschaling naar Code Oranje. 

 
 
 
CODE ORANJE 

Code groen gaat om gevallen waarbij er vanuit de betreffende jeugdhulpinstelling weinig 
zorgen zijn over de veiligheid van de weggelopen jongere en zijn of haar omgeving.  
 
In deze gevallen vindt er overleg plaats tussen de jeugdhulpinstelling en de 
gezagsdrager(s) en onderneemt de politie in eerste instantie geen actie. Op een later 
moment kan in onderling overleg alsnog besloten worden dat politieactie noodzakelijk of 
gewenst is. 

 

Code Oranje gaat om gevallen waarbij de risicoafweging onvoldoende uitsluitsel geeft 
over de gevaarsrisico’s welke de vermiste jongere en zijn of haar omgeving lopen. Als 
gevolg hiervan vindt overleg plaats(nog geen officiële vermissing bij de politie) tussen de 
Jeugdhulpinstelling  en de politie. Uitkomst van dit overleg kan resulteren in een officiële 
vermissing bij de politie.  
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Handelwijze Code Oranje: 
 

1) De verantwoordelijk medewerker van de jeugdhulpinstelling belt de Operationeel 
Coördinator van de politie (OpCo) in de betreffende regio 

 
 
 
 
 
 
 

De politie kan ook op het algemene nummer 0800-8844 worden gebeld waarna 
doorverbonden wordt met de OpCo. 
 

2) Er wordt een gezamenlijke inschatting van de situatie gemaakt. In overleg kunnen de 
volgende besluiten genomen worden:  

a. Op dit moment is de inschatting van het gevaarsrisico laag om tot de inzet van 
actieve opsporing door politie over te gaan. Er wordt een actief afwachtend beleid 
gevoerd waarbij er afspraken worden gemaakt over de verdere gang van zaken en 
een gezamenlijk plan van aanpak wordt gemaakt. In ieder geval wordt afgesproken 
na welk tijdsverloop er opnieuw een gezamenlijke inschatting wordt gemaakt.  

b. Op dit moment is de inschatting van het gevaarsrisico hoog en wordt de jongere 
z.s.m. officieel gemeld als vermist bij de politie. (opschaling naar Code Rood) 

 
 
 
CODE ROOD 

 

 
 
 
 

Interne protocollen: 
Dit document vervangt NIET de interne protocollen voor weglopende jongeren van de 
afzonderlijke instellingen. Interne protocollen zijn doorgaans doelgroep specifiek en gericht 
op de bijzondere functies van de instelling w.o. BOPZ, GI, e.d. 
 
 
 

Opco Almere stad-haven           088-1676054 
Opco Almere-Buiten                   088-1676015 
Opco Almere West-Poort          088-1676083 
Opco Lelystad/Zeewolde           088-1676190 
Opco Dronten/NOP/Urk            088-1676107 

 

Code Rood gaat om de gevallen waarbij er sprake is van een direct risico of gevaar van de 
jongere en/of diens omgeving. De politie wordt dan direct ingeschakeld, en de 
gezagsdragers worden ingelicht. De politie maakt de inschatting om tot actieve opsporing 
van de jeugdige over te gaan.  

 


