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Ons kenmerk 1025210 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In Beraad en Advies van 31 augustus en in de raadsvergadering van 15 september 
heeft u naar aanleiding van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling 
Jeugdhulp verzocht om nader van gedachten te wisselen over: 
 

1. De regionaal ingezette lijn waarbij de landelijke kortingen zoveel mogelijk 
worden ingevuld door extra bezuinigingen op de specialistische en intramurale 
zorg, en waar parallel aan die afbouw de opbouw van de voorkant, de lichtere 
hulp, plaatsvindt door substitutie van zware zorg; 

2. De besluiten die het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
heeft genomen inzake de verschuiving van (delen van de) inkoop naar het 
lokale domein; 

3. De eventuele verlenging van het Regionaal Transitie Arrangement (RTA). 
 
Wij stellen u aan de hand van deze brief op de hoogte van enkele achtergronden en 
ontwikkelingen ten aanzien van de 3 genoemde punten. 
 
KERNBOODSCHAP 
 

1. Afbouw van specialistische en intramurale voorzieningen 
De hierboven eerstgenoemde ontwikkeling is in lijn met de door uw raad 
geformuleerde kaders via het Meerjarenbeleidskader 2.0 op pagina 30 en 37 (zie 
bijlage). Hier staat beschreven dat “de opgelegde kortingen vanuit het Rijk kunnen 
worden bewerkstelligd door te transformeren. Het doel is om zoveel mogelijk 
vraaggericht bij de zorgvraag aan te sluiten en hierbij in te zetten op een verschuiving 
van de intensieve specialistische zorg naar ambulante zorg en van ambulante zorg 
naar inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk” en “er wordt naar gestreefd om 
de korting voor 2015 en 2016 met name door te voeren op de bovenlokale 
voorzieningen, in lijn met de uitgangspunten van de decentralisatie”. Via deze 
regionale ontwikkeling wordt invulling gegeven aan ons lokaal beleid en worden we in 
staat gesteld om het voorveld en de wijkteams voldoende volume en slagkracht te 
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bieden met als doel zorg eerder en dichterbij huis te bieden en te sturen op het 
versterken van de eigen kracht. De afbouw van en bezuinigingen op de specialistische 
en intramurale zorg worden in samenwerking met de zorgaanbieders vormgegeven 
waarbij gedegen rekening gehouden wordt met borging van zorgcontinuïteit.  
 

2. Verschuiving van regionale inkoop naar lokale inkoop 
In lijn met de transformatiedoelstelling hebben de deelnemende gemeenten in het 
proces van de begroting 2015 GR Jeugdhulp Rijnmond aangegeven delen van de 
regionale inkoop met een sterk lokaal karakter op termijn lokaal te willen inbedden. Dit 
heeft geresulteerd in het besluit tijdens het begrotingsproces 2016 om gefaseerd delen 
van de regionaal ingekochte zorg over te dragen naar het lokale domein. Het betreft 
zorgsoorten die lichter en goedkoper van aard zijn, veelal binnen de eigen 
gemeentegrenzen worden ingezet en goed aansluiten bij de reeds lokaal ingekochte 
zorg. Om die reden is besloten om de inkoop van jeugd-ggz die in de lokale wijkteams 
wordt ingezet, de basis GGZ en dyslexie vanaf 2017 uit de Gemeenschappelijke 
Regeling te halen. Dit biedt onze gemeente nog nadrukkelijker dan nu het geval is om 
bij de vormgeving van de toegang aan het stuur te zitten. Via het lokale inkoopproces 
hebben we meer regie en sturingsmogelijkheden om invulling te geven aan het eigen 
beleid en samenwerkingsafspraken te maken met deze lokale aanbieders. Het jaar 
2016 zal worden gebruikt om deze onderdelen warm over te dragen. Daarnaast zullen 
we vanaf 1 januari 2016 de contractering vormgeven met aanbieders die begeleiding 
leveren aan jongeren met een chronisch psychische beperking, zoals bijvoorbeeld 
autisme (extramurale AWBZ-JeugdGGZ). Dit proces is eind 2015 afgerond. 
 

3. Verlenging van het Regionaal Transitie Arrangement 
Op 31 oktober 2013 is het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) ondertekend door 
de samenwerkende Rijnmond gemeenten en met circa 130 zorgaanbieders Jeugdhulp 
vanuit de zorgdomeinen jeugd en opvoedhulp, Jeugd GGZ en Jeugd met een 
Beperking. Het Regionaal Transitie Arrangement is afgesloten voor de duur van twee 
jaar (2015 en 2016) met een optie tot één jaar verlenging. Opgenomen is dat 
tussentijds een evaluatie gehouden zal worden om voor 1 april 2016 te bepalen of het 
RTA voor het jaar 2017 verlengd zal worden. Er is door de gemeenten een set van 
evaluatie criteria vastgesteld, in samenspraak met de zorgaanbieders, op basis 
waarvan een tussentijdse evaluatie zal worden gemaakt. Het onderzoeksbureau dat 
het evaluatieonderzoek uitvoert, heeft  in de laatste twee maanden van 2015 bij de 
leden van het Algemeen Bestuur (portefeuillehouders Jeugdhulp) van de 
Gemeenschappelijke Regeling de zienswijze ten aanzien van deze eventuele 
verlenging opgehaald. Ook zijn zorgaanbieders en cliëntenraden van zorgaanbieders 
geraadpleegd en zijn cijfermatige analyses gemaakt aan de hand van thans 
beschikbare gegevens met betrekking tot de vraag in hoeverre de doelstellingen uit het 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 3/4 
 
RTA zijn behaald. Begin februari zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen over het 
al dan niet verlengen van het RTA met één jaar.  
 
Onze zienswijze 
We constateren enerzijds dat het RTA stabiliteit brengt en heeft gebracht ten tijde van 
de transitiefase en met name van belang is ten aanzien van de borging van 
zorgcontinuïteit en het beperken van frictiekosten. Anderzijds zien we dat het RTA ook 
beperkingen met zich meebrengt ten aanzien van mogelijkheden tot vernieuwing en 
innovatie vanwege gemaakte afspraken over budgetgaranties en handhaving van 
financieringsvormen en bekostigingsmethodieken per onderscheiden zorgdomein. Het 
college is dan ook voornemens om namens Albrandswaard het standpunt in te nemen 
om het RTA niet met een jaar te willen verlengen. Wel pleiten we ervoor dat elementen 
uit het RTA die van belang zijn voor een verdere transformatie en innovatie van de 
zorg nadrukkelijk onderdeel blijven van afspraken die de Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond maakt met de zorgaanbieders.  
 
Tot slot 
Het al dan niet verlengen van het RTA staat los van de continuïteit van samenwerking 
die wij vormgeven met de Rijnmond gemeenten via de Gemeenschappelijke Regeling 
Jeugdhulp Rijnmond. Als deelnemer van de GR Jeugdhulp staan wij voor een stabiele 
samenwerkingsrelatie met zorgaanbieders waarin plaats is voor een gezonde 
marktwerking met het oog op innovatie en transformatie van zorg en waar het bieden 
van tijdig passende zorg centraal staat. 
 
CONSEQUENTIES 
Bovenstaande ontwikkelingen dragen er aan bij om op lokaal niveau een stevige 
toegang te organiseren ten behoeve van Jeugdhulp en nader invulling te geven aan 
ons doel om preventieve zorg tijdig en dichtbij in te zetten om het beroep op langdurige 
en specialistische zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij streven we naar een 
innovatieve aanpak over de (voormalige) zorgdomeinen heen. 
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VERVOLG 
Wij zullen u na februari 2016 nader informeren over het genomen besluit van het 
Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond inzake 
het al dan niet verlengen van het RTA en een eventuele aanbestedingsprocedure 
2017/2018. 
 
BIJLAGEN 

1. 1026774 Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp 2015-2018 gemeente 
Albrandswaard 

2. 1026775 Regionaal Transitie Arrangement 
3. 1026773 Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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Inleiding  
 
Vanaf 2015 is de gemeente Albrandswaard verantwoordelijk voor alle zorg & ondersteuning 
voor minderjarigen. Naast preventie en opvoedondersteuning betreft dat (gesloten) 
jeugdzorg, jeugd-AWBZ, jeugd-ggz, zorg voor (licht) verstandelijk beperkten, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de 
nieuwe Jeugdwet. Met de Jeugdwet wil het kabinet de zorg voor jongeren goedkoper en 
tegelijkertijd beter maken. De bedoeling is zware Jeugdzorg te voorkomen en waar mogelijk 
te kiezen voor lichte ondersteuning.  
 
Versie 2.0 
Na vaststelling door de gemeenteraad Albrandswaard op 24 februari 2014 van de eerste 
versie van het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2015-2018 zijn een aantal onderwerpen 
zoals de Jeugd- en Gezinsteams, gebiedsgericht werken, sturing, financiering en de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (verder) ontwikkelt. Dit was aanleiding 
om een geactualiseerde versie (2.0)  van het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp te 
ontwerpen; deze ligt voor u.  
Aan de hand van dit plan kunnen de doelgroepen, gemeenteraad, inwoners, zorgaanbieders 
en andere betrokken een beeld vormen van het voorgenomen jeugdhulpbeleid van de 
gemeente Albrandswaard voor de periode 2015 - 2018.  
 
Samenwerking en proces 
Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben gezamenlijk de ontwikkeling 
van versie 2.0 van het meerjarenbeleidskader Jeugdhulp vorm gegeven. Het betreft zowel 
lokale, bovenlokale, regionale als landelijke ontwikkelingen. Gelijktijdig met dit beleidskader 
is een verordening en uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015 ontwikkeld. De verordening wordt 
gelijktijdig met voorliggend kader ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het 
uitvoeringsplan is als bijlage aan deze nota toegevoegd en ter kennisname aan de 
gemeenteraad aangeboden. Als consultatieversie van voorliggend beleidskader is gebruikt 
de notitie Contouren lokale Jeugdhulpstelsel. De verkregen input van betrokken partijen is 
verwerkt in dit beleidskader en deze reacties zijn ook als bijlage toegevoegd. Met vaststelling 
door de gemeenteraad van het Meerjarenbeleidskader en de verordening wordt voldaan aan 
de verplichtingen die de Jeugdwet voorschrijft.   
 
Regionaal: (veer)kracht 
Bovenlokale en regionale samenwerking (regio Rijnmond) zorgt voor een grote (financiële) 
(veer)kracht voor wat betreft een sterke inkooppositie, beschikbaarheid en doorontwikkeling 
van een breed aanbod jeugdhulp. Ongeveer de helft van de (veelal duurdere en minder vaak 
gebruikte) vormen jeugdhulp worden regionaal ingekocht, maar zal veelal lokaal ingebed 
zijn. 
 
Lokaal: Gebiedsgericht werken met Jeugd- en gezinsteams 
In het nieuwe jeugdhulpstelsel wordt de toegang en toeleiding naar zowel de lokale als de 
regionaal ingekochte voorzieningen snel, op maat en dicht bij de burger georganiseerd. 
Dit doen we door te werken met Jeugd- en gezinsteams (JGT) met een gebiedsgerichte 
aanpak. Spin in het web is de Jeugd- en Gezinscoach (JGC) in het JGT.  
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Zorgcontinuïteit 
Jeugdigen, die op basis van een voor 1 januari 2015 afgegeven indicatie recht hebben op 
continuering van deze zorg bij dezelfde zorgaanbieder, ontvangen in 2015 diezelfde zorg die 
ze al ontvingen in 2014. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het Regionaal 
Transitiearrangement (TA). Door dit TA is de gemeente gehouden aan gemaakte afspraken 
zoals die over zorgcontinuïteit.    
In samenhang met andere beleidsterreinen en in overleg met de doelgroep, verschillende 
(vrijgevestigde) zorgaanbieders, huisartsen en andere partijen zijn afspraken gemaakt om te 
voorzien in de nieuwe werkwijze in het nieuwe Albrandswaardse jeugdhulpstelsel. In deze 
nieuwe werkwijze wordt nadrukkelijk gewerkt met belangrijke randvoorwaarden voor 
integrale hulp in geval van meervoudige problematiek.  
Centraal staat hierbij het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur.  
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1. Toelichting op het beleidskader 2.0 
 
1.1      Waarom dit beleidskader? 
Zoals in de inleiding is beschreven ligt voor u versie 2.0 van het Meerjarenbeleidskader 
2015-2018 met daarin opgenomen de (verder) ontwikkelde onderwerpen zoals de Jeugd- en 
Gezinsteams, gebiedsgericht werken, sturing en financiering van het jeugdhulpstelsel. 
Alle keuzes die zijn gemaakt, zijn in samenhang onderzocht. De inhoudelijke onderwerpen 
zijn afgestemd met ervaringsdeskundigen, ouders, opvoeders, adviesraden en het 
maatschappelijk middenveld conform uitgangspunten en afspraken zoals deze eerder zijn 
gemaakt in regionaal verband en in het eerste Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp. 
 
1.2 Wat ging aan dit plan vooraf? 
In april 2012 hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders het plan van aanpak 
voor de decentralisatie jeugdzorg op BAR-niveau vastgesteld. In 2012 is het Programmaplan 
decentralisatie jeugdzorg van de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond ter 
informatie aan de gemeenteraad gezonden. In 2013 en in 2014 is de gemeenteraad in 
toenemende mate betrokken middels commissie-, themabijeenkomsten, 
gemeenteraadsbijeenkomsten (op lokaal-, BAR-, en regionaal niveau). In 2013 is door de 
gemeenteraad Albrandswaard de uitgangspuntennotitie vastgesteld. Het eerste 
meerjarenbeleidskader is op 24 februari 2014 vastgesteld. De Gemeenschappelijke Regeling 
Jeugdhulp Rijnmond is op 24 februari 2014 vastgesteld.  
 
1.3 Inhoud van het beleidskader/leeswijzer  
Hoofdstuk 1 geeft een toelichting op het beleidskader. Hoofdstuk 2 beschrijft visie, 
uitgangspunten, doelstellingen en outcomecriteria. . In hoofdstuk 3 zijn onderwerpen die voor 
jongeren en ouders specifiek belangrijk zijn (zoals privacy en PGB) beschreven, alsmede 
een paragraaf met demografische gegevens. In hoofdstuk 4 beschrijven we de kern van het 
nieuwe jeugdhulpstelsel en hoe we dit gaan organiseren. De sturing komt aan de orde in 
hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zijn de financiën beschreven. Hoofdstuk 7 gaat in op de inkoop.    
 
1.4 Wie is betrokken bij het opstellen van dit beleidskader? 
Voor het  uitwerken van de contouren van het Albrandswaardse Jeugdhulpstelsel hebben wij 
meerdere informatiebijeenkomsten, brainstormsessies en inspraakmomenten gehouden met 
diverse doelgroepen. Met jeugdzorgaanbieders en welzijnsorganisaties(s) zijn diverse 
bilaterale- en groepsgesprekken gevoerd, ook met klankbordgroepen ervaringsdeskundigen 
en ouders, vertegenwoordigers van ouder- en cliëntorganisaties, huisartsen en het 
onderwijs. Ook is de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard intensief betrokken en om 
advies gevraagd (reactie in bijlage). Ervaringen zijn meegenomen uit de proeftuin Wijkzorg 
voor jeugd in Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk en de andere proeftuinen in de 
regio Rijnmond, uit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Veiligheidshuis en 
volwassenzorg zijn meegenomen. Tenslotte is ook gebruik gemaakt van lokale, regionale en 
landelijke ervaringen en input vanuit bijeenkomsten die in het kader van de decentralisatie 
van de jeugdzorg zijn bezocht.    
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1.5  De geldigheidsduur van het beleidskader, actualisering en samenhangende 
beleidskaders 

Dit beleidskader bestrijkt de periode 2015-2018 en zal zo nodig tussentijds - naar bevind van 
zaken- worden bijgesteld. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld.  
 
In de verordening Jeugdhulp zijn (door de gemeenteraad vast te stellen) regels opgenomen 
over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, de 
wijze van afstemming met andere voorzieningen, de wijze waarop een persoonsgebonden 
budget wordt vastgesteld, de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet en 
regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van 
jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de 
eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan. 
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2. Visie, uitgangspunten en doelstellingen 
  
Met het eerste Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp zijn visie en uitgangspunten vastgesteld. 
Voor de volledigheid zijn deze hieronder andermaal weergegeven. In voorliggend hoofdstuk 
zijn ook beschreven de outcomecriteria; deze hanteren we vanaf 2015. In hoofdstuk 5 gaan 
we hier in het kader van sturing van het jeugdhulpstelsel nader op in.    
 
2.1 Visie 
We zetten in op een krachtige zelfredzame omgeving om veilig, gezond en kansrijk op te 
groeien en zorgen ervoor dat jeugdigen in gemeente Albrandswaard die echt zorg nodig 
hebben, de juiste zorg krijgen voor de juiste duur en op het juiste moment. Daarbij is het 
motto: zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort, doorpakken waar het moet. 
Gemeente Albrandswaard hanteert hierbij onderstaande visie en uitgangspunten. 
 
 
 

Visie op jeugdhulp gemeente Albrandswaard 
 

 
 
Jeugdigen kunnen kansrijk en veilig opgroeien  
 

 Jeugdigen in gemeente Albrandswaard kunnen kansrijk en veilig opgroeien, hun talenten 
ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Hierbij wordt uitgegaan van 
de eigen kracht van jongeren, ouders en hun netwerken.  

 Waar mogelijk, gewenst of noodzakelijk bieden we hulp en ondersteuning op maat en is extra 
aandacht mogelijk voor hen die dat nodig hebben.    

 
 

De gemeente Albrandswaard neemt eindverantwoordelijkheid voor jeugdzorg 
 

 We hechten veel belang aan lokale invulling van het zorgaanbod en maatwerk per gezin. 
Hierbij kennen professionals de lokale samenleving. 

 We sluiten aan op behoeften van gebruikers van jeugdzorg, organiseren de zorg rondom het 
gezin en werken intensief samen met kind en gezin, waarbij de ouder primair 
verantwoordelijk is voor de opvoeding. 

 Samen met zorgaanbieders en andere maatschappelijke partners nemen we 
verantwoordelijkheid voor hoge kwaliteitszorg, continuïteit, bereikbaarheid en innovatie van 
het zorgaanbod. 
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2.2 Uitgangspunten en doelstellingen   
 
In onderstaande tabel leest u de eerder vastgestelde doelstellingen aan de hand van 
uitgangspunten.  
  
Uitgangspunt  
 

Doelstelling 

De veiligheid van het kind of de jongere staat 
voorop  
 

Zoveel mogelijk jeugdigen groeien kansrijk en veilig op, ontwikkelen 
hun talenten en participeren naar vermogen in de samenleving. Binnen 
het eigen gezin wordt hiervoor een sterke basis gelegd 

Zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het 
hoort, doorpakken waar het moet 
 

In de directe leefomgeving van gezinnen (buurt, wijk, gemeente) komt 
een pedagogische civil society tot ontwikkeling, die effectieve 
ondersteuning biedt bij alledaagse vraagstukken rondom de 
verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen 

Door een gebiedsgerichte aanpak waar alle disciplines in 
vertegenwoordigd zijn kan snel de juiste hulp –van licht tot zwaar- 
bepaald en ingezet worden 

Eén gezin, één plan, één regisseur Gewerkt wordt met één plan en er wordt één casusregisseur ingezet, 
zo nodig voor alle gezinsleden  

De integrale benadering wordt vanaf het eerste contact bij de toegang 
al ingezet 

De in te zetten jeugdhulp is afgestemd met andere interventies in of 
rondom het gezin op het gebied van veiligheid, (passend) onderwijs, 
werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en 
(jeugd)gezondheidszorg  

Ouders en kinderen worden waar mogelijk altijd 
betrokken bij het bepalen van de ondersteuning 
die zij nodig hebben (van aanbod- naar 
vraaggericht werken) 
 

Bij de in te zetten jeugdhulp is de vraag het uitgangspunt. Bij deze 
vraag wordt het juiste aanbod gezocht of zo nodig gecreëerd. Daar 
waar van toepassing wordt gewerkt met arrangementen 
 
Het behandelplan wordt in principe altijd met de ouder/jeugdige 
opgesteld en zij hebben een rol in het monitoren van de uitvoering 

Hulp heeft een tijdelijk karakter en wordt zo zwaar 
en lang geboden als nodig 
 

Bij niet-alledaagse problemen (meervoudige of complexe problematiek) 
krijgen jeugdigen en hun ouders zo snel mogelijk de informele of 
professionele hulp die ze nodig hebben waarbij het uitgangspunt één 
gezin, één plan is. Waar mogelijk wordt deze verleend door de Jeugd- 
en Gezins Coach, waar nodig schuiven specialisten aan 

Hulp wordt zoveel mogelijk dichtbij en integraal 
georganiseerd en in verbinding met lokale 
voorzieningen 
 

Hulpverleners participeren zoveel mogelijk in het dagelijks leven van 
het gezin. Behandeling en opvang buiten deze setting vindt alleen 
plaats als de problematiek en/of de veiligheidssituatie dat nadrukkelijk 
vereisen  

Tijdige en adequate signalering van (dreigende) problemen zorgt er 
voor dat in de meeste gevallen kan worden volstaan met preventieve 
interventies en lokale vormen van professionele hulp. Het gebruik van 
specialistische en gedwongen vormen van jeugdhulp neemt daardoor 
af 

Gezamenlijk wordt maximaal geïnvesteerd in de 
informele en preventieve zorg om het beroep op 
langdurige en specialistische zorg zo veel 
mogelijk te voorkomen 
 
 

De componenten van governance (organisatiestructuur, gedragscode, 
risicomanagement, verantwoording, interne en externe controle en 
toezicht) zijn tot op primair niveau in de organisatie van werkprocessen 
verankerd en er zijn goede afspraken gemaakt met alle partijen die bij 
de organisatie van de jeugdhulp betrokken zijn 

 

De aanpak wordt continu getoetst op kwaliteit en 
aan resultaatgerichtheid en doelmatigheid  
 

De gemeente is in control en heeft alle benodigde maatregelen 
genomen om de risico’s inzichtelijk te hebben en hebben een maximale 
informatiepositie als het gaat om cijfers omtrent zorggebruik, 
zorgkosten en cliënten 
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3. Jeugdigen en ouders  
In dit hoofdstuk gaan we in op de participatie van de doelgroep, persoonsgebonden budget 
(PGB), keuzevrijheid, privacy, klachtafhandeling en bezwaar en beroep. Ook worden in dit 
hoofdstuk belicht: cliëntondersteuning, vertrouwenspersonen en mantelzorg.  
 
3.1 Participatie bij beleidsontwikkeling en uitvoering 
Met de nieuwe wettelijke taken jeugdhulp en de andere decentralisaties in het sociale 
domein is er behoefte aan een participatievorm die aansluit bij de nieuwe 
verantwoordelijkheden. Het uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van het beleid én het 
draagvlak worden verhoogd door de doelgroep te betrekken bij de totstandkoming, 
uitwerking en implementatie van het beleid. In Albrandswaard wordt intensief samengewerkt 
met de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard. Na de zomer wordt een groep 
ervaringsdeskundigen jeugdzorg opgericht en betrokken. Het doel is om met deze groep de 
samenwerking door te ontwikkelen en deze groep blijvend te betrekken bij 
beleidsontwikkeling- en evaluatie. 
 
3.2 Hoe gaan we om met Persoonsgebonden budget (PGB)? 
Het persoonsgebonden budget (pgb) biedt inwoners van de gemeente Albrandswaard  
keuzevrijheid. Indien een inwoner zorg/ondersteuning wenst te betrekken van een aanbieder 
waarmee de gemeente geen inkooprelatie heeft, kan via het pgb zorg op maat betrokken 
worden. De reden hiervoor kan zijn dat de organisatie waar de persoon zorg via het pgb 
wenst te betrekken een bepaalde levensbeschouwelijke, godsdienstige of culturele identiteit 
heeft. Daarnaast kan inkoop van zorg via een pgb in sommige situaties meer maatwerk 
bieden. Tevens kan pgb de regie van de zorgontvanger op de zorg/ondersteuning 
versterken.  
Wij stimuleren inwoners die kiezen voor een pgb dit bewust te doen, zodat zij weten welke 
verantwoordelijkheden daarbij horen. Hiertoe wordt in het proces van de verstrekking van 
een pgb een aantal stappen opgenomen om de kwaliteit van de hulp en rechtmatige 
besteding van het pgb te borgen. De ouder moet zelf de regie voeren op het pgb en is 
verantwoordelijk voor het opstellen van een zorg- en budgetplan. De betrokken jeugd- en 
gezinscoach toetst het plan en stelt bij inzet van een pgb altijd een verleningsbeschikking op. 
 
Mocht iemand niet beschikken over de vaardigheden om de regie te voeren over het pgb, 
kan in een aantal situaties toch een pgb verstrekt worden. Iemand uit het netwerk of een 
wettelijke vertegenwoordiger, maar ook een pgb-bureau (mits die beschikt over het keurmerk 
van Per Saldo) kan de cliënt ondersteunen bij de regie over het pgb. Hierbij mogen de 
eventuele meerkosten die een pgb-bureau in rekening brengt voor de ondersteuning bij de 
regievoering niet betaald worden uit het pgb. Voor de toekenning van een pgb is altijd een 
besluit van de gemeente, op aanvraag van een cliënt, nodig (een verleningsbeschikking). 
 
Ingeval van een doorverwijzing door een huisarts, jeugdarts of medisch specialist, zal bij een 
gewenste inzet van een pgb ook altijd een besluit van de gemeente moeten vallen (een 
verleningsbeschikking). Ook in dit geval toetst de jeugd- en gezinscoach het opgestelde 
zorg- en budgetplan. 
 
Vanaf 2015 geldt landelijk een trekkingsrechtenmodel. Dit betekent dat pgb-houders 
aangeven welke ondersteuning en door wie is verleend, voordat de hulp wordt uitbetaald (tot 
een maximum van het pgb-bedrag). Pgb-houders krijgen geen geld meer overgemaakt. 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht voor de uitbetaling van het pgb en de bijkomende 
administratieve taken de Sociale Verzekeringsbank in te schakelen. In de Jeugdwet is een 
aantal kwaliteitseisen opgenomen voor de geleverde hulpverlening. Hierbij wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen zorg in natura of het pgb. Deze eisen zijn nader uitgewerkt voor 
kleine aanbieders of zelfstandigen die op basis van een pgb hulp verlenen. 
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3.3 Keuzevrijheid en behoeften van kleine doelgroepen 
Bij de bepaling van de jeugdhulp en bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 
jeugdreclassering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoeften en 
persoonskenmerken, de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele 
achtergrond van de jeugdige en zijn ouders. 
 
Waar mogelijk hebben de jeugdige en zijn ouders keuzevrijheid. Dit geldt ook bij een 
uithuisplaatsing, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige.  
In het Jeugd- en Gezinsteam worden specifieke behoeften van de jeugdige en ouders bij het 
verhelderen van de hulpvraag besproken. Aan keuzevrijheid wordt ook invulling gegeven 
doordat naast de zorg in natura (het aanbod bij voor/door de gemeente ingekochte 
voorzieningen) voor jeugdigen en ouders de mogelijkheid bestaat zorg met inzet van een 
pgb in te kopen. Voorwaarde is hierbij wel dat aan de criteria voor verlening van een 
persoonsgebonden budget wordt voldaan. Een klein deel van de jeugdigen heeft speciale 
zorgbehoeften, zoals hoog specialistische ondersteuning. Binnen de Jeugd- en Gezinsteams 
is expertise beschikbaar om dit te signaleren en passende zorg in te schakelen wanneer dit 
nodig is. 
 
3.4 Privacy 
In het nieuwe jeugdhulpstelsel is verwerking van persoonsgegevens over cliënten 
noodzakelijk. Wettelijk is vastgelegd dat een betrokkene inzicht heeft in welke 
persoonsgegevens worden verwerkt, welke personen hierbij betrokken zijn en bij wie hij 
terecht kan om zijn privacyrechten uit te oefenen. 
Professionals moeten vanzelfsprekend bewust omgaan met gegevensuitwisseling en 
rekening houden met principes van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. Een 
belangrijk instrument hierbij is het stappenplan van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
De belangrijkste wettelijke kaders met het oog op de privacy zijn de Wet bescherming 
persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, 
de Wet Politiegegevens en de Wet basisregistratie personen. Ook in de Jeugdwet en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning staan hierover een aantal belangrijke bepalingen. 
Met de decentralisaties ontstaat een nieuwe structuur, waarbij de toegang tot gemeentelijke 
voorzieningen via Jeugd- en Gezinsteams wordt georganiseerd. Daardoor is er behoefte aan 
uniformering van de afspraken tussen de gemeente en diverse betrokken ketenpartners.  
 
Voor de zomer 2014 is een werkgroep 3 decentralisaties (3D) van start gegaan, met als doel 
het opstellen van een privacydocument. Hierin zal ingegaan worden op vragen als:  

 Welke persoonsgegevens mag de gemeente registreren?  

 Wat zijn de uitzonderingen op het uitgangspunt dat voorafgaande toestemming van 
betrokkene is vereist?  

 Hoe kan betrokkene zijn privacyrechten goed uitoefenen?  

 Welke waarborgen zijn er ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens?  
 
Voor inwoners die met wijkteams (JGT  en sociale teams) te maken krijgen wordt een folder 
over privacy opgesteld. Verder zullen ten behoeve van de professionals van de wijkteams 
instructies en protocollen worden opgesteld en cursussen/trainingen worden gegeven om 
hun deskundigheid en vaardigheden bij het omgaan met vraagstukken op het gebied van 
privacy te bevorderen.   
 
3.5 Klachtafhandeling  
Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen moeten een regeling treffen voor de 
behandeling van klachten die betrekking hebben op gedragingen van hun medewerkers bij 
de uitoefening van hun taken. Wanneer er sprake is van een ketenaanpak en/of 
onduidelijkheid bestaat over de vraag wie de klacht in behandeling moet nemen, is de 
gemeente verantwoordelijk voor de klachtafhandeling. Daarnaast wordt een lokale  
ombudsfunctie, specifiek voor het domein jeugdhulp, opgericht om de rol van tweedelijns 
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instantie te vervullen wanneer de klacht nog niet tot tevredenheid van de betrokkene is 
behandeld.  
 
3.6 Bezwaar en beroep 
Wanneer een jeugdige (of zijn ouders) het niet eens is met het besluit over een aanvraag 
voor een pgb of met een beschikking waarin de toekenning van een voorziening 
voor jeugdhulp wordt geweigerd, dan is bij de vrijwillige jeugdhulp bezwaar en beroep 
mogelijk. Hierbij is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Die bepaalt dat 
een belanghebbende eerst bezwaar moet maken alvorens hij beroep kan instellen. Bezwaar 
wordt gemaakt bij het college. Tegen een besluit wordt beroep ingesteld bij de 
bestuursrechter. De bestuursrechter oordeelt of de gemeente in redelijkheid tot de 
betreffende beslissing heeft kunnen komen. Er is dan sprake van een toetsing waarbij de 
rechter rekening houdt met de beleidsvrijheid van de gemeente en niet de volledige 
inhoudelijke beoordeling overdoet. Binnen het gedwongen kader (jeugdbescherming en 
jeugdreclassering) gelden andere bepalingen. In het kader van de Wet op de jeugdzorg zijn 
enkele besluiten van Bureau Jeugdzorg uitgezonderd van bezwaar en beroep. Dat gaat 
straks ook op voor soortgelijke besluiten (maar dan van gecertificeerde instellingen) in het 
kader van de Jeugdwet. Deze besluiten staan op de zogenoemde ‘negatieve lijst’ van de 
Awb. De betrokkene kan wel in beroep gaan tegen het besluit van de kinderrechter over de 
te nemen maatregel waar de hulpverlening op afgestemd is. 
 
3.7 Cliëntondersteuning en vertrouwenspersonen 
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin is algemene informatie over opvoeden, opgroeien en 
voorzieningen beschikbaar. Daarnaast is er cliëntondersteuning die bedoeld is om jeugdigen 
en hun ouders te helpen hun hulpvraag te verduidelijken, keuzes te maken en de juiste hulp 
te organiseren. Het belang van de cliënt is het uitgangspunt. Cliëntondersteuning kan 
bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid. In het Jeugd en Gezinsteam wordt 
cliëntondersteuning aangeboden. 
Vertrouwenspersonen ondersteunen cliënten wanneer deze knelpunten ondervinden in de 
toeleiding naar (met name intramurale) hulp. Zij ondersteunen cliënten bij het bespreken van 
knelpunten, bij het werken aan een oplossing en bij het verwoorden, indienen en afhandelen 
van een klacht. De Jeugdwet verplicht gemeenten ervoor te zorgen dat er een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon is, werkzaam bij een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, 
die onafhankelijk is van het college, de hulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en het 
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling en van personen die hier in 
dienst zijn. Wij hebben ingestemd met het voorstel van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten om het vertrouwenswerk tot 2018 landelijk te organiseren. Jeugdigen en ouders 
kunnen van deze landelijke voorziening gebruik maken. 
 
3.8 Mantelzorg 
Per 1 januari 2015 verdwijnt Kortdurend Verblijf samen met onder meer Extramurale 
Begeleiding uit de AWBZ. Deze vormen van ondersteuning gaan over naar gemeenten in het 
kader van de nieuwe Wmo en de nieuwe Jeugdwet waar het gaat om jeugdigen tot 18 jaar. 
Met deze decentralisaties krijgt gemeente Albrandswaard te maken met groepen met een 
zwaardere, vaak levenslange hulpvraag die naast respijtzorg ook andere vormen van zorg 
en ondersteuning ontvangen. Hoe gemeente  Albrandswaard vorm geeft aan respijtbeleid, is 
een eigen keuze van de gemeente. In de Wmo en de Jeugdwet is Kortdurend Verblijf niet als 
concrete voorziening opgenomen. In de Jeugdwet gaat het over het gewenste resultaat, 
namelijk ontlasting van de ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige als behorend tot 
hun gezin verzorgen en opvoeden.  
We gaan daarom op zoek naar andere (informele) vormen van respijtzorg waarmee 
maatwerk geleverd kan worden. We houden hierbij oog voor jonge mantelzorgers: kinderen 
en jongeren die voor (één van) hun ouder(s) zorgen of veel zorg op zich nemen voor een 
broertje of zusje.  
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3.9 Demografische gegevens1  
In Albrandswaard woonden in 2012 25.000 mensen. Dit aantal is sinds 2010 met 3% 
gedaald. Het aantal jeugdigen van 0-17 jaar is in dezelfde periode toegenomen met 3%. In 
2012 woonden 5.700 jeugdigen in Albrandswaard. De verdeling naar leeftijdsgroep staat in 
de tweede tabel. In alle leeftijdsgroepen is het aantal sinds 2010 toegenomen, vooral het 
aantal 4-12-jarigen.  
 

Demografische 
gegevens 
Albrandswaard 2012  

aantal  per 100 jeugdigen 
/huishoudens  

ontwikkeling t.o.v. 
2010 in %  

huishoudens met 
kinderen (0-25 jaar)  

4.317  44  +4,3  

eenouderhuishoudens 
(0-25 jaar)  

688  7,0  +7,8  

jeugdigen in 
eenouderhuishoudens 
(0-17 jaar)  

667  11,7  +7,9  

 

Aantallen en percentages jeugdigen 0 – 22 jaar op 1-1-2011 
 

Albrandswaard 
 

 

Aantal inwoners 
 

26.674 

Aantal jeugdigen 
 

6.942 

% jeugdigen 
 

28,1 

% 0 – 3 jaar 
 

18,1 

% 4 – 11 jaar 
 

37,7 

% 12 – 17 jaar 
 

25,8 

% 18 – 22 jaar 
 

18,5 

 
Prognosecijfers bevolking (0-22 jaar) 

 

0 tot 22 jaar Albrandswaard 

2014 6765 

2015 6697 

2016 6621 

2017 6574 

2018 6525 

2019 6445 

2020 6375 

2021 6261 

2022 6181 

2023 6084 

                                                             
1
 Bron: CBS/PBL, gegevens bewerkt door Will Hessels. De basis voor de regio's voor alle in de tabel opgenomen perioden is de 

situatie per 1 januari 2012. Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers. 
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4. Het Albrandswaardse jeugdhulpstelsel 
 
4.1 Samenvatting 
De wijze waarop we het Albrandswaardse jeugdhulpstelsel willen gaan organiseren is in de 
notitie Contouren lokale jeugdhulpstelsel beschreven; de uitvoering hiervan is in het 
uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015 beschreven. In voorliggend hoofdstuk leest u de 
samenvatting en de belangrijkste onderwerpen uit het Albrandswaardse jeugdhulpstelsel.  
   
Gemeente Albrandswaard grijpt met de decentralisatie van de jeugdzorg de kans om de 
ondersteuning en zorg voor de jeugdige en het gezin te optimaliseren en adequater te 
organiseren.  
Dit vraagt om:  

1) versterking van de jeugdige en het gezin en de sociale omgeving,  
2) goede, adequate basisvoorzieningen (vrij  toegankelijk aanbod) waar eenvoudig 

gebruik van gemaakt kan worden,  
3) indien nodig snelle inzet van specialistisch zorg, 
4) ingeval van meervoudig problematiek: casusregie. 

Dit alles met als doel zo efficiënt en effectief mogelijk de juiste (én zo licht mogelijke) 
ondersteuning aan de situatie te kunnen bieden.   
 
Gemeente Albrandswaard gaat met Jeugd- en gezinsteams (JGT) met een gebiedsgerichte 
aanpak werken. Deze teams bestaan uit Jeugd- en Gezinscoaches (JGC) die werken vanuit 
een generalistische benadering. Qua expertise hebben ze verschillende achtergronden, 
waardoor de deskundigheid op de volgende gebieden samenkomen in het team:  jeugd- en 
opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg, gezinscoaching,  jongeren-, zorg voor jeugdigen 
met een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking, beoordelen van veiligheid, 
psychosociale ondersteuning, pedagoog/opvoedhulp, jeugdcriminaliteit.  
 
De JGC’s spelen een rol in  het opstellen van het gezinsplan, voeren van casusregie,  
vrijwillige ambulante hulp en ondersteuning, ondersteuning versterken eigen kracht en 
zelfredzaamheid, coaching  consultatie & advies en samenwerking met het voorveld 
(sportverenigingen, opbouwwerk, onderwijs, huisarts etc). Zo nodig zet de JGC’er 
zwaardere, specialistische hulp via de zorgaanbieders in. 

Het JGT is drempelvrij en voor iedereen toegankelijk en is te vinden op de logische 
vindplaatsen voor de opvoed/opgroeiproblemen (zoals kinderopvang, onderwijs, 
consultatiebureau).  
 
Effectieve (sluitende) ondersteuning van jeugdigen en gezinnen vraagt om intensieve 
samenwerking met het netwerk in de leefomgeving. Dit betekent intensieve afstemming met 
partijen zoals huisartsen, onderwijs, jongerenwerk en met de informele zorg.  
 
Indien de vragen (te) complex zijn of er een andere aanleiding is voor aanvullende expertise 
of een diagnose, kan er door het JGT een beroep gedaan worden op het Consultatie Advies 
en Diagnose Team (CADT). Hierin wordt expertise geborgd op o.a. het gebied van medische 
deskundigheid, psychiatrie, veiligheid/geweld en verslavingszorg.  
 
Wanneer het JGT in het vrijwillig kader geen passende ondersteuning kan bieden en indien 
er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of fysieke veiligheid van kinderen in de leeftijd 
van 0-18 jaar, wordt door het JGT opgeschaald naar het jeugdbeschermingsplein. Hier wordt 
een melding besproken en gekeken of er een drang- of dwangaanpak nodig is.  
 
In de basis is de samenstelling van de JGT’s in de verschillende gebieden gelijk. Echter, 
afhankelijk van de gebiedskenmerken kan besloten worden om een team te versterken met 
specifieke kennis of ervaring.  
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In  gemeente Albrandswaard  wordt gestart met 2 Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s). Deze 
teams vallen onder de gemeentelijke procesregie.  
Vanaf het laatste kwartaal 2014 worden de JGT’s gefaseerd opgestart. De teams zullen qua 
formatie en disciplines de komende jaren niet statisch zijn. Bij aanvang is de samenstelling 
van de teams gebaseerd op het historisch (jeugd)zorggebruik. Het is een ontwikkelmodel 
waarbij jaarlijkse evaluatie en eventuele bijstelling noodzakelijk is. 

Met de betrokken partijen als zorgaanbieders, jeugdinstellingen als het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Albrandswaard , vrijwilligersorganisaties, cliëntenvertegenwoordigingen en 
onderwijs wordt er samengewerkt om de contouren van het jeugdhulpstelsel te concretiseren 
én te operationaliseren.  

Overige decentralisaties 

Naast de decentralisatie jeugdzorg, heeft de gemeente gelijktijdig te maken met twee andere 
decentralisaties: AWBZ/ WMO en Participatiewet. In het kader van deze twee 
decentralisaties wordt op dit moment gewerkt aan de vorming van sociale teams. 
Er is in het eerste Meerjarenbeleidskader gekozen voor de vorming van een voorlopig aparte 
jeugdkolom naast de sociale teams voor volwassenen met de intentie om de teams binnen 
enkele jaren samen te voegen tot één team. Uiteraard is vanaf 2015 wel sprake van een 
nauwe verbinding tussen de Jeugd- en Gezinsteams en de sociale teams. 
 
De invoering van Passend Onderwijs is primair een verantwoordelijkheid ivan de 
schoolbesturen; deze ontwikkeling  kan hier niet onvermeld blijven. In het kader van de 
invoering van het Passend Onderwijs zullen schoolondersteuningsteams  (SOT’s) 
geïntroduceerd worden op de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De Jeugd- en 
Gezinsteams (JGT’s) zullen nauw gaan samenwerken.   
 
4.2 De kern van het jeugdhulpstelsel 
 

4.2.1 Wat verandert er? 

Door de decentralisaties in het sociale domein komen verschillende voorzieningen in dit 
kader vanuit diverse financieringsstromen in één hand: die van de lokale overheid. Dit biedt 
de gemeente optimaal mogelijkheden om zorg en ondersteuning integraal in te zetten. 
Daarbij wordt veel meer dan voorheen primair uitgegaan van de eigen kracht van mensen. In 
plaats van ‘zorgen voor’ moeten hulpverleners erop gericht zijn ervoor te zorgen dat mensen 
in hun eigen kracht komen. Daar waar ondersteuning nodig is, wordt deze zo snel en dichtbij 
als mogelijk ingezet. Zo mogelijk wordt hierbij een beroep gedaan op de sociale omgeving en 
is inzet van informele zorg nadrukkelijk een afwegingskader. Vrijwel alle ondersteuning, van 
licht tot zwaar, wordt dichtbij geboden. Middels vroegsignalering, preventie en snelle inzet 
van lichte zorg, willen we het beroep op zwaardere zorg verlagen. Bij meervoudige 
problematiek of gezinsaanpak is sprake van een integrale aanpak, waarbij casusregie moet 
zorgen voor een resultaatgerichtheid.  

4.2.2 De omgeving als mede-opvoeder (pedagogische gemeenschap) 
Ouders zijn zeer belangrijk en staan centraal in het nieuwe jeugdhulpstelsel. Ter 
ondersteuning van de eigen regie en ter versterking van de eigen kracht van jeugdigen en 
ouders, is voor álle opvoeders en jeugdigen laagdrempelige, betrouwbare en heldere 
informatie, advies en voorlichting beschikbaar op centrale plaatsen.  
 
De gemeente wil de bijdrage die de sociale omgeving levert aan het opgroeien en opvoeden 
van kinderen versterken. Om dit te bereiken is een cultuuromslag nodig. In zijn 
algemeenheid zal de gemeente inwoners waar mogelijk vaker aanspreken op de eigen 
kracht, waarbij professionele ondersteuning primair is gericht op versterking van de 
zelfredzaamheid. Daarnaast zal vaker een beroep worden gedaan op inwoners om 
(bijvoorbeeld als mantelzorger of vrijwilliger) een bijdrage te leveren ter ondersteuning van 
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een gezin of jeugdige. Van professionele ondersteuners wordt verwacht dat zij omslag 
maken naar ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ en ook kunnen vrijwillige ondersteuners 
bijvoorbeeld ook een signalerende rol ontwikkelen.  
Kanttekening is dat  de cultuuromslag die hiervoor nodig is , niet vanzelf ontstaat. Hoewel de 
pedagogische gemeenschap vooral iets is van de burgers zelf, wil de gemeente een 
stimulerende, randvoorwaardelijke en ondersteunende rol nemen. Dit kan onder andere door 
het steunen van (burger-) initiatieven die zich richten op het versterken van pedagogische 
gemeenschap, het faciliteren van ontmoeting, enzovoort. 
 
De Jeugd- en Gezinscoaches van het JGT gaan daar waar nodig een rol spelen in het 
mobiliseren en versterken van de pedagogische gemeenschap. Niet door taken van anderen 
over te nemen, maar door te ondersteunen daar waar nodig en gewenst. Bijvoorbeeld door 
het voorveld te ondersteunen bij het realiseren van ontmoetings- en uitwisselingsactiviteiten 
voor ouders. Daarnaast hebben Jeugd- en Gezinscoaches een rol in het verbinden van 
professionele en informele hulpverlening2.  

4.2.3 Basisvoorzieningen (vrij toegankelijk collectief aanbod) 

De professionele (collectieve) basisvoorzieningen én pedagogische gemeenschap vormen 
samen als voorveld een belangrijke pijler in het jeugdhulpstelsel.  
Onder de basisvoorzieningen verstaan we voorzieningen die toegankelijk zijn en zich richten 
op álle ouders en jeugdigen. De basisvoorzieningen zijn de (eerste) partijen die signaleren 
en om enkelvoudige ondersteuning te verlenen.  
De basisvoorzieningen zijn onder te verdelen in een eerste en een tweede schil. Het jeugd- 
en gezinsteam werkt met alle basisvoorzieningen samen, maar er is wel een verschil in 
intensiteit. 

Eerste schil (kernpartners) 
Basisvoorzieningen in de eerste schil zijn belangrijke kernpartners van het jeugd- en 
gezinsteam. Met deze voorzieningen wordt zeer nauw samengewerkt.  
Deze kernpartners zijn: 

 Onderwijs 

 Leerplicht 

 Voorschoolse voorzieningen 

 Politie  

 Huisartsen 

 Jongerenwerk 

 Jeugdgezondheidszorg/consultatiebureau 

 (Steunpunt) Informele zorg 
 
Het jongerenwerk is een belangrijke partner. Zij staan dicht bij de jeugd, spreken hun taal en 
zijn soms de enige vertrouweling en daarmee ingang om een situatie te kunnen doorbreken. 
Ze signaleren/herkennen problematiek en hebben vaak een rol bij de oplossing. In 
samenspraak met de lokale welzijnsorganisatie willen we de versterking van het 
jongerenwerk in het lokale jeugdhulpstelsel realiseren. 
 
Ook informele zorg is een belangrijke pijler is van het nieuwe jeugdstelsel. In dit stelsel 
speelt de pedagogische gemeenschap immers een belangrijke rol.  
Veel problemen bij opvoeden en opgroeien hangen samen met, vloeien voort uit of leggen 
een druk op de relatie tussen ouders, kinderen en hun omgeving. Het sociaal netwerk kan 
verstoord raken. Het herstel, dan wel het versterken van het sociaal netwerk is een wezenlijk 
onderdeel om kinderen en ouders weer zelfstandig te laten functioneren. Informele zorg kan 
hierin een belangrijke rol spelen. 

                                                             
2
 Zoals mantelzorg, lotgenotenhulp en vrijwilligerswerk.  
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Tweede schil 

Naast genoemde kernpartners (eerste schil) werkt het jeugd- en gezinsteam ook samen met 
de basisvoorzieningen in de tweede schil. Deze samenwerking is ook belangrijk, maar wat 
minder direct. Voorbeelden van functies in basisvoorzieningen in de tweede schil zijn: 
buurtsportcoach, combinatiefunctionaris, sociaal cultureel werk, verloskundigen, en 
consulent voor (licht verstandelijk) beperkten (LV)B. 
 
Medewerkers in een basisvoorziening kunnen voor informatie, advies en ondersteuning 
terecht bij het jeugd- en gezinsteam (JGT). Wanneer er meer aan de hand is neemt de JGC 
de casusregie over, In de praktijk is het mogelijk dat medewerkers van basisvoorzieningen 
zich richten tot de huisarts. Het is van groot belang dat de huisarts en het JGT goed met 
elkaar kunnen samenwerken waardoor er geen hulpverlening langs elkaar heen (kan gaan) 
lopen. Bovenstaande is als volgt in beeld te brengen: 
 

 
 
 
4.3 Gebiedsgericht werken met Jeugd- en Gezinsteams (JGT) 
De grootste uitdaging in het nieuwe jeugdstelsel is dat hulp en ondersteuning bij opvoeden 
en opgroeien integraler, eenvoudiger en sneller (preventief)  te organiseren. Hierdoor wordt 
het mogelijk om de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren en het beroep op voorzieningen in 
het algemeen en van specialistische hulp in het bijzonder, te verminderen. 
 
Wij zien het JGT als belangrijk middel om dit doel te bereiken. In dit team is de expertise van 
de verschillende soorten ambulante ondersteuning, die nu versnipperd is over diverse 
instellingen, samengevoegd.  
 
Doelgroep 
Het JGT is er voor jeugdigen van 0 – 18 jaar3 en hun ouders, die wonen in de gemeente 
Albrandswaard en te maken hebben met opvoed- en opgroeivragen of een beperking 
hebben in lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch opzicht.  

                                                             
3
 In de Jeugdwet is de leeftijdsgrens van 18 jaar het uitgangspunt voor jeugdhulp en de uitvoering van 

kinderbeschermingsmaatregelen. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23
e
 levensjaar, voor zover deze hulp niet onder 
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Door wie kan het JGT worden ingeschakeld? 
Het JGT is er voor iedereen. Alle hulp- en ondersteuningsvragen kunnen gesteld worden aan 
het JGT. Het JGT ontvangt uiteraard bijvoorbeeld  (aan)meldingen via het sociale team, het 
onderwijs, de frontoffice van de gemeente of via andere samenwerkingspartners. Door 
zichtbaar en bereikbaar te zijn in de wijk voor professionals en inwoners kunnen de 
ondersteuningsvragen laagdrempelig ontvangen worden. 
 
4.3.1 Jeugd- en Gezinscoach (JGC) 
Het jeugd- en gezinsteam wordt gevormd door Jeugd- en Gezinscoaches. De Jeugd- en 
Gezinscoach is een professional die generalistisch werkt, en daarnaast een eigen 
specialisme inbrengt in het team. De Jeugd- en Gezinscoach is geregistreerd volgens het 
wettelijk vastgestelde kwaliteitskader4.   
 
De Jeugd- en Gezinscoach (JGC) wordt in ieder geval ingeschakeld als er sprake is of lijkt te 
zijn van een probleem waar mogelijk individuele jeugdhulp bij nodig is. Altijd wordt eerst 
getoetst of versterking zelfredzaamheid en of inzet sociale omgeving nodig en mogelijk is. 
De JGC is in elk geval verantwoordelijk voor casusregie bij meervoudige problematiek en het 
zo nodig inzetten van specialistische zorg. Casusregie bestrijkt de periode vanaf de eerste 
melding tot ‘de laatste’ nazorg. 
 
Profiel JGC 
Primair ligt het accent van het werk van de JGC op ondersteuning van gezinnen bij opvoed- 
en opgroeivragen. Daarbij wordt eveneens gewerkt aan preventie en verbinding in de wijk en 
of het gebied. Hij/zij is het vaste, vertrouwde gezicht voor het gezin en coacht hen bij het 
oplossen van hun opvoed- en opgroeivragen.  
 
De JGC is de centrale spin in het web in de wijk/gebied als het over opvoeden en opgroeien 
gaat. Deze jeugd- en gezinscoach is het centrale aanspreekpunt voor scholen, sport- en 
andere voorzieningen in de wijk/gebied, kinderdagverblijven, consultatiebureaus of 
verloskundigen. De jeugd- en gezinscoach legt de focus op verbindingen en versterkt de 
lijnen met het voorveld en de vindplaatsen.  
 
De JGC biedt kort- of langdurige begeleiding aan het gezin, maar is ook inzetbaar voor 
groepsgerichte activiteiten in de wijk/gebied. De JGC brengt de sterke kanten en krachten 
van de betrokkenen in kaart en weet deze te benutten en te versterken. Samen met het 
gezin kijkt de JGC welke hulpvragen en problemen zich voordoen en welke ondersteuning 
nodig is. Zo’n 80% van de hulpvragen pakt de Jeugd- en gezinscoach zelf op. Hij zorgt er 
hierbij voor dat de ondersteuning zoveel mogelijk in de thuissituatie plaatsvindt. De JGC richt 
zich waar nodig op opvoedkundige, relationele, materiële, individuele, financiële en 
maatschappelijke problemen van de kinderen binnen het gezin.  
 
Hij coördineert de hulpverlening, indien op meerdere leefgebieden ondersteuning in het 
gezin nodig is en versterkt de mogelijkheden van het gezin om zelf de regie weer in eigen 
hand te krijgen. Indien de jeugdige en/of gezin is aangewezen op specialistische zorg, zal 
deze ook zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving plaatsvinden. De JGC blijft daarbij het 
centrale aanspreekpunt. Als het specialistisch zorgtraject is afgesloten houdt hij vinger aan 
de pols. En gaat het goed, dan houdt hij een oog in het zeil bij belangrijke momenten en blijft 
hij/zij verder op afstand. 
 

Kostenbewustzijn 
Van de JGC wordt kostenbewustzijn verwacht. De Jeugd- en Gezinscoaches dragen 
gezamenlijk, onder coördinatie van de procesregisseur de verantwoordelijkheid voor de inzet 

                                                                                                                                                                                              
een ander wettelijk kader valt en mits voldaan wordt aan de voorwaarden. Voor jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit 
uit een strafrechtelijke beslissing geldt op basis van de Jeugdwet geen leeftijdsgrens.  
4
 Het Kwaliteitskader jeugd is op dit moment in ontwikkeling en wordt naar verwachting voor eind 2014 vastgesteld. 
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van de aan het team beschikbaar gestelde pakket van  jeugdhulpvoorzieningen. Budgettair 
eindverantwoordelijke van het JGT is de (gemeentelijke) procesregisseur.  
 
Vraaganalyse en gezinsplan 
De Jeugd- en Gezinscoach krijgt de taak om vragen en of behoefte aan opgroei- en 
opvoedondersteuning bij jeugdigen en gezinnen, thuis en in basisvoorzieningen te 
analyseren en te beantwoorden. Wanneer er professionele ondersteuning nodig is, wordt er 
samen met het gezin/de jongere (en eventueel het netwerk, zoals familie, vrienden) een 
integraal (gezins)plan opgesteld. Het plan stelt heldere doelen, prioriteiten, acties en geeft 
inzicht in de kosten.  
De Jeugd- en Gezinscoach bekijkt samen met de jeugdige/het gezin of er daadwerkelijk 
sprake is van een situatie waarbij ondersteuning nodig is of niet.   
  
4.3.2 Reikwijdte van het JGT 
We gaan er vanuit dat van alle (ondersteunings-) vragen die er zijn ongeveer 80% als 
normaal of licht te kwalificeren is (landelijke tendens). 
Ongeveer 20 % van de ondersteuningsvragen betreft vragen waarbij sprake is van matige tot 
ernstige of meervoudige problematiek. Hierbij is met name casusregie door het JGT 
noodzakelijk. Hiervan zal 20% tijdelijk moeten worden opgeschaald naar het onvrijwillige 
kader, namelijk de drang- en dwangtrajecten door het jeugdbeschermingsplein5. Hierbij wordt 
de casusregie tijdelijk overgedragen aan de casusregisseur van het jeugdbeschermingsplein 
(JBP). De casusregisseur van het JBP rapporteert aan de procesregisseur van het JGT. Ten 
opzichte van het totaal aantal ondersteuningsvragen (100% ) omvatten drang- en 
dwangtrajecten ongeveer 4%. Nazorg na afronding van het drang- of dwangtraject wordt 
verzorgd door het JGT.  
 

                                                             
5
 Later in deze notitie wordt het jeugdbeschermingsplein nader toegelicht.  
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4.3.3 Casusregie 
In gezinnen en bij jongeren die te maken krijgen met meervoudige problemen en die (tijdelijk) 
niet  in staat zijn om de regie over de oplossing van hun problemen te voeren, wordt  
casusregie gevoerd door een JGC op basis van een integraal gezinsplan. Zoals gezegd 
bestrijkt casusregie de periode van de eerste melding tot ‘de laatste’ nazorg. 
 
De rollen van het JGT zijn als volgt in beeld te brengen: 
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4.3.4 Toekenning van zorg/ondersteuning 
Voor veel besluiten tot het inzetten van jeugdhulp is de verantwoordelijkheid belegd  
binnen het JGT, maar er zal in sommige situaties (zoals bij de specialistische hulpverlening)  
ook expliciete toestemming van de procesregisseur JGT nodig zijn. De procesregisseur zal  
met name het doorlopen proces toetsen, voordat er een stap naar specialistische zorg wordt  
gezet. Nadere uitwerking volgt over in hoeverre het mandaat en de verantwoordelijkheid voor  
de zorgtoewijzing bij het JGT ligt en in welke gevallen de procesregisseur eerst gaat toetsen.  
Dit geldt ook voor de wijze van toetsing en de criteria die daarvoor gehanteerd worden.  
 

4.3.4.1 Toegang  
De Jeugdwet schrijft voor dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor inrichting van de toegang 
tot jeugdhulp. De toegang bestaat uit een deskundige toeleiding naar, advisering over, en 
bepaling van, en het inzetten van de aangewezen voorziening. De gemeente bepaalt welke 
voorzieningen dat zijn. Dit is in de verordening jeugdhulp beschreven.  
In onderstaand schema is op hoofdlijnen de toegang naar jeugdhulp weergegeven. 
 
Bestaande structuren zoals de frontoffice van de gemeente worden zoveel mogelijk benut 
om een brede toegang tot jeugdhulp te realiseren. We willen geen ‘nieuwe voordeur’ maken. 
Met de nieuwe werkwijze en met het JGT leggen we in de praktijk veel contacten en van 
daaruit en vanuit alle andere mogelijke ingangen brengen dit samen en vragen en casuïstiek 
worden naar de juiste persoon of instantie geleid.  
 
Afbeelding: Toegang naar jeugdhulp op hoofdlijnen  
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4.3.5 Ondersteuning aan het voorveld (pedagogische gemeenschap en 
basisvoorzieningen) 

De Jeugd- en Gezinscoaches zijn verbonden met de lokale gemeenschap en diverse 
organisaties in de wijk zoals buurtverenigingen, burgerinitiatieven, sportverenigingen, 
scouting, opbouwwerk, geloofsgemeenschappen en welzijninstellingen. Vanuit deze positie 
gaan zij, samen met andere professionals de sociale samenhang versterken. 
Het opbouwen van relaties vanuit het JGT geldt nog in sterkere mate voor de 
basisvoorzieningen in het algemeen en voor de eerder genoemde kernpartners (zoals het 
consultatiebureau, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, het onderwijs en de huisarts) in 
het bijzonder. Bij elkaar zien zij in principe alle kinderen en vormen daardoor de belangrijkste 
vind –en werkplaats. De Jeugd- en Gezinscoaches  zijn als voorpost van het team 
verbonden aan- en hebben hun werkplek in één of meerdere basisvoorzieningen en maken 
daar onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Op deze manier ontstaat een onderlinge 
vertrouwensband, is te allen tijde duidelijk wie aanspreekpunt is en is de toegang tot het JGT 
laagdrempelig.  
 
4.4 Inrichting, werkgebied en aantal gebiedsteams 
De inrichting, invulling en aantal gebiedsteams zijn uitgebreid beschreven in de 
contourennota6. Hieronder is de kern weergegeven.  
 

4.4.1 Inrichting 
In het eerste Meerjarenbeleidskader is beschreven om vooralsnog te kiezen voor een aparte 
jeugdkolom in de gebiedsgerichte aanpak binnen het sociale domein. JGT en sociaal team 
zullen dus (in elk geval voorlopig) naast elkaar bestaan. Zoals eerder aan de orde is 
geweest, is een nauwe samenwerking en afstemming tussen beide teams van groot belang.  
De gebiedsindeling zal dan ook gelijk zijn voor beide teams. Daarbij zal sprake zijn van een 
gezamenlijke fysieke uitvalsbasis per gebied. Dit vergemakkelijkt de samenwerking (en een 
eventuele integratie van de teams op termijn) en is overzichtelijk voor inwoners.  
 
4.4.2 Werkgebied 
Op basis van landelijke cijfers wordt er uitgegaan van een team in kwetsbaar gebied (met 
relatief veel problematiek) van circa 15.000 inwoners of een team op een sterk gebied (met 
relatief weinig problematiek) van circa 20.000 inwoners.  

                                                             
6
 De contourennota wordt op verzoek verstrekt. 
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4.4.3 Aantal gebiedsteams 
Op basis van de huidige inzichten wordt uitgegaan van 2 Jeugd- en Gezinsteams in 
Albrandswaard. Het aandeel opgroeiende jeugd én het huidige zorggebruik geven hier 
aanleiding voor. 
 
De voorgestelde begrenzing van de gebieden zijn in de praktijk geen harde grenzen. Dit is 
slechts een afbakening van het gebied waar het betreffende team zorgt voor een goede 
lokale inbedding. De 2 JGT’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de (jeugd)zorg voor de 
inwoners van de gemeente. 
 
Afbeelding gebiedsindeling Albrandswaard  

 

 
 

Op basis van alle feiten en gegevens zijn de ‘ideale’ gebieden gevormd, die zoveel mogelijk 
gemengd zijn van samenstelling (dus niet alleen ‘zwak’ of alleen ‘sterk’). Hierdoor zijn er 
gebieden gevormd die als ‘kwetsbaar’ of ‘sterk’ betiteld kunnen worden en niet als  ‘zwakke’ 
gebieden. De teams kunnen daardoor een verzorgingsgebied van 15.000 -20.000 inwoners 
bedienen. In kleinere gebieden zullen kleinere teams actief zijn. 
 
Samen optrekken met Ridderkerk en Barendrecht bij de vorming van het jeugdhulpstelsel, 
levert voordelen op. Naast de uitwisseling binnen de teams in onze gemeente bestaat ook de 
mogelijkheid om bij drukte of calamiteiten bij te springen, maar ook het invliegen van 
specifieke expertise die in een ander team wel of meer aanwezig is. Dit zorgt voor extra 
flexibiliteit.  
Er wordt ook gekeken naar uitwisselbaarheid in gevallen dat kinderen onder verschillende 
JGT’s vallen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij co-ouderschap, waarbij de ouders in 
verschillende gebieden of gemeenten wonen. Inzet is dat het ontstaan van nieuwe schotten 
wordt voorkomen.  
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4.5 Ondersteuning van het JGT 
 
4.5.1 Inzetten van specialistische jeugdhulp  
Indien de hulp, die vanuit het JGT in samenwerking met het voorveld geleverd kan worden, 
ontoereikend is, kan in samenspraak met het gezin/de jongere, besloten worden om 
specialistische ondersteuning in te zetten. Bij de in te zetten (niet vrij toegankelijke) 
specialistische ondersteuning onderscheiden we twee vormen:  
 
Lokaal: dichtbij huis én lokaal georganiseerd 
Hieronder verstaan wij elke vorm van (ambulante) één op één ondersteuning waarbij de 
ondersteuner participeert in het dagelijks leven van de jeugdige en of het gezin thuis, op 
school of in een andere voor de jeugdige en of gezin bekende omgeving. Hier hebben wij het 
over specialistische hulp die zeer specialistisch, duur en soms schaars is en  niet door het 
JGT zélf geboden kan worden.  
 
Bovenlokaal: vaak residentieel én regionaal georganiseerd 
Hieronder verstaan wij elke vorm van één op één ondersteuning die niet verweven is met het 
dagelijks leven van het gezin/de jongere en geboden wordt in een omgeving die voor de 
jeugdige (aanvankelijk) onbekend is. Hier is vaak (maar niet altijd) sprake van residentiële 
opname, zoals: residentiële jeugdzorg, pleegzorg, crisiszorg, zeer gespecialiseerde 
dagbehandeling, gezinshuizen, vormen van specialistische jeugdpsychiatrie, medisch verblijf 
en verstandelijke gehandicapten zorg. 
 
Vrijwillige bovenlokale ondersteuning wordt ondersteund door een gestandaardiseerde 
vraaganalyse cq. toeleidingsprocedure. Het JGT geeft samen met het CADT de 
toeleidingsprocedure naar deze specialistische ondersteuning vorm.  
 
4.5.2 Consultatie-, advies en diagnoseteam (CADT)  
Indicatiestelling voor specialistische jeugdhulp komt te vervallen. Indien uit de intake of later 
in het traject blijkt dat de vragen en/ of behoeften complex zijn, moet de JGC (een) expert(s) 
kunnen raadplegen. In een aantal gevallen zal het ook nodig zijn dat ten behoeve van een 
goede toeleiding naar zorg eerst een diagnose wordt gesteld.  
 
Voor consultatie, advies en diagnose wordt een deskundig expert team gevormd 
(Consultatie- Advies en Diagnose Team), hierna CADT, dat het JGT bijstaat. De daarvoor 
benodigde expertise is verspreid over verschillende domeinen en instellingen.  
 
Het CADT bundelt multidisciplinaire expertise op het gebied van: 

 gezinssystemen (waaronder opvoeden/opgroeien en bedreigde ontwikkeling) 

 lichamelijke ontwikkeling en medische deskundigheid 

 (licht) verstandelijke beperkingen 

 lichamelijke beperkingen 

 psychiatrie 

 veiligheid, geweld 

 verslavingszorg jeugd/volwassen 
 
Het CADT gaat de Jeugd- en Gezinscoach ondersteunen met zwaarwegend advies zodat 
deze het juiste antwoord kan geven op de vraag of behoefte van het gezin/de jeugdige. Of 
de Jeugd- en Gezinscoach stelt na consultatie vast dat specialistische ondersteuning moet 
worden ingezet, bij voorkeur thuis en/of op school. De casusregie blijft bij de JGC.  
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4.6 JGT in samenwerking met huisarts en sociaal team 
 
4.6.1 Huisarts 
De huisarts behoudt op basis van de Jeugdwet in het nieuwe stelsel zijn rol als doorverwijzer 
naar jeugdhulp, evenals de medisch specialist en de jeugdarts. De (huis)artsen zijn daarmee 
belangrijke partners in de toeleiding en afstemming met het JGT. 
Idealiter werken huisartsen samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin via de daar 
werkzame jeugdarts (en in 2015 ook met het JGT en CADT). De samenwerking tussen CJG 
en eerste lijn is nu nog niet overal vanzelfsprekend. Opgroei- en opvoedproblemen kunnen 
een sociaal maatschappelijk, maar ook een medische oorzaak hebben. Ongeacht via welke 
ingang het kind binnen komt, moet deze op de juiste plek worden behandeld. Huisartsen en 
gemeenten kunnen deze problemen gezamenlijk oppakken door adequaat naar elkaar door 
te verwijzen en de werkprocessen op elkaar af te stemmen.  
Het is daarom noodzakelijk om afspraken te maken over hoe zij zich verhouden tot de 
gemeente als financier en het jeugd- en gezinsteam als ‘spin in het web’.  Zeker in meer 
complexe situaties is het om inhoudelijke redenen van belang de ondersteuning van de 
jeugdige/het gezin in een zo vroeg mogelijk stadium op elkaar af te stemmen.  
 
Wij willen daarom dat huisartsen bij doorverwijzing waar mogelijk altijd het JGT consulteren.  
In ieder geval is geborgd dat instellingen bij een doorverwijzing7 melden welke personen zijn 
doorverwezen. Zo kan worden gemonitord welke verwijzingen tot stand komen en 
desgewenst kan daarover ook met huisartsen in gesprek gegaan worden.  
 
Binnen het JGT wordt een medewerker als vaste contactpersoon verantwoordelijk voor de 
contacten met de huisartsen. Indien mogelijk werkt deze medewerker deels vanuit de 
huisartsenpraktijk. Daarnaast kan de huisarts beschikken over actuele informatie van de 
door of namens de gemeente ingekochte zorg waarnaar hij/zij door kan verwijzen. 
Bij gewenste inzet van een pgb ingeval van doorverwijzingen door huisarts, jeugdarts of 
medisch specialist, bepaalt de JGC op basis van het zorg- en budgetplan, of inzet van pgb 
mogelijk is.  
 
4.6.2 Sociale teams voor volwassenen 
In de gemeente worden momenteel ook sociale teams ontwikkeld. Deze sociale teams 
richten zich op zorg en ondersteuning voor volwassenen. Ingeval van gezinnen met kinderen 
(in de leeftijd tot 18 jaar8) waarbij er eveneens sprake is van een opvoed- of opgroeivraag, 
ligt de casusregie altijd bij het JGT ook al ligt de kern van de problematiek bij de ouders. 
Vanzelfsprekend vindt hierover zorgvuldige afstemming plaats tussen JGT en sociaal team. 
Indien er één of meerdere hulpvragen bestaan bij de volwassenen van het gezin, zal een lid 
van het sociaal team betrokken zijn bij de invulling en uitvoering van het gezinsplan. De 
kennis en kunde aanwezig in het sociaal team heeft in ieder geval betrekking op de WMO, 
participatiewet, werk en inkomen, armoede, schuldhulpverlening en inzet van het werkbedrijf. 
In beide teams zal er aandacht zijn voor signalering van overbelasting bij (jonge) 
mantelzorgers. 
JGT en sociaal team werken nauw met elkaar samen. De groep 18-23 jarigen vraagt hierbij 
speciale aandacht.  Binnen deze leeftijdsgroep wordt in onderlinge afstemming tussen beide 
teams bepaald waar binnen de hulpvraag het zwaartepunt ligt. Indien inzet van zorg voor 
volwassenen het meest passend is, gaat dit via het sociaal team echter in samenspraak met 
het JGT. Jongeren waarbij zorg/ondersteuning is ingezet die moet worden gecontinueerd na 
hun 18de jaar, blijven tot hun 23ste jaar in begeleiding bij het JGT. 
Er wordt in de ontwikkeling van JGT en sociaal team intensief samengewerkt bij de 
afstemming en het maken van essentiële keuzes. Denk hierbij aan hoe de afbakening van de 
verzorgingsgebieden eruit gaat zien, het aantal teams en de afbakening tussen de het JGT 
en het sociaal team.  

                                                             
7
 Zie ook hoofdstuk 3.9 

8
 Zie voor toelichting leeftijdsgrens voetnoot 1. 
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4.7 Onderwijs  
 
4.7.1 Het Voorschools Zorg Advies Team (VZAT)  
In de voorschoolse periode is het CJG de spil in de basiszorgstructuur voor kinderen van -9 
maanden tot 4 jaar en heeft daartoe een multidisciplinair casuïstiekoverleg ingericht. Voor 
die leeftijdsgroep is de ouder- en kindzorg van consultatiebureaus/JGZ één van de 
belangrijkste plaatsen waar signalen bij kinderen en gezinnen opgevangen worden. Ook de 
kraamzorg en verloskundigen en de voorschoolse voorzieningen vervullen hierin een 
belangrijke rol. De aansluiting hiervan op het CJG is, zeker vanuit het oogpunt van 
vroegsignalering en monitoring, een belangrijke factor. Voor een goede doorgaande zorglijn 
in het kader van 'één kind, één gezin, één plan' is een goede overdracht en opvolging van 
signalen tussen CJG -9 maanden tot 4 jaar, voorschoolse voorzieningen en het primair 
onderwijs (en later de overgang naar het voortgezet onderwijs) van belang.  
 
In het VZAT zitten professionals met verschillende achtergronden, zoals een 
jeugdverpleegkundige en een arts van het consultatiebureau, een pedagoog, een consulent 
van MEE in het kader van Integrale Vroeghulp, JGC en de coördinator van het VZAT. Deze 
professionals denken samen met de ouders mee over de ontwikkeling van hun kind. 
Gezamenlijk wordt gekeken naar mogelijke oorzaken van een stagnerende ontwikkeling bij 
het kind, wordt gezocht naar oplossingen en wordt hierin de samenwerking gezocht met 
(indien nodig) partners buiten het CJG zoals het (kinder)ziekenhuizen, kinderartsen, medisch 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het basisonderwijs. 
 
Het VZAT is een samenwerkingspartner uit het voorveld voor het JGT. De samenwerking 
zoals die nu gerealiseerd is met het CJG zal worden voortgezet met het JGT.  
 
4.7.2 Primair Onderwijs: Schoolondersteuningsteams (SOT)  
Met de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 wordt de 
verantwoordelijkheid voor hulp aan schoolgaande jeugdigen die extra ondersteuning nodig 
hebben, niet alleen bij de gemeenten belegd maar ook bij schoolbesturen. Hierbij wordt 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen een onderwijskundig probleem en een onderwijs 
overstijgend opvoed- en opgroeiprobleem. 
Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te 
bieden, zoveel mogelijk binnen de reguliere setting. In het BAR-werkgebied werken het 
samenwerkingsverband primair onderwijs RiBa en de gemeenten nauw samen bij de 
ontwikkeling  van zogenaamde schoolondersteuningsteams (SOT). Binnen dit SOT wordt 
gewerkt volgens het model handelingsgericht integraal arrangeren van onderwijs- en zorg 
trajecten. Het SOT voorziet in  laagdrempelige bespreking van leerlingen zoals tot op heden 
in het Zorgplatform plaatsvindt, maar met een cruciale uitbreiding naar ondersteuning op 
sociaal en maatschappelijk vlak en meer schoolnabij. Verwachting is dat door het SOT 
hulpvragen sneller en efficiënter worden beantwoord en dat contacten sneller verlopen. De 
beoordeling en toeleiding naar de juiste onderwijsvorm (bijv. speciaal onderwijs, 
dagvoorzieningen) vindt zo nodig in samenwerking met het JGT plaats.  
Op het moment van schrijven van deze nota vindt een SOT-pilot plaats in Ridderkerk- 
Bolnes. De tussentijdse evaluatie is dermate positief dat met ingang van het (nieuwe) 
schooljaar 2014-2015 in het gehele BAR-gebied SOT’s worden geformeerd.  
 
Het SOT wordt vanaf schooljaar 2014-2015 gevormd door een orthopedagoog 
(samenwerkingsverband RiBa),  de jeugdverpleegkundige 0-19 jaar, de intern begeleider van 
de school en op afroep de Trajectbegeleider van het samenwerkingsverband RiBa. Een van 
de JGC-ers vormt de brugfunctie tussen het SOT en het JGT. Van belang is de 
ondersteuning die geboden wordt door het samenwerkingsverband RiBa en de lokale JGT’s 
op elkaar af te stemmen en volgens één plan te werken. Ook de (gekoppelde) voor-, vroeg- 
en naschoolse voorzieningen zijn onderdeel van het SOT.   
 
 



 

 
Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp gemeente Albrandswaard 

26 

4.7.3 Voortgezet onderwijs: Schoolondersteuningsteams (VO)  
De scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Albrandswaard hebben tot nu toe 
gewerkt met Zorg Advies Teams (ZAT). In het ZAT worden leerlingen besproken waar de 
school zich zorgen over maakt. Ook in het VO zal gewerkt gaan worden met 
schoolondersteuningsteams die het ZAT gaan vervangen. 
De zorgcoördinator in het schoolondersteuningsteam vormt de spil in het breder kijken naar 
hulpvragen. Dit doet hij samen met de kernpartners van de school binnen het 
ondersteuningsteam. Een van die kernpartners is het JGT oftewel de JGC' er. Anders dan in 
het huidige ZAT worden verschillende domeinen (gezondheid, jeugdhulp, veiligheid en 
onderwijsondersteuning) door een kleine groep vertegenwoordigd. In feite betreft het een 
‘doorontwikkeling’ van het ZAT. De kernpartners zijn ‘vaste gezichten’ op school met een 
brede kennis van hun domein én met expertise, tijd en speelruimte om ook zelf binnen de 
school concreet aan de slag te gaan.  
 
De kernpartners, zoals bijvoorbeeld de JGC’ er, vervullen als het ware een brugfunctie. Door 
hun brugfunctie met het achterveld ontstaan meer mogelijkheden om tot een 
samenhangende aanpak te komen, ook voor die situaties waarbij het accent van de aanpak 
meer gericht is op de thuissituatie.  
 
In de situaties dat de onderwijs- of ondersteuningsvraag van een leerling, docent of team de 
mogelijkheden van de kernpartners overstijgt, is inzet van specifieke expertise nodig. Via de 
kernpartners kan specifieke kennis uit het ‘achterveld’ snel worden ingeschakeld als dat 
nodig blijkt om de jongere succesvol binnen school te houden. Dit 'achterveld' bestaat 
bijvoorbeeld uit toezicht, handhaving en expertise vanuit het veiligheidshuis en de justitiële 
keten (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Of het gaat om kennis vanuit het 
welzijnswerk en maatschappelijk werk en jeugdhulp. Wanneer iets met de gezondheid van 
een leerling speelt dan betekent het expertise van onder meer de huisartsen, jeugd-ggz en 
jeugd-lvg (licht verstandelijk gehandicaptenzorg).  
 

4.8 Veiligheid 
 
4.8.1 Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) en 

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 
Op dit moment is de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling georganiseerd in 
respectievelijk de ASHG’s9 en de AMK’s. De nieuwe Jeugdwet schrijft voor dat deze 
meldpunten worden samengevoegd tot het (AMHK) en regionaal worden vormgegeven.  
 
In de regio Rotterdam-Rijnmond komt een bovenlokaal AMHK met gebiedsteams. Het AMHK 
gaat uitvoering geven aan de wettelijke basistaken zoals opgenomen in de nieuwe Wmo en 
de Jeugdwet. De aansluiting van het AMHK op de lokale infrastructuur wordt momenteel 
nader uitgewerkt.  
 
Eenmaal per vier jaar stellen de centrumgemeenten hun beleid vast in de Regiovisie Aanpak 
geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. In het regioplan wordt ingegaan op de 
preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Rond de zomer 
van 2014 moeten alle gemeenten een regiovisie vaststellen.  
 
4.8.2 Crisisinterventieteam 
Er zijn situaties waarbij kinderen en jongeren snel hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld als een 
kind wegloopt van huis of als er geweld is in het gezin. Voor die situaties kan het 
crisisinterventieteam (CIT) ingeschakeld worden. Het CIT is goed bereikbaar, direct 
inzetbaar en zorgt dat een crisis effectief wordt aangepakt. Het CIT wordt op regionale 
schaal georganiseerd.  

                                                             
9
 Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
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4.8.3 Gedwongen kader 
Er kunnen situaties ontstaan waardoor het vrijwillig hulpkader (Jeugd- en Gezinsteams en 
alle betrokken zorg-/welzijnsaanbieders) onvoldoende kan bieden om de problemen op te 
kunnen lossen of om de veiligheid van het kind te kunnen blijven garanderen of dat 
justitie/politie betrokken is. In deze situaties kan er sprake zijn van een gewenste drang- of 
noodzakelijke dwangaanpak. 
‘drang’aanpak: De vrijheid om te kiezen blijft bestaan, maar bij drang wordt een bepaalde 
optie onaantrekkelijk gemaakt door er een (meestal aanzienlijk) nadeel aan te verbinden.  
 ‘dwang’aanpak: Wanneer drang niet tot de mogelijkheden behoort, of niet heeft gewerkt 
wordt er gekozen voor een dwang aanpak en zal er een jeugdbeschermingsmaatregel 
worden opgelegd. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.  
Er zijn drie jeugdbeschermingsmaatregelen die de rechter kan opleggen: een 
ondertoezichtstelling (OTS), ontzetting uit de ouderlijke macht en ontheffing uit de ouderlijke 
macht. 
 
Er zijn twee gremia waar het gedwongen kader inhoud krijgt, maar vanuit een andere 
context. Bij het Jeugdbeschermingsplein komen de civiel rechtelijke zaken op tafel en bij het 
veiligheidshuis de strafrechtelijke zaken. Hierna worden beide verder toegelicht. 
 
In onderstaande afbeelding wordt de relatie tussen het vrijwillige en gedwongen kader 
weergegeven. 
 

 
Bron: Het nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, Gemeente Rotterdam 

4.8.3.1  Jeugdbeschermingsplein 
Wanneer het JGT in het vrijwillig kader geen passende ondersteuning kan bieden en indien 
er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of fysieke veiligheid van kinderen in de leeftijd 
van 0-18 jaar, kan door het JGT besloten worden om op te schalen naar het 
jeugdbeschermingsplein. Het jeugdbeschermingsplein is subregionaal (BAR) georganiseerd.  
 
Een melding over een zorgelijke situatie van een kind, waarbij de veiligheid in het geding is, 
verloopt via Veilig Thuis, het JGT of door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). 
Vervolgens komt het terecht op het jeugdbeschermingsplein (met uitzondering van 
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crisiszaken want die lopen via het CIT (crisisinterventieteam, zie paragraaf 4.8.2). Een vaste 
kern van hulpverleners bespreken de binnengekomen meldingen. Ze bekijken bij elke 
melding of er een drang- of dwangaanpak nodig is, wie er in het hulpverleningsteam moet 
zitten en wie de regie over dat team krijgt. Nadrukkelijk wordt gestreefd naar een drang 
aanpak en alleen als het niet anders kan gebruik maken van dwang. Door onderlinge 
samenwerking met andere subregio’s, is het ter tafel brengen van dringende casuïstiek ook 
mogelijk bij een ander jeugdbeschermingsplein. Casuïstiek kan hierdoor altijd snel worden 
opgepakt. Dit is de enige situatie dat de casusregie (tijdelijk) wordt overgedragen naar een 
andere casusregisseur. De casusregisseur van het JGT laat zich wel informeren over het 
verloop en heeft de plicht kennis te nemen van de benodigde informatie. Nadat het drang en 
dwang traject is afgerond, wordt de casus weer overgedragen aan het JGT.  
 
Door de wijze van inrichting van het jeugdbeschermingsplein hebben we ervoor gekozen om 
de RvdK structureel te betrekken bij casusbesprekingen zodra de inzet van 
jeugdbescherming overwogen wordt, maar nog voordat een besluit is genomen om een 
Verzoek tot Raadsonderzoek in te dienen.  
 
4.8.3.2  Veiligheidshuis 
Binnen het JGT komen er naast de opgroei/opvoedproblemen ook situaties voor waar  het 
strafrechtelijk kader (politie/justitie) een (grote) rol speelt. Binnen het Veiligheidshuis werken 
justitie, zorg en gemeenten samen aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en 
criminaliteit ingegeven vanuit de strafrechtelijke hoek. Het gaat hier met name om 
gedwongen hulpverlening en jeugdreclassering. Hier wordt met de partners een plan 
gemaakt en uitgevoerd voor de persoon en waar nodig ook voor het sociale systeem. Het 
Veiligheidshuis en JGT moeten goed op elkaar aangesloten zijn om visie van het 1 gezin-1 
plan-1 regisseur en de lokale aanpak gestalte te kunnen geven.  
Beide samenwerkingsverbanden zullen elkaar in de praktijk versterken door vanuit hun eigen 
kaders de aansluiting te zoeken.  
 
Politie en justitie werken met zeer strakke protocollen en kunnen niet afwijken van wet- en 
regelgeving rondom bijvoorbeeld privacygegevens en deze gegevens niet rechtstreeks 
verstrekken aan het JGT. Hierdoor blijft een schakel nodig tussen JGT enerzijds en het 
Veiligheidshuis anderzijds.  De rol van gemeentelijk interventie specialist (GIS) is de 
ontwikkeling die hierin voorziet.  
 
Binnen de ambtelijke organisatie is reeds een GOSA-regisseur werkzaam. Door de komst 
van het nieuwe jeugdhulpstelsel verschuiven er taken naar het JGT, en komen er nieuwe 
taken bij. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de rol van GIS het meest optimaal 
vorm gegeven kan worden, waarbij aansluiting bij GOSA een voorliggend scenario is.  
 
4.8.4 Raad voor de Kinderbescherming 
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is een onafhankelijk adviseur van de 
kinderrechter bij het verzoek tot een uithuisplaatsing. De taak van de RvdK is breed. De 
RvdK adviseert de rechter over gezag en omgang na scheiding en over straffen voor 
ontspoorde jongeren, voert de casusregie, coördineert  taakstraffen voor jeugdigen en 
screent en adviseert bij pleegzorg, adoptie en afstamming. De gemeente en RvdK maken 
afspraken over samenwerking en afstemming. Het door beide partijen, de gemeente en 
RvdK, op te stellen protocol bevat deze afspraken. 
 

4.8.5 Uitvoering Jeugdbescherming, jeugdreclassering en drangzorg 

Vanaf 1 januari 2015 is Bureau Jeugdzorg de gecertificeerde (uitvoerende) organisatie voor 

jeugdbescherming, jeugdreclassering en drangzorg in de regio Rijnmond. Zij beschermen 

kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. Zij grijpen in bij ernstige bedreiging 

van de veiligheid van kinderen, of vermoedens daarvan. Bureau Jeugdzorg werkt samen met 

ouders, het sociale netwerk van het gezin en de professionele hulpverlening om de kinderen 
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de kans te geven weer veilig op te groeien. Ook jeugdigen met een (dreigende) criminele 

ontwikkeling kunnen een pedagogische aanpak krijgen. 

Om goed te kunnen samenwerken met lokale jeugdteams in regio Rijnmond, is Bureau 

Jeugdzorg in juni 2014 van een sectoraal ingerichte naar een gebiedsgerichte organisatie 

omgevormd. Met deze beweging sluiten zij aan bij de decentralisatie van de jeugdzorg naar 

de gemeenten. Per 1 januari 2015 is Bureau Jeugdzorg er klaar voor om vanuit 21 

multifunctionele gebiedsteams samen de zorg te dragen voor de meest kwetsbare kinderen 

in onze regio. Er is een gebiedsteam van Bureau Jeugdzorg beschikbaar voor het BAR 

gebied. 

  
4.8.5.1. Certificering 
Instellingen die jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren moeten 
vanaf 1 januari 2015 gecertificeerd zijn. Op dit moment is het zo dat alleen de Bureaus 
Jeugdzorg en landelijk werkende instellingen jeugdbescherming en jeugdreclassering mogen 
uitvoeren. Op 1 januari 2015 verandert dit en mogen ook andere organisaties 
jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren. Vanaf deze datum maken 
de gemeenten alleen afspraken met gecertificeerde instellingen voor de uitvoering van 
nieuwe maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeente Albrandswaard 
wordt namelijk ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het 
ondersteuningsaanbod. 
 
4.9 Verwijzing in het stelsel 
Naast het JGT kan ook de huisarts10, jeugdarts of medisch specialist verwijzen naar 
specialistische (jeugd)hulp. Wij willen dat huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten dit 
zo veel als mogelijk in afstemming met het JGT doen. Ook voor hulp die via verwijzing van 
deze functionarissen tot stand komt, geldt de eis dat er een ondertekend ondersteuningsplan 
dient te zijn, wil de hulp rechtmatig zijn en voor vergoeding in aanmerking komen. Uiteraard 
kan in spoedeisende gevallen de behandeling wel direct starten.  

                                                             
10

 Zie ook paragraaf 4.6.1 
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5. Sturing op het jeugdhulpstelsel 
 
5.1 Missie 
Gemeente Albrandswaard wil de hulp aan jeugdigen efficiënt en kwalitatief goed vorm te 
geven. We willen daarbij sturen op een sterk lokaal sociaal systeem dat duurzame 
zelfredzaamheid bevordert. We hanteren daarbij de volgende doelstellingen: 
 

1. De juiste ondersteuning, op de juiste plek, op het juiste moment; 
2. De ondersteuning is van goede kwaliteit en wordt efficiënt en integraal geleverd; 
3. De kosten blijven binnen de beschikbare middelen. 

 
We willen de controle houden op de uitgaven in de jeugdhulp via een eenvoudig 
sturingsmodel en in control zijn over het gehele systeem in samenhang met de andere 
domeinen als werk en inkomen, zorg, onderwijs en andere decentralisatie in het sociale 
domein. Tegelijkertijd willen we dat burgers die nu (te) laat specialistische ondersteuning 
krijgen, in de toekomst zo snel als nodig toegang daartoe krijgen. Dat is kwalitatief beter en 
bespaart hogere vervolgkosten. 
 
5.2 Gelijkmatige transformatie 
De opgelegde kortingen vanuit het Rijk kunnen worden bewerkstelligd door te transformeren. 
Het doel is om zoveel mogelijk vraaggericht bij de zorgvraag aan te sluiten en hierbij in te 
zetten op een verschuiving van de intensieve specialistische zorg naar ambulante zorg en 
van ambulante zorg naar inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk. De gemeente 
streeft naar een samenleving die de zorgrelaties tussen mensen onderling vooropstelt. 
Zorgrelaties tussen mensen, binnen het gezin, in familie-, buurt- of andere informele of 
gemeenschapsverbanden vormen een belangrijk en natuurlijk hulpmiddel voor sociale 
cohesie en een bron van sociaal kapitaal. Dit betekent dat we binnen het jeugdhulpstelsel 
enerzijds sterk zullen sturen op de inzet van de eigen kracht, het eigen netwerk en de 
versterking van het maatschappelijk preventieve veld en anderzijds op de afname van 
specialistische en intramurale zorg.  
Alle zorgaanbieders gaan in overleg met de gemeenten inzetten op het creëren van een 
vernieuwend, integraal en domein overstijgend aanbod van jeugdhulp. Inhoudelijk gaat de 
transformatie om een verschuiving van zorginzet: 
- van achterkant naar voorkant; 
- van centraal naar gebiedsgericht; 
- van residentiële naar ambulante trajecten; 
- van langdurige naar korter durende zorgtrajecten. 

 
Het transformeren naar een stelsel waar ingezet wordt op “demedicalisering”, “versterking 
van de zelfredzaamheid” en “vroegsignalering” heeft echter tijd en ruimte nodig om zich te 
ontwikkelen. Bovendien zijn landelijk  en regionaal afspraken gemaakt met het Rijk, de VNG 
en regiogemeenten die perken stellen aan de mogelijkheden tot transformatie in de 
beginperiode. De aanloop naar 2015 en de eerste jaren na de decentralisatie staan in het 
teken van beheersing van de grootste risico’s: continuïteit van ondersteuning en aanbieders, 
wachtlijsten en kosten. Gezien de grote snelheid en complexiteit van de veranderingen, 
alsmede de grote belangen, past in deze fase een vorm van ‘strategisch partnership’ tussen 
gemeenten en aanbieders. Een intensieve vorm van samenwerking, gericht op samen leren 
en ontwikkelen, waardoor op langere termijn een relatie op meer afstand mogelijk wordt.  
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5.3 Gemeentelijke regie- en opdrachtgeverrol 
Gemeente Albrandswaard heeft verschillende mogelijkheden om te sturen op het 
jeugdhulpaanbod. Onderstaand kwadrant dient als denkraam bij de verschillende soorten 
sturing waaruit de gemeente Albrandswaard kan kiezen. De sturing heeft twee assen: 
 

 

 

 
In de praktijk zal gemeente 
Albrandswaard van elk van de 
kwadranten gebruik maken. In 
meer of in mindere mate. Al 
naar gelang de transformatie 
een aanvang neemt, kan er 
ook gekozen worden 
bepaalde zorgvormen in een 
groeimodel naar een andere 
sturingsvorm te laten groeien.  
 
Belangrijk is dat er steeds een 
overwogen keuze gemaakt 
wordt hoe de gemeente wil 
sturen op  (de organisatie 
van) het zorgaanbod. 
 

 
 
In de regierol kan gemeente zowel eenzijdige (eenzijdig opgelegd) als meerzijdige (in 
samenspraak opgelegd) instrumenten inzetten gelet op de hiërarchische positie die zij heeft. 
Hierbij kan worden gedacht aan:  
- het verlenen van subsidie en hierbij voorwaarden, verplichtingen en het subsidieplafond 

eenzijdig op te leggen; 
- onderhandelingen, het opstellen van contracten (w.o. outcome- en outputcriteria) en 

convenanten; 
- eisen stellen aan de wijze van rapportage, het delen van (cliënt)informatie, het 

implementeren van e-health; 
- communicatie over het gemeenschappelijk belang met een sterk wervend en 

mobiliserend karakter bijvoorbeeld door samenwerkingsafspraken of voorlichting. 
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Afspraken met huisarts, medisch specialist en jeugdarts  
Het belang van een goed vormgegeven regie is nadrukkelijk aanwezig bij de samenwerking 
met partijen in het veld waarbij geen sprake zal van een opdrachtgeversrol. In de wet is 
opgenomen dat de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts direct kunnen 
doorverwijzen naar jeugdhulp en dat gemeenten hier met deze artsen en zorgverzekeraars 
afspraken over maken. De gemeente kan hier niet interveniëren door er een extra stap 
tussen te zetten bijvoorbeeld in de vorm van een diagnostisch team. De gemeente heeft 
invloed door duidelijke afspraken bij de inkoop te maken met jeugdhulpaanbieders over de 
voorwaarden waaronder zij jeugdhulp mogen verlenen en hoe/wanneer zij afstemmen met 
het JGT. Daarnaast is het voor alle (zowel verwijzende als behandelende) partijen van 
belang dat zij onderling afspraken maken over de uitvoering volgens het 1-gezin, 1-plan, 1-
regisseursprincipe. Ook is het belangrijk dat de huisarts, medisch specialist en jeugdarts 
weten wat de gemeente heeft ingekocht, en dat zij dus inzicht hebben in beschikbare 
jeugdhulp in de gemeente.  
 
De gemeentelijke opdrachtgeverrol 
De gemeentelijke opdrachtgeverrol is prominent ten aanzien van de relatie met de 
zorgaanbieders en de JGT’s voor de jeugdhulp. Het is van groot belang dat de gemeente 
hier via transparante en duidelijke resultaatafspraken haar sturing op de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen en financiële kaders vorm geeft. Hiervoor kunnen verschillende 
instrumenten worden ingezet.  
Het domein van de opdrachtgever is specifieker dan hetgeen benoemd is binnen de vormen 
van regie en behelst onder andere de inkoopfunctie. Voor de sturing in de opdrachtgeverrol 
is het hierbij van belang dat we toezien op de rechtmatigheid en juistheid van de 
gedeclareerde hulp. Daarnaast is het belangrijk inzicht te hebben in de  geleverde prestaties 
van instellingen of zorgtrajecten. Om hierop te sturen zijn output en uitkomsten van hulp 
indicatoren van belang.  Aangezien we (nog) onvoldoende zicht hebben op de interne 
beheersing bij diverse zorgaanbieders, het risico op onrechtmatige declaraties in de zorg 
groot is en met oog op de accountantscontrole, zullen we dit goed moeten controleren door 
het uitvoeren van materiële controles. Dit geldt zeker in de transitieperiode die we hebben 
afgesproken. Het maatschappelijk effect kan hierin een steeds grotere rol spelen naarmate 
er helderheid is over de bijdrage die een organisatie heeft kunnen leveren aan dit effect.  
 
Van een opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie is ook sprake bij de sturing op de JGT’s. De 
teams zullen als een eenheid gaan opereren en een duidelijke opdracht van de gemeente 
meekrijgen waarover zij per kwartaal verantwoording zullen moeten afleggen. De nadruk van 
de sturing zal hierbij met name liggen op de verschuiving van zwaar naar lichte zorg. De 
JGT’s vervullen een centrale rol in de beoogde transformatie. Voor de invulling van de taken 
van de JGT’s zullen zij door de gemeente in voldoende mate worden gefaciliteerd.  
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5.4  Sturen op outcome 
In lijn met de Jeugdwet zullen wij in het kader van onze algehele regierol inzetten en sturen 
op outcome. Outcome betreft de maatschappelijke effecten van interventies. Het sturen op 
de outcome is het uiteindelijke doel waar we als gemeente in samenwerking met partijen 
naar toe werken. Verder maken we onderscheid naar uitkomsten van hulp en output waarop 
zal worden gestuurd.  
 

 
 
 
Binnen de relatie ligt de focus op het wat, maar ook op het hoe. Hieronder is weergegeven 
om welke maatschappelijke effecten, welke outcome het gaat. Onderstaande criteria zijn 
gezamenlijk door de 16 samenwerkende gemeenten op het vlak van Jeugdhulp in regio 
Rijnmond in het regionale Portefeuillehoudersoverleg van 24 april 2014 vastgesteld. 
Gemeente Albrandswaard wil deze criteria hanteren vanaf 2015. 
 
Zelfredzaamheid ouders en jeugdigen: 

 Jeugdigen groeien op in een gezin; 

 Jeugdigen en hun ouders gaan naar school of hebben werk; 

 Jeugdigen zijn niet verslaafd; 

 Jeugdigen plegen geen strafbare feiten; 

 Jeugdigen lossen hun problemen op in hun eigen gezin en netwerk. 
 
In een combinatie van de regierol en de opdrachtgeversrol van de gemeente zal op de 
navolgende uitkomsten van hulp worden gestuurd: 

 Doelrealisatie; 

 Afname/stabilisatie problematiek; 

 Cliënttevredenheid; 

 Tijdige zorg dichtbij; 
o Reden beëindiging hulp; 
o herhaald beroep op hulp; 
o Zwaarte ingezette jeugdhulp (duur en intensiteit); 
o “Doorverwijzingen en terug verwijzingen”. 

 
In het kader van de opdrachtgeverrol van de gemeente zal gestuurd worden op de 
navolgende outputcriteria: 
 

 Productiecijfers; 

 Financiële verantwoording; 

 Basiskwaliteit is op orde, garanderen kinderrechten met betrekking tot o.a. veiligheid, 
onderwijs en zorg. Richtlijnen en basiskwaliteitseisen van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg zijn randvoorwaardelijk voor leveren van de zorg; 
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 Zorg wordt tijdig geleverd; 

 Communicatief vaardig, vraag- en oplossingsgericht, doel- en resultaatgericht;  

 In staat om bepaalde problemen te herkennen, beoordelen, in sommige gevallen ook 
daadwerkelijk aan te pakken of door te verwijzen (onder andere bij psychische 
problemen en stoornissen). De deskundigheid moet zodanig relevant zijn dat de 
deskundige de jeugdige en zijn ouders op het goede spoor kan zetten;  

 De deskundige hoeft dus niet bij alle problemen zelf te kunnen voorzien in een 
passend hulpaanbod maar het is wel van belang dat de deskundige het hulpaanbod 
van de gemeente kent en gevalsgewijs kan beoordelen wat daarvan passend is dan 
wel wanneer er adequaat moet worden doorverwezen.  

Van belang vinden we dat met name in het gedwongen kader en in de crisishulp geen 
wachtlijsten ontstaan. De zorgaanbieders zullen gevraagd worden hun inzet te 
verantwoorden aan de hand van een regionaal ingerichte prestatiemonitor. Om op outcome 
te kunnen sturen zullen prestatie-indicatoren worden ontwikkeld die iets zeggen over de 
effectiviteit en efficiëntie van de geleverde hulp. Dit betreft een nadere operationalisatie van 
de criteria zoals hierboven benoemd. De criteria worden afgestemd met de aanbieders en 
sluiten zo veel mogelijk aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen, zodat zorgaanbieders 
niet sterk gedifferentieerd hun inzet van zorg behoeven te verantwoorden.  Ook zal aandacht 
zijn voor het zoveel mogelijk aansluiten op bestaande systematieken van verantwoording en 
de komende jaren het door ontwikkelen daarvan naar een domein overstijgende integrale 
verantwoordingssystematiek. Het CBS zal de verzameling en verstrekking van de 
beleidsinformatie gaan uitvoeren. Aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen 
gaan vanaf 1 januari 2015 een landelijk vastgestelde set gegevens leveren aan het CBS. 
Vervolgens worden deze gegevens periodiek door het CBS beschikbaar gesteld. Alle 
gemeenten ontvangen zo op dezelfde manier dezelfde soort informatie over het 
jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente.  
 
Indicatoren en monitoring 
Voor het sturen in de rol van opdrachtgever en in de rol van regisseur, is een set meetbare 
indicatoren in ontwikkeling. Deze sluit aan op de landelijke gegevensset en op de set 
indicatoren ten behoeve van de samenwerkende gemeenten voor de regionale inkoop. 
 
Informatie wordt op drie niveaus verzameld: 

 Landelijk verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van de 
ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en 
Justitie informatie bij jeugdhulpaanbieders en instellingen. Het CBS deelt deze 
informatie via een zogenaamde routeervoorziening met gemeenten; 

 Daarnaast verzamelt het CBS, in opdracht van VWS, informatie over de 
maatschappelijke situatie rondom jeugdigen; 

 Gemeentelijk worden aanvullende gegevens bij jeugdhulpaanbieders opgevraagd; 
Uitgangspunt hierbij is een beperkte set prestatie-indicatoren, juist om lastendruk te 
beperken, die is ontwikkeld in samenwerking met de toekomstige 
jeugdhulpaanbieders.  

 
De combinatie van landelijke en gemeentelijke indicatoren 
levert informatie op drie niveaus: 

 Over de productie ten behoeve van inzicht voor de inkoop en de sturing van het 
hulpaanbod. Deze indicatoren zijn nodig voor de invulling van de opdrachtgeversrol; 

 Over uitkomsten van de hulp ten behoeve van inzicht over de kwaliteit, efficiëntie en 
effectiviteit van de verleende hulp. Deze indicatoren zijn relevant voor zowel de 
opdrachtgeversrol als de regisseursrol; 

 Over de maatschappelijke situatie ten behoeve van inzicht in het bereiken van de 
doelstellingen van het nieuwe jeugdhulpstelsel. Dit is relevant voor de regisseursrol. 
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Een indicatorenkaart zal aantonen hoe de indicatoren zich tot elkaar verhouden. 
In verschillende monitoren  wordt over deze indicatoren gerapporteerd en wordt zichtbaar of 
de gewenste effecten zich zullen voordoen. Naast het monitoren op indicatoren, zal er ook 
evaluatie van het nieuwe jeugdhulpstelsel plaatsvinden, met aandacht voor succes- en 
faalfactoren en ongewenste effecten.  
 

5.5 Organisatiestructuur 
Om sturing te kunnen vormgeven moet daarvoor een organisatie worden ingericht. Allereerst 
wordt op regionaal niveau inkoop en sturing vormgegeven vanuit de Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Via de gemeenschappelijke regeling zijn 
collegebevoegdheden gedelegeerd aan het te vormen openbaar lichaam met als doel door 
middel van samenwerking op regionaal niveau te komen tot een kwalitatief goede en 
efficiënte uitvoering van bovenlokale taken op het gebied van de Jeugdwet. De uitvoering 
behelst de inkoop/subsidiëring van de in de regeling genoemde (zware/specialistische) 
vormen van jeugdhulp. Het bestuur van het openbaar lichaam heeft uitsluitend het oogmerk 
om de beschikbaarheid hiervan te regelen. Het beleid ten aanzien van de toeleiding naar dit 
aanbod blijft in het kader van de Jeugdwet een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De 
gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling en kan op die wijze haar invloed 
uitoefenen. In de beleidsvoorbereiding en -bepaling nemen de BAR-gemeenten een 
nadrukkelijke rol in zodat de lokale belangen in het regionale domein geborgd worden. 
 
Lokale jeugdhulpstelsel 
De sturing op de kwaliteit en de kosten van het lokale jeugdhulpstelsel zal worden vorm 
gegeven vanuit de BAR-organisatie. Hiertoe wordt op het niveau van de drie decentralisaties  
een team ingericht, waar kennis en kunde omtrent sturing, inkopen, subsidiëren en 
vakspecifieke kennis ten aanzien van zorg aanwezig en geborgd is. Contractmanagers 
worden aangesteld om in gesprek te treden met de zorgaanbieders welke formatie leveren 
aan de JGT’s. Tevens zijn zij eerste aanspreekpunt voor de procesregisseurs, die 
verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en daarmee de prestaties van de teams. 
 
De contractmanagers beheren de budgetten en dragen zorg voor de totstandkoming van een 
zakelijke opdrachtgevers-/opdrachtnemersrelatie die moet gaan ontstaan tussen gemeente 
en gezinsteams (en zorgaanbieders). Zij zijn verantwoordelijk voor de monitoring van de 
inzet en de effectiviteit van de gezinsteams en treden daarover in gesprek met de 
procesregisseurs die de JGT’s. De contractmanager vertegenwoordigt in dezen de 
opdrachtgever. De procesregisseur de rol van opdrachtnemer. De contractmanagers zien toe 
op het beheren van de wijkbudgetten en het optimaliseren van de zorg. Het is van belang dat 
de inhoudelijke en budgettaire afweging bij de procesregisseur komt te liggen om de 
verantwoordelijkheid goed te beleggen. 
De contractmanagers hebben goed zicht op wat er lokaal speelt in de wijken en buurten. Zij 
maken – binnen de gemeentelijke kaders – de keuzes hoe het wijkbudget het beste verdeeld 
kan worden over de verschillende zorgvormen, en zij grijpen in wanneer budgetten 
overschreden dreigen te worden. 
 
Bevoegdheden procesregisseur 
De procesregisseur stuurt de JGT’s aan en zorgt voor een adequate werkverdeling en wijst 
casussen toe. Verder krijgt de procesregisseur het mandaat om specialistische zorg toe te 
wijzen middels het afgeven van een beschikking. Ook speelt de procesregisseur een 
belangrijke rol ten aanzien van escalatie in het kader van drang en dwang. Afspraken met 
zorgaanbieders omtrent escalatie worden tevens geborgd in uitvoeringsovereenkomst in het 
kader van inkoop of subsidieverlening. De betreffende medewerkers en de procesregisseurs 
werken samen als één team, één organisatie met dezelfde maatschappelijke doelstellingen; 
niet gericht op het vergroten van de omzet van de moederorganisaties maar gericht op het 
leveren van de juiste kwalitatieve zorg. Absolute vereisten zijn dat medewerkers in de JGT’s:  

a. toegang hebben tot kennis, kennisdeling, en mogelijkheden tot het op peil 
houden en bevorderen van de deskundigheid;  
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b. de mogelijkheid tot onderlinge vervanging met als doel het bereiken van 
synergie en het kunnen borgen van zorgcontinuïteit. 

c. Voor 2015 wordt bezien of de rol van de procesregisseur van het JGT 
gecombineerd zal worden met de regie op de sociale wijkteams. 

 
Zoektocht naar optimale vorm marktstructuur 
Vanaf 1 januari 2015 wordt de procesregie en sturing vanuit de gemeente vormgegeven en 
de zorg door medewerkers vanuit verschillende zorgaanbieders. Voor de verdere 
ontwikkeling van het lokale jeugdhulpstelsel wordt tijdens de periode van het Regionaal 
Transitie Arrangement (2015-2017) onderzoek gedaan naar de optimale vorm waarlangs we 
de marktstructuur alsook de aansturing van de JGT’s in de gemeente willen gaan 
organiseren. Onderdeel van dit onderzoek is tevens de integratie met de sociale wijkteams 
voor volwassenen. 
 
5.6 Beschikbaarheid zorg regelen 
Om passende zorg te kunnen leveren moeten we de beschikbaarheid regelen. Dit doen we 
middels subsidiering of contractering. De kaders hiervoor zijn vastgesteld in het Regionaal 
Transitiearrangement en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond: Lokaal 
zullen we Jeugd & Opvoedhulp (dagbehandeling en ambulante hulp) subsidiëren en de 
extramurale zorg voor jeugdigen met een beperking inkopen. De overige specialistische 
zorgvoorzieningen worden regionaal ingekocht door de uitvoeringsorganisatie onder de vlag 
van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp. De inzet van deze zorg kan zowel lokaal in 
de JGT’s plaatsvinden als daarbuiten.  
 
Inkoop en subsidie via twee pijlers 
De inkoop of subsidiering van jeugdhulp hebben zo georganiseerd dat het bereiken van de 
beleidsdoelstellingen maximaal wordt ondersteund. In gemeente Albrandswaard gebeurt dit 
via twee pijlers:  

 Goede partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van heldere 
(contract)afspraken waarin de focus ligt op resultaat en oog blijft voor verschillen; 

 Het - in de wijk – bij elkaar brengen van de (zorg)inhoudelijke en budgettaire 
afwegingen. 

Uitvoering subsidiering en inkoop 2014 
De uitvoering van inkoop en subsidiering in 2014 vindt plaats door middel van het 
contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp binnen de zorgdomeinen van 
de Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugd met een beperking, de Jeugd & Opvoedhulp en 
uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen. Hierbij is aandacht voor 
het aanbrengen van financiële prikkels om de verschuiving van zware naar lichte zorg in 
gang te zetten. Zo kunnen contracten met  zorgaanbieders die goede resultaten behalen, 
adequate trajecten bieden en waar een verschuiving in de inzet van lichte naar zware zorg 
waarneembaar is, op termijn uitgebreid worden.  
Voor de periode van het Regionaal Transitiearrangement is afgesproken dat wat 
gesubsidieerd is gesubsidieerd blijft, en wat gecontracteerd is gecontracteerd blijft. Ook de 
huidige bekostigingssystematiek per domein blijft in deze periode gehandhaafd. De periode 
van het transitiearrangement zal gebruikt worden om ook te onderzoeken op welke wijze de 
financiering en bekostiging op de lange termijn vorm moet krijgen. De toekomstige 
financiering- en bekostigingssystematiek zal zodanig moeten worden vormgegeven dat deze 
bijdraagt aan het vergroten van het sturende vermogen van de Jeugd- en Gezinsteams en 
aansluit bij een vereenvoudigde integrale verantwoordingssystematiek voor zorgaanbieders.  
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6. Financiën 
 

Door het samenvoegen van verschillende financieringsstromen (en het anders vormgeven 
van de toegang tot jeugdhulp) kunnen gemeenten maatwerk leveren. Het nieuwe stelsel kent 
door de ontwikkeling van één wettelijk kader en één integrale financieringsstroom voor de 
jeugdhulp meer doelmatigheid. Hiermee wordt voorzien in de randvoorwaarden voor 
integrale hulp in geval van meervoudige problematiek: één gezin, één plan, één regisseur 

6.1 Kortingen vanuit het Rijk 
Op het budget wordt vanaf 2015 7% gekort; dit loopt op tot 15% (structureel) vanaf 2017. De 
zorgaanbieders hebben met de samenwerkende gemeenten in het transitiearrangement 
afgesproken dat zij met inachtneming van deze kortingen, de continuïteit van zorg voor 
jeugdigen garanderen voor de duur van 2 jaar met een optie tot verlenging met nog een jaar. 
Dat biedt gemeente Albrandswaard voldoende gelegenheid, tijd en ruimte om te komen tot 
de inrichting van een gedegen financieel systeem en een start te maken met de 
transformatie die moet leiden tot beheersbaarheid van de stijgende (zorg)kosten in relatie tot 
de spanning die er staat tot de kortingen die vanuit het Rijk worden opgelegd.   
 
Gezien de kortingen is het noodzakelijk het budget voor jeugdhulp met ingang van 2015 te 
verlagen. Er wordt naar gestreefd om deze korting voor 2015 en 2016 met name door te 
voeren op de bovenlokale voorzieningen, in lijn met de uitgangspunten van de 
decentralisatie (zorg dichterbij huis, korte trajecten, versterken eigen kracht) We houden 
hierbij wel gedegen rekening met voldoende borging van zorgcontinuïteit.  
 
6.2 Uitgangspunten begroting jeugdhulp 
 
De gemeente Albrandswaard: 
1. streeft ernaar om budgetneutraal te werken, 
2. werkt met een kleine uitvoeringsorganisatie gericht op regievoering,  
3. gaat op voorhand niet zodanig korten op specialistische zorg dat niet kan worden 

voldaan aan de zorgplicht van de gemeente,  
4. sluit niet uit dat extra investeringen aan de voorkant noodzakelijk zijn om duurzaam 

rendement te behalen. 
    

6.3 Beschikbaar budget 2015 
Het Rijk heeft in de meicirculaire 2014 het definitieve jeugdhulpbudget 2015 bekend 
gemaakt. Het budget van de gemeente Albrandswaard bedraagt € 4.181.309,= en is 
gebaseerd op historisch zorggebruik.  
Naar verwachting wordt pas in december 2014 bekend gemaakt wat het budget voor het jaar 
2016 is. Vanaf dit jaar voert het Rijk geleidelijk een nieuw verdeelmodel in, waarvan de 
gevolgen voor de gemeente Albrandswaard onbekend zijn. Om deze reden bevat dit 
meerjarige beleidskader geen meerjarenbegroting.  
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6.4 Begroting 2015 
 

Voorlopige begroting 2015 Jeugdhulp    

gemeente  ALBRANDSWAARD    

    

Budget nieuwe taken meicirculaire 2014  4.181.300  

Budget bestaande taken J&O  148.500  

Budget cliëntondersteuning MEE (nieuwe wmo)  102.100  

Totaal budget    4.431.900  

     

Verwachte lasten op basis van historisch zorggebruik 2012/2013  

1. Landelijke inkoop van zeer specialisatische zorg  157.200  

     

2. Regionale inkoop van zorg  2.800.000  

     

     

     

     

     
3. Lokale inkoop van zorg voor jeugdigen met een 
beperking 

183.600 
 

     

4. PGB     

  612.500  

    

    

     

5. Jeugd- en gezinteams (totaal ongeveer 6,20 fte)  536.400  

     

6. Uitvoeringskosten  142.200  

Totaal verwachte lasten   4.431.900  
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7. Inkoop  
 
7.1 Inkoop samenwerkende gemeenten in de regio 
Het gezamenlijk opdrachtgeverschap voor de samenwerkende gemeenten in de stadsregio 
wordt mede vorm gegeven via een regionale inkooporganisatie. Als inkoopmodel is gekozen 
voor inkoop via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.   
 
Voor de verrekening van de kosten is het vlaktaxmodel ontwikkeld. Het vlaktaxmodel geeft 
invulling aan de wijze waarop gemeenten gezamenlijk een deel van de 
jeugdhulpvoorzieningen inkopen en verrekenen. De gezamenlijke inkoop zorgt voor de 
instandhouding van dure, specialistische voorzieningen en capaciteitsvoorzieningen die een 
deel van de gemeenten niet zelfstandig willen/kunnen financieren, of die vanwege de 
wettelijke verplichting gezamenlijk ingekocht moeten worden. Het vlaktaxmodel voldoet aan 
een mix van solidariteit, risicospreiding en eigen verantwoordelijkheid. 
 
7.2 Landelijke zorgfuncties & arrangementen 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten zal namens de gemeenten een aantal landelijke 
zorgfuncties & arrangementen inkopen. Het gaat om: 

 Landelijke publieke informatiefunctie voor opvoeden, opgroeien en 
gezondheid voor ouders, opvoeders en jeugdigen (Stichting Opvoeden) 

 Laagdrempelige vraagbaak voor Kinderen (Kindertelefoon) 

 Nazorg in het kader van adoptie (onderdeel van Stichting 
Adoptievoorzieningen) 

 
Hieronder een weergave van de landelijke arrangementen. 
 
 
Zorgfuncties landelijke arrangementen 
 

 
1. Huidige landelijke specialismen Jeugdzorg Plus: 

a. Jeugdzorg Plus voor jongeren onder 12 jaar 
b. Zeer intensieve kortdurende observatie en stabilisatie. 
c. Gesloten opname van tienermoeders tijdens zwangerschap of met 

pasgeboren kind 

 
2. GGZ met een landelijke functie: 

a. Eetstoornissen 
b. Autisme 
c. Persoonlijkheidsstoornissen 
d. GGZ voor doven en slechthorenden 
e. Psychotrauma  
f.           Kinder- en jeugdpsychiatrie universitair en academisch 
g.          Adoptie- en hechtingsspecifieke stoornissen 

 
3. Behandeling van jongeren met licht verstandelijke beperking met een sterke gedragsstoornis 

 
4.         Voedselweigering en onzindelijkheid  

 
5. Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar 

 
6. Forensische zorg: inzet van erkende gedragsinterventie binnen 

jeugdreclassering   

7.          Een aantal erkende gedragsinterventies 
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Tot slot 
 
Dit meerjarenbeleidskader is evenals het uitvoeringsplan Jeugdhulp 2015 een belangrijke 
basis voor de wijze waarop wij de nieuwe taken in de gemeente Barendrecht samen met 
onze partners oppakken en de uitdagingen van de decentralisatie Jeugdzorg aangaan. 
Wij beseffen ons dat hierbij sprake is van een continu doorlopend proces die per 1 januari 
2015 niet eindigt, maar in een bepaald opzicht juist aanvangt. Ter voorbereiding op de 
invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet is onze inzet er op gericht geweest in ieder geval 
klaar te staan om de nieuwe verantwoordelijkheden op ons te kunnen nemen; transitie-proof 
te zijn. Daarbij hebben we zoveel mogelijk de basis gelegd voor de transformatie die 
noodzakelijk is om daadwerkelijk tot de beoogde zorgvernieuwing te komen. Vanaf begin 
2015 bouwen we hier samen met onze inwoners/doelgroepen en partners onverminderd op 
door. Het traject dat we tot eind 2014 hiertoe met elkaar doorlopen hebben, biedt ons 
vertrouwen dat we dit pad in gezamenlijkheid met succes, soms met vallen en opstaan,  
zullen doorlopen.  
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Bijlage 1 Input consultatierondes beleidskader (contourennota) 

In de periode maart tot en met juli 2014 zijn bijeenkomsten georganiseerd voor zorginstellingen, 
vrijgevestigde zorgaanbieders en doelgroepen. Het voert te ver om alle input hier weer te geven.  
In deze bijlage leest u een korte weergave van de reactie van de Maatschappelijke Adviesraad 
Albrandswaard. Waar mogelijk is onder elk advies cursief een reactie daarop gegeven.     
 
Kern advies Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 
 
Algemeen  
- Verdedig o.a. de contourennota jeugdhulpstelsel en ga akkoord met de aanbevelingen  
- Ga nu snel over tot uitvoering/implementatie van het stelsel  
- Neem de uitkomsten uit de proeftuin van Albrandswaard ter harte  
- Zet nadrukkelijk in op preventie  
- Communiceer duidelijk over de werkwijze van de nieuwe Jeugdhulpstelsel  
- Advies om evaluatie eind 2015 te starten, incl klanttevredenheid 
- Wees creatief met de beschikbare financiële middelen in de praktijk (Jeugdzorg is financieel 

niet ontschot van bijv. de WMO). Laat budget geen belemmering zijn in crisissituaties  
- Benader aanzuigende werking (mogelijk resultaat van nieuwe vorm jeugdhulp)positiever, 

doordat de laagdrempelig en herkenbaarheid er dan blijkbaar toe leid dat mensen nu wel de 
weg vinden waar ze dat eerder niet lukte. 

 
Inhoudelijk  
1. LZN Borgen in het netwerk van groepen, waarbij de rol van huisartsen belangrijk is 

Het LZN voor 18- zal volledig opgaan in het JGT waar de expertise geborgd is. Er is in het 
afgelopen jaar een extra intensieve wederzijdse betrokkenheid opgebouwd met veel huisartsen. 
Visie komt overeen met advies en de nadere uitwerking staat op de agenda voor 2014.   
 

2. Zorg voor een toegankelijke onafhankelijke beoordelaar wanneer de visie van de professionals en 
van hulpvrager uit elkaar blijven liggen. Communiceer deze boodschap helder. 
Dit is nog in bewerking in 2014. Directe implementatie volgt. 

 
3. Vanuit de veronderstelling dat het nieuwe jeugdhulpstelsel geldt voor jongeren tot 23 jaar, wordt 

gevraagd hoe de afhandeling gaat plaatsvinden voor de jongeren tussen de 18-23 jaar. 
Het nieuwe jeugdhulpstelsel is voor jongeren tot 18, tenzij. Er zullen dus geen jongeren van 18+ 
tijdelijk onder de jeugdwet vallen en maar onder een volwassenregeling. In het nieuwe stelsel is 
voor de groep jongeren van 18-23 is afstemming tussen het sociaal en jeugdteam erg belangrijk 
en cruciaal. 
 

4. Zorg voor een goede overgang van AWBZ-geïndiceerde zorg (al dan niet met een pgb) naar zorg 
in natura onder de Jeugdwet (met trekkingsrecht of pgb).  
Dit advies nemen we ter harte. 
 

5. Neem een standpunt in over de bestaande clienten die met de huidige hulp/ondersteuning prima 
uit de voeten kunnen. Vind niet opnieuw het wiel uit. 
Dit valt onder de regelingen rond zorgcontinuïteit  zoals in het Regionale Transitiearrangement is 
beschreven.  

 
6. Zorg voor een (zo volledig mogelijke) dekking van expertise in de lokale teams. Als dit niet op 

lokale schaal lukt, zorg dan dat dit wel op BAR-niveau mogelijk is. 
Hierin is voorzien. Dit is beschreven in Meerjarenbeleidskader, hoofdstuk 4, over de 
gebiedsteams.   
 

7. Zorg voor een daadwerkelijke verlichting en snellere hulpverlening dan in de huidige situatie het 
geval is. Het nieuwe stelsel vraagt meer van de voorzieningen in het voorveld dat ook afstemming 
met zich meebrengt. 
De snellere inzet is een onderdeel van de nieuwe werkwijze.  

 
8. Biedt ook hulp aan ouders wanneer daar ook zorgen blijken te zijn (wat vaak het geval is) 

Door samenwerking en nauwe tussen het sociaal en jeugdteam wordt dit geregeld. 
  

9. Laat de JGC geen indicatiesteller zijn maar verwijs naar diagnose team. 
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In gevallen waarin dit noodzakelijk is, wordt het diagnoseteam ingeschakeld 
 

10. Er kunnen situaties zijn waarbij een jeugdige slechts een hulpmiddel nodig heeft en waar geen 
sprake is van opvoed/opgroeiproblemen. Deze casuïstiek ook naar JGT?  
Cliënten kunnen rechtstreeks een aanvraag doen voor een WMO voorziening, daar hoeft het JGT 
geen rol in te spelen.  
 

11. Ga na of de procedure voor uithuisplaatsing zorgvuldig en juridisch verantwoord wordt ingevoerd, 
m.n. wanneer de RvdK  ondersteunend is (ivm de bekende lange wachttijden) 
Wordt getoetst. 

 
12. Geef prioriteit aan crisissituaties. Kijk bij pleegzorgplaatsingen niet alleen naar het gemak van de 

opvangfamilies maar ook of het kind de juiste onderwijsmogelijkheden krijgt. Omdat er geen 
voortgezet onderwijs is in Albrandswaard is samenwerking met (Voortgezet O.) ZAT teams daarbij 
belangrijk. 
Dit advies nemen wij ter harte. 

 
13. Breng de slogan "Doorpakken waar het moet" uit de contourennota in de praktijk, maar houd 

rekening met afgesproken rechten en waarborgen. Voorkom dat het keukentafelgesprek te lang 
een "aai over de bol" blijft met een zeer groot veiligheidsrisico. Ook de Raad voor de Rechtspraak 
(Kinderrechters) maakt zich hier grote zorgen over. 
Wij begrijpen beschreven zorg en zullen hiervoor waken in de uitvoering.  
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Bijlage 2  Lijst van afkortingen en begrippen 
 
Afkortingen   
 
AMK  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
AMHK  Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
ASHG   Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BJZ  Bureau Jeugdzorg   
CIT  Crisisinterventieteam 
CJG  Centrum voor Jeugd en Gezin 
CIZ  Centrum Indicatiestelling Zorg 
GGD   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GGZ  Geestelijke Gezondheid Zorg 
HKZ   Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
JCO  Justitieel Casusoverleg 
JB  Jeugdbescherming 
JR  Jeugdreclassering 
JGGZ   Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg 
JJI  Justitiële Jeugd Inrichting 
JLVG   Jeugd Licht Verstandelijke Gehandicaptenzorg 
KSCD  Kennis en Servicecentrum voor Diagnostiek 
OOGO  Op overeenstemming gericht overleg 
OTS  Ondertoezichtstelling 
LVB  Licht verstandelijke beperking 
PGB  Persoonsgebonden Budget 
PO  Primair onderwijs 
RvdK  Raad voor de Kinderbescherming 
SBO  Speciaal Basisonderwijs 
ZAT  Zorg Advies Team 
VNG   Vereniging  Nederlandse Gemeenten 
VO  Voortgezet onderwijs 
WJZ   Wet op de Jeugdzorg 
WMO   Wet Maatschappelijke Ontwikkeling 
ZIN  Zorg in Natura 
 
Begrippen 
  
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling  
Een samenvoeging van het huidige Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies- en Meldpunt  
Kindermishandeling. Er komt één wettelijk kader voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het 
nieuwe meldpunt wordt verankerd in de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling. 
 
Crisis Interventie Team  
Een team dat direct inzetbaar is in situaties waarbij kinderen en 
jongeren snel hulp nodig hebben zoals weggelopen kinderen, suïcidale jongeren, plotseling 
weggevallen ouders, psychosen en geweld in het gezin. 
 
Jeugd- en Gezinscoach 
Een breed georiënteerde en domein overstijgend werkende professional, die gezinnen in hun eigen 
omgeving ondersteunt bij het oplossen van niet-alledaagse vraagstukken m.b.t. de verzorging, 
opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
 
Consultatie-, advies- en diagnoseteam 
Een team van specialisten dat de gezinsgeneralist ondersteunt bij het stellen van diagnoses en de 
toeleiding naar de juiste behandeling bij jeugdproblematiek. 
 
Exclusieve voorzieningen 
Elke vorm van één op één hulp die niet verweven is met het dagelijks leven van het gezin en geboden 
wordt in een omgeving die voor de cliënt (aanvankelijk) onbekend is. 
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Inclusieve voorzieningen  
Elke vorm van één op één hulp waarbij de hulpverlener participeert 
in het dagelijks leven van het gezin en thuis, op school of in een andere voor de cliënt bekende 
omgeving ondersteuning biedt. 
 
Collectieve voorzieningen 
Elke vorm van professionele begeleiding bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen 
die vrij toegankelijk is voor de doelgroep, die per afzonderlijke voorziening kan verschillen. 
 
Individuele voorzieningen 
Elke vorm van professionele voorzieningen die niet vrij toegankelijk is, maar die op individuele basis 
wordt ingezet voor cliënten die hier zelf gebruik van willen maken en dit naar het oordeel van een 
bevoegde professional nodig hebben. 
 
Jeugdbescherming 
Een door de kinderrechter opgelegde maatregel die ingrijpt in het gezag van de ouders ter 
bescherming van een kind. 
 
Jeugdreclassering 
Door de kinderrechter opgelegde begeleiding van jongeren tussen 12 en 18 jaar (met mogelijke 
doorloop tot 23 jaar) die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een strafbaar feit, met als doel 
het voorkomen van recidive en het vergroten van maatschappelijke participatie. 
 
Pedagogische civil society 
Het geheel aan inspanningen voor het veilig en kansrijk opgroeien van jeugdigen door: 
a. burgers die op enigerlei wijze verbonden zijn met het gezin waar de jeugdige deel van 

uitmaakt; 
b.  professionals die met jeugdigen werken, maar niet (primair) vanuit een hulpverlenende rol of 

een focus op jeugdgezondheidszorg, zoals medewerkers kinderopvang, leerkrachten en 
jongerenwerkers. 
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Voorwoord 

 

Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp Rijnmond. Dit 
transitiearrangement is tot stand gekomen op basis van een uitwerking van de bestuurlijke afspraken 
die op 26 april 2013 gemaakt zijn tussen de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
Veiligheid en Justitie, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

In het wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend, is bepaald dat cliënten die in zorg zijn op 
31 december 2014 maximaal een jaar dit recht op zorg houden. Voor pleegzorg geldt een onbepaalde 
duur en voor de justitiële jeugdzorg kan dit voor bepaalde cliënten ook langer dan 1 jaar zijn. Dit 
overgangsrecht is onomstreden. Van de kant van de huidige financiers en aanbieders is aangegeven 
dat deze wettelijke bepaling alleen onvoldoende zekerheid biedt om de continuïteit van zorg in 2015 
te kunnen bieden. Op landelijke niveau is daarom tussen Rijk, VNG en IPO afgesproken dat elke 
regio van samenwerkende gemeenten op 31 oktober een transitiearrangement aanlevert. De 
Transitiecommissie Stelsel Jeugdzorg heeft de taak de Transitiearrangementen te beoordelen. 
 
Kern van dit transitiearrangement is dat de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond in 
samenspraak met zorgaanbieders en huidige financiers zorgcontinuïteit bieden vanaf 2015.  

In dit transitiearrangement geven wij aan: 

- hoe we de continuïteit van zorg realiseren; 
- hoe we de infrastructuur realiseren om de cliënten (zittende en nieuwe tot aan 1 januari 2015) 

continuïteit van zorg te bieden bij de jeugdhulpaanbieder die op 31 december 2014 deze hulp 
biedt; 

- hoe we de frictiekosten beperken; 
- hoe we de bezuinigingen realiseren. 

 
Het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp Rijnmond is tot stand 
gekomen na overleg met de betrokken zorgaanbieders en afgestemd met de huidige financiers. Er 
zijn vier cliëntenorganisaties geconsulteerd en contacten gelegd met vrijgevestigde zorgaanbieders 
en huisartsen. 
 
Door de totstandkoming van dit transitiearrangement is de basis gelegd voor een constructieve 
samenwerking binnen de regio tussen de betrokken partijen. De komende maanden en in het jaar 
2014 zal de uitwerking van de afspraken in dit transitiearrangement verdere uitwerking krijgen en het 
nieuwe jeugdstelsel gestalte krijgen.  
 
In oktober 2013 is door Colleges van B&W van de gemeenten besloten over dit transitiearrangement, 
waarna het arrangement in het portefeuillehoudersoverleg van 31 oktober 2013 is vastgesteld. 
 
 
Regio Rijnmond, 31 oktober 2013 
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Ondertekeningen  
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Samenvatting 
 
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het totale aanbod voor jeugdhulp. Dit 
betekent dat gemeenten een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen op hun grondgebied 
moeten realiseren. Naast de lokale verantwoordelijkheid ligt er de wens om op een aantal onderdelen 
in regionaal verband afspraken te maken, omdat dit een versterking van de lokale structuur met zich 
meebrengt. Hiertoe werken de gemeenten samen in het samenwerkingsverband Jeugdhulp 
Rijnmond. 
 
Om de decentralisatie voor te bereiden en te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, zijn 
gemeenten door het Rijk verplicht gesteld in regionaal verband afspraken te maken met de 
zorgaanbieders in de regio en deze afspraken vast te leggen in een transitiearrangement. Dit 
transitiearrangement dient in samenspraak met de aanbieders en huidige financiers te worden 
opgesteld. 
 
De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond hebben met de zorgaanbieders in onze regio 
afspraken gemaakt voor de periode 2015 en 2016. In deze meerjarige afspraken wordt inhoudelijk 
vorm gegeven aan: 
 

• vormgeven van transformatie  

• bieden van zorgcontinuïteit 

• beperken frictiekosten 

• realiseren van bezuinigingen 
 
De samenwerkende gemeenten hebben de afgelopen maanden per sector intensief overleg gevoerd 
met de aanbieders. In deze gesprekken is het vertrouwen gegroeid dat door een gezamenlijke 
aanpak de vier elementen in een evenwichtige balans zijn.  
 
Door dit arrangement is de basis gelegd voor het bieden van veiligheid en passende hulp voor de 
kinderen in onze regio.  
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1 Missie en visie 
 
 
De missie van de samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond is dat zoveel mogelijk kinderen 
kansrijk en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de 
samenleving. Opgroeien doen kinderen op heel veel plekken: thuis, maar ook bijvoorbeeld bij familie, 
vrienden, op school, in de buurt, op de sportclub, bij de kinder- of buitenschoolse opvang. De 
samenwerkende gemeenten zetten er op in deze brede opvoedcontext zo krachtig mogelijk te maken, 
uitgaande van het motto: zelfredzaam waar het kan, ondersteunen waar het hoort, doorpakken waar 
het moet.  
Door steeds flexibel in te spelen op de situatie, op te schalen waar het moet en af te schalen waar het 
kan, wordt voor iedere cliënt uiteindelijk een persoonlijk optimum bereikt tussen ondersteuning en 
draagkracht. Met deze manier van werken willen we de volgende doelstellingen realiseren: 

• Zoveel mogelijk kinderen groeien kansrijk en veilig op, ontwikkelen hun talenten en 
participeren naar vermogen in de samenleving. Binnen het eigen gezin wordt hiervoor een 
sterke basis gelegd.  

• In de directe leefomgeving van gezinnen (buurt, wijk, kern, (deel)gemeente) komt een 
pedagogische civil society tot ontwikkeling, die effectieve ondersteuning biedt bij alledaagse 
vraagstukken rondom de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen.  

• Bij niet-alledaagse problemen krijgen jeugdigen en hun ouders zo snel mogelijk de 
professionele hulp die ze nodig hebben. Waar mogelijk wordt deze verleend door de 
gezinsgeneralist, waar nodig schuiven specialisten aan.  

• Hulpverleners participeren zoveel mogelijk in het dagelijks leven van het gezin. Behandeling 
en opvang buiten deze setting vindt alleen plaats als de problematiek en/of de 
veiligheidssituatie dat nadrukkelijk vereisen.  

• Tijdige en adequate signalering van (dreigende) problemen zorgt er voor dat in de meeste 
gevallen kan worden volstaan met preventieve interventies en lokale/binnenwijkse vormen 
van professionele hulp. Het gebruik van specialistische/buitenwijkse en gedwongen vormen 
van jeugdhulp neemt daardoor af.  

• Jeugdhulpverlening is goed afgestemd met andere interventies in of rondom het gezin op het 
gebied van veiligheid, (passend) onderwijs, werk en inkomen, maatschappelijke 
ondersteuning, (jeugd)gezondheidszorg en wonen. 
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2 Uitgangspunten 
 
 
2.1  Opdracht 
 
Op 26 april zijn door Rijk, VNG en IPO afspraken gemaakt over de wijze waarop 
overgangsmaatregelen vanwege zorgcontinuïteit in 2015 vorm gegeven dienen te worden. Op basis 
van deze afspraken dienen de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam uiterlijk 31 oktober 
een transitiearrangement te presenteren aan de Transitiecommissie Stelsel Jeugd (TSJ). De TSJ 
beoordeelt de kwaliteit van de regionale transitiearrangementen en geeft haar oordeel door aan het 
rijk. Het transitiearrangement is niet alleen een verantwoordelijkheid en resultaat van de gemeenten 
in de regio. De arrangementen vormen een eindproduct waar alle partijen in de regio – gemeenten, 
zorgaanbieders en huidige financiers – zich aan verbinden. Gemeenten stellen het regionale 
transitiearrangement op na goed overleg met de huidige financiers en de relevante aanbieders. 
In het Transitiearrangement dienen de samenwerkende gemeenten aan te geven hoe zij 

• de continuïteit van zorg realiseren; 

• de hiervoor benodigde infrastructuur realiseren; 

• de frictiekosten als gevolg van de transitie per 1-1-2015 beperken. 
 
 
2.2 Uitgangspunten regionaal transitiearrangement 
 
De samenwerkende gemeenten hebben bij de totstandkoming van dit transitiearrangement de 
navolgende uitgangspunten en afspraken gehanteerd: 

• De visie en het (lokale) beleid van gemeenten zijn leidend bij het maken van concrete 
afspraken met instellingen over het vernieuwde portfolio. 

• Gemeenten dragen zorg voor de inrichting van de lokale structuur en het systeem van 
toeleiding naar gespecialiseerde zorg. 

• Gemeenten streven naar een integraal en domeinoverstijgend portfolio van jeugdhulp. 

• Met instellingen worden in het transitiearrangement afspraken gemaakt op budgetniveau (en 
niet op productniveau), zodat gemeenten hun zorgbehoefte verder kunnen concretiseren. 

• De komende jaren wordt door de samenwerkende gemeenten ingezet op transformatie van 
jeugdzorg, waarbij de nadruk ligt op een verschuiving van zorg en inzet naar de voorkant.  

• De gemeenten houden rekening met de ontwikkelingen op andere delen van het sociaal 
domein.  

• Sturing vindt plaats op basis van het beschikbare budget van gemeenten. De zorg is daarmee 
gelimiteerd aan het beschikbare budget. 

• De landelijke bezuinigingen, die per domein verschillen, worden voor de afzonderlijke 
domeinen Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd-GGZ (incl. AWBZ), Jeugd met een beperking  
(J-(L)VB) en de vrijgevestigden J-GGZ apart doorgevoerd.  

• Ten aanzien van keuzevrijheid van cliënten wordt het wettelijk kader gevolgd. 

• De kortingspercentages zijn gebaseerd (en deels verwerkt in) op de budgetten per 
zorgdomein zoals deze zijn vastgesteld in de meicirculaire 2013. De budgetten die ter 
beschikking gesteld worden per zorgdomein bedragen maximaal het beschikbare budget uit 
de meicirculaire 2014 of de circulaire die het definitief beschikbare budget voor 2015 
vaststelt. Door landelijke ontwikkelingen en afspraken, kan het afgesproken 
kortingspercentage daardoor hoger uitvallen dan genoemd wordt in dit transitiearrangement. 

• Gemeenten passen een ombuiging toe van 1% in 2015 en een extra 1% in 2016 (in totaal 
2%) bovenop de kortingspercentages van het Rijk. Deze ombuiging is nodig voor het 
opvangen van risico´s bij plaatsingen van jeugdigen en/of voor innovatie en verschuivingen 
over domeingrenzen heen. 

• Voorlopig worden de huidige financieringsvormen gehandhaafd. Dit wordt gedaan om 
kostenverhogende administratieve lasten bij instellingen te voorkomen. Voor J-GGZ en de 
huidige Awbz instellingen gaat het dan om contracteren, voor de instellingen J&O gaat het 
om subsidiëren. 

• Het bepaalde overgangsregime en de gemaakte afspraken gelden voor iedere aanbieder met 
een cliënt in zorg in de regio Rijnmond, daarbij geldt budget volgt cliënt. 

• Het arrangement heeft betrekking op alle cliënten die op 31 december 2014 in zorg zijn en 
cliënten die op die datum een aanspraak op zorg hebben. Daarmee geeft het arrangement de 
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afspraak weer dat alle jeugdigen die in 2015 zorg nodig hebben, ook daadwerkelijk die 
passende zorg geboden krijgen. De professionele verwijzing zal vanaf 2015 onder 
gemeentelijke verantwoordelijkheid plaatsvinden. Met de huisartsen zal worden vastgelegd 
op welke manier zij hun rol als verwijzer gaan invullen, aansluitend op de nieuwe wetgeving 
en budgettaire verantwoordelijkheid van gemeenten.  

 
 
2.3  Voorbehouden en risico´s 
 
Het arrangement is geldig onder de volgende voorbehouden: 

• Het daadwerkelijk inwerkingtreden van de Jeugdwet. Het is een bestuurlijk voornemen dat de 
Jeugdwet op 1 januari 2015 ingaat, op basis van het voorstel zoals dat nu voorligt. Wij maken 
het voorbehoud dat het arrangement geldt voor zover het voorstel van Wet zoals dat nu 
voorligt ongewijzigd wordt aangenomen. 

• Definitieve vaststelling budget 2015 via meicirculaire 2014. Het ministerie van VWS heeft met 
de huidige berekeningen een start gemaakt met het bepalen van het macrobudget in de 
jeugdhulp. In de meicirculaire 2013 wordt al aangegeven dat dit een voorlopig bedrag is dat 
nog kan wijzigen door nadere besluitvorming. Voor sommige onderdelen van de jeugdzorg 
zijn nog geen gegevens beschikbaar, of moeten nog politieke keuzes gemaakt worden 
(toekomst langdurige zorg). In 2015 zal uitkering in gemeentefonds plaatsvinden op basis van 
historisch gebruik en vanaf 2016 op basis van de objectieve verdeelsleutel. Afspraken die in 
het kader van het transitiearrangement zijn aangegaan zijn afhankelijk van definitief inzicht in 
beschikbare budgetten. 

• Duidelijkheid over implicaties van het verdeelmodel van budgetten aan gemeenten. Pas in  
2014 zal er meer duidelijkheid komen over het verdeelmodel, de uitkomsten kunnen impact 
hebben op de gemeentelijk zorginkoop mogelijkheden. 

• De grote korting op AWBZ, waar gemeenten geen invloed op hebben gehad, hebben grote 
gevolgen voor de zorginstellingen die de AWBZ-gefinancierde zorg leveren. Het is voor de 
samenwerkende gemeenten niet mogelijk in het kader van het Transitiearrangement een 
oplossing te vinden voor het beperken van frictiekosten ten gevolge van deze bezuinigingen. 

• Concrete duiding op landelijk niveau van de doelgroep die onder de werking van de romp 
AWBZ gaat vallen en de doelgroep die onder de werking van de Jeugdwet gaat vallen; in het 
transitiearrangement is uitgegaan van de verwachtingen die in augustus 2013 bestaan.  

• Medewerking van huidige financiers aan experimenteerruimte voor de start van de 
transformatie in 2014.  

• Afspraken binnen het TA zijn onder voorbehoud van vaststelling van het macrobudget voor 
de GGZ, gezien de daar nog lopende discussie. 

• De afspraken met betrekking tot Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB en JR) worden 
gemaakt onder voorbehoud van certificering van de (op te richten) instellingen.  

• De afspraken met aanbieders van jeugdzorg worden gemaakt onder voorbehoud dat deze 
aanbieders voldoen aan die kwaliteitseisen in de jeugdwet en AMvB die op voorhand 
toetsbaar zijn. Het gaat er om dat aanbieders voorzien in een effectieve en laagdrempelige 
klachtenbehandeling, medezeggenschap, systematische kwaliteitsbewaking en in een 
meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.  

• Toe- of afnames van het volume: de afspraken hebben betrekking op 2015, maar moeten 
voor 31 oktober 2013 zijn opgesteld. De volumevooronderstellingen kunnen dus in de loop 
van 2014 en 2015 moeten worden bijgesteld. 

• Sturing op beschikbare budgetten: de samenwerkende gemeenten hanteren als uitgangspunt 
dat de zorg binnen de beschikbare financiële kaders geregeld zal moeten worden. 

• Overheveling van de middelen voor de in- en uitvoeringskosten conform de afspraken op 
Rijksniveau gemaakt.  

• Raadsbevoegdheid: de gemeenteraden zijn eindverantwoordelijk als het gaat om de jaarlijkse 
budgettoekenning. 
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2.4  Betrokken partijen  
 
De partijen die zijn betrokken bij dit transitiearrangement zijn: 

• De gemeenten: Albrandswaard, Bernisse, Brielle, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, 
Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, 
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. 

• De huidige financiers: de stadsregio Rotterdam, de zorgverzekeraars Achmea, CZ en DSW in 
hun rol als vertegenwoordiger namens de zorgkantoren en de ziektekostenverzekeraars.  

• De zorgaanbieders. 

• Cliëntenorganisaties. 
 
Gemeenten stellen het regionale transitiearrangement op na goed overleg met de huidige financiers 
en de relevante aanbieders. Aanbieders bevestigen dat ze op basis van het arrangement in staat zijn 
de zorg aan “zittende cliënten” continueren. Het arrangement is bestuurlijk vastgesteld door alle 
besturen van de genoemde zorgaanbieders. De afzonderlijke vrijgevestigde klinisch kinder- en 
jeugdpsychologen en orthopedagogen hebben kennis genomen. De stadsregio Rotterdam, de 
zorgverzekeraars Achmea, CZ en DSW in hun rol als vertegenwoordiger namens de zorgkantoren 
zijn medeondertekenaars. Tot slot hebben de colleges van burgemeester en wethouders van alle 
zestien gemeenten van het samenwerkingsverband Rijnmond het transitiearrangement ondertekend.  
 
 
2.5 Binding aan het arrangement 
 
Het arrangement heeft geen juridisch bindende status. Toch zijn de afspraken niet vrijblijvend. Het 
continueren van zorg in 2015 is wettelijk vastgelegd en daarmee bindend. In het regionale 
transitiearrangement worden partners gebonden aan de gemaakte afspraken. Het arrangement vormt 
de basis voor nog te maken afspraken over de uitvoering van de bovenlokale (jeugdhulp)taken. 
Hierover zullen gemeenten komend jaar in het kader van een nog op te richten gemeenschappelijke 
regeling gezamenlijk een besluit nemen dat vervolgens alle gemeenten bindt. Daarnaast vormt het 
arrangement de basis voor het lokale aanbod dat elke gemeente, al dan niet in samenwerking met 
(een) andere gemeente(n), via subsidiëring en/of contractering met aanbieders van jeugdhulp dient te 
waarborgen.   

 
2.6 Communicatie  
 
Er zullen aanbieders zijn die ten tijde van de vaststelling van deze afspraken niet bekend waren bij de 
gemeenten. Om iedere aanbieder te informeren, zullen de afspraken expliciet gepubliceerd worden 
per gemeente. Eveneens zal in 2014 bij de inventarisatie van de cliënten in zorg, gekeken worden om 
welke aanbieders dit gaat.  

De gemeenten verplichten zich om het beleid tijdig en duidelijk kenbaar te maken. Instellingen 

verplichten zich om kennis te nemen van gemeentelijk beleid op dit punt en uitvoering te geven aan 

dit beleid. 
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3  Regionale aanpak 
 
 
3.1 Afspraken met zorgaanbieders 
 
Met de zorgdomeinen J&O (inclusief Bureau Jeugdzorg), J-GGZ en J-(L)VB is per domein overleg 
gevoerd over het transitiearrangement en zijn er afspraken gemaakt. Met de vrijgevestigden is ook 
verkennend en informerend gesproken, echter t.a.v. het transitiearrangement hoeven geen concrete 
afspraken met individuele vrijgevestigden gemaakt te worden.  
 
De afspraken met de zorgaanbieders hebben betrekking op de volgende vraagstukken: 

• Inhoud van het transitiearrangement 

• Duur van het transitiearrangement 

• Personele invulling van de nieuwe structuur en vormgeven van de transformatie van de zorg 

• Doorvoeren bezuinigingstaakstelling 

• Zorgcontinuïteit 

• Frictiekosten 
 
 
3.2 Domein overstijgende afspraken 
 
Voor de afspraken met de zorgdomeinen geldt dat als basis de volgende elementen voor alle 
sectoren van kracht zijn: 
 
Inhoud 
Alle instellingen gaan in overleg met de gemeenten inzetten op het creëren van een vernieuwend, 
integraal en domeinoverstijgend aanbod van jeugdhulp. Inhoudelijk gaat de transformatie om een 
verschuiving van zorginzet : 
• van achterkant naar voorkant; 
• van centraal naar gebiedsgericht;  
• van residentiële naar ambulante trajecten; 
• van langdurige naar korter durende zorgtrajecten. 
In de transformatie nemen de te vormen lokale en/of gebiedsgerichte teams een centrale positie in. 
Deze teams worden onder gemeentelijke regie gevuld met medewerkers uit alle zorgdomeinen. Van 
deze medewerkers wordt een integrale en generalistische werkwijze verwacht.  
De monitoring op basis van outcome criteria op de inhoudelijke transformatie wordt in de komende 
periode nader uitgewerkt. Binnen de monitoring wordt tevens aandacht besteed aan het inzichtelijk 
maken van de transformatie op inhoudelijk en financieel vlak. 
 
Daarnaast zullen gemeenten hun inhoudelijke wensen - ook in relatie tot de andere decentralisaties – 
voorleggen aan de zorginstellingen en het overleg voeren over een vernieuwd portfolio voor 2015. Op 
basis van dit portfolio wordt zowel inhoudelijk als financieel inzichtelijk gemaakt welke budgetten 
gemoeid zijn met de transformatie. 
 
Duur 
Dit transitiearrangement kent een duur van 2 jaar, waarbij een optie bestaat om het arrangement met 
1 jaar te verlengen. Door een meerjarige afspraak te maken kan de transformatie beter vormgegeven  
worden. Door de langere looptijd kan een verantwoorde beweging van zwaar (residentieel) naar licht 
(ambulant) worden ingezet. Ook kunnen frictiekosten, ten gevolge van ombuigingen en 
bezuinigingen, meer gespreid en gedoseerd binnen de instellingen opgevangen worden. Door het 
beperken van de frictiekosten zijn gemeenten en instellingen in staat zorg te dragen voor de 
zorgcontinuering. Hierdoor is het bieden van veiligheid en passende zorg (waaronder 
identiteitsgebonden zorg) aan de kinderen in de regio is gewaarborgd.  
 
Verlenging en mogelijke risico’s 
Verlenging van dit arrangement is afhankelijk van een evaluatie die voor 1 april 2016 (2

e
 jaar) zal 

plaatsvinden. Gemeenten en instellingen werken voor 1 april 2014 toetsingscriteria (voor alle 
aspecten van de transformatie) voor deze evaluatie uit. De toetsing wordt zowel op regionaal als 
lokaal niveau uitgevoerd. De lokale evaluatie en het daarover gevoerde gesprek is beslissend voor de 
verlenging van de inkoop van de lokale/binnenwijkse zorg door individuele gemeenten. Over 
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verlenging van de gezamenlijk in te kopen zorg wordt in regionaal verband besloten. 
Ten aanzien van contracteren van J-GGZ en de huidige Awbz-instellingen geldt dat hier geen 
langlopende verplichtingen aan verbonden zijn. In het algemeen is het eenvoudig jaarlijkse contracten 
te beëindigen. Voor een subsidierelatie met de Jeugd- en Opvoedhulp is dit anders. Bij de J&O 
instellingen speelt het volgende: 

- Pleegzorg. Voor pleegzorg zal een meerjarige subsidierelatie aangegaan moeten worden 
omdat jeugdigen voor de duur van hun pleegzorg, recht hebben om deze te krijgen. Hiermee 
gaan gemeenten voor dit type zorg een langlopende verplichting aan. 

- Voor de andere vormen van Jeugd- en Opvoedhulp wordt op basis van het 
Transitiearrangement een subsidierelatie aangegaan voor 2015 en 2016. Bij een 
subsidierelatie van 2 jaar geldt dat gemeenten deze zonder consequenties kunnen 
beëindigen. Het is wel aan te raden de tijdelijkheid van de subsidierelatie in de eerste 
subsidieverlening (2015) concreet te benoemen. Wanneer gemeenten na 2 jaar besluiten om 
de subsidierelatie met een derde jaar te verlengen, dan gelden in het vervolg de reguliere 
zorgvuldigheidsvereisten bij beëindiging van subsidierelaties. Gemeenten nemen in 2016 een 
besluit over verlenging op basis van de evaluatie die begin 2016 is uitgevoerd.  

 
Extra ombuiging 
Met alle zorginstellingen is afgesproken dat er een aanvullende ombuiging van 1% per jaar van het 
totale budget vanaf 1 januari 2015 wordt toegepast om risico´s in plaatsingsmogelijkheden op te 
vangen en/of innovatie mogelijk te maken. Dat betekent dat er in 2015 1% en in 2016 2% omgebogen 
wordt. Nadere invulling van dit budget zal plaats vinden op basis van de lokale beleidsplannen.  
 
Nieuwe aanbieders 
Instellingen nemen het op zich om aan de gemeentelijke vraag naar zorg te voldoen en zijn 
aanspreekbaar op het leveren van passende zorg. Indien instellingen op onderdelen niet in staat zijn 
om aan de vraag te voldoen, dan bestaan (in onderstaande volgorde) de volgende mogelijkheden: 

- de huidige aanbieders ontwikkelen zelf het gevraagde vernieuwende product.  
- een nieuwe aanbieder die wel kan voorzien in de zorgvraag, wordt als onderaannemer 

gecontracteerd.  
- door de gemeenten wordt direct ingekocht bij een nieuwe aanbieder als dit past binnen de 

transformatie en niet leidt tot aanvullende frictiekosten. 
 
Daar waar gemeenten te maken hebben met niet congruente regiogrenzen geldt dat passende zorg 
buiten de regiogrenzen geleverd kan worden mits bovenstaande punten in acht genomen worden. 
   
Overigens zijn gemeenten vrij om binnen de lokale middelen afspraken te maken met nieuwe 
aanbieders. 
 
Start in 2014 
Voor alle domeinen geldt dat het proces om te komen tot realisatie van de afspraken die gaan gelden 
vanaf 2015 al vanaf 2014 actief ter hand genomen wordt. Alle betrokken partijen onderkennen de 
noodzaak en het belang om gedurende het jaar 2014 maximale inzet te plegen om met elkaar te 
komen tot een hoogwaardige uitvoering van de afspraken zoals deze in dit voorliggende 
transitiearrangement zijn verwoord. Van de huidige financiers wordt gevraagd om flexibel om te gaan 
met de bekostiging van zorg, zodat geëxperimenteerd kan worden met nieuwe zorg.  
Alle betrokken partijen zullen de daartoe benodigde informatie met elkaar delen, uiteraard alleen voor 
zover dit mogelijk is in het kader van de privacy van cliënten in de jeugdzorg. 
 
 
3.3 Domein Jeugd- en Opvoedhulp 
 
Ontwikkeling zorgaanbod, de transformatie 
De instellingen voor J&O nemen de verantwoordelijkheid voor de personele invulling van de lokale 
structuur (gebiedsteams, wijkteams e.d.) en de diagnoseteams. De regie voor het invullen van de 
lokale teams ligt bij de gemeenten. De gemeentelijke vraag is leidend bij de invulling van ambulante 
zorg in het lokale domein. De instellingen ondersteunen het streven naar afbouw van een deel van de 
residentiële plekken en de ombouw naar ambulante zorg. Bij de transformatie wordt de integratie met 
de andere domeinen (Jeugd-GGZ en J-(L)VB) betrokken.  
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Bezuiniging en frictiekosten 
De instellingen J&O krijgen te maken met een bezuiniging van 15% over een periode van 3 jaar (4%, 
6% en 5%). Binnen het meerjarig transitiearrangement zoals hier boven genoemd, 2 jaar met optie 
nog 1 jaar, vangen de instellingen mogelijke frictiekosten op. 
 
Zorgcontinuïteit 
De instellingen garanderen dat op basis van bovenstaande onderdelen de zorgcontinuïteit conform 
termen van transitiearrangement gerealiseerd kan worden voor de duur van het arrangement en voor 
pleegzorg zolang als nodig. 
 
 
Bureau Jeugdzorg Rotterdam 
 
Bureau Jeugdzorg Rotterdam heeft een bijzondere positie in het transitieproces aangezien per 1 
januari 2015 een fors deel van de taken in het vrijwillig kader (toegang) komt te vervallen.  
 
De nieuwe organisatie 
Bureau Jeugdzorg gaat zich ontwikkelen tot gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan de 
taken voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB&JR). Aan deze organisatie wordt de 
uitvoering van de drang aanpak, een stevige preventieve aanpak die wordt ingezet op het moment 
dat een traject naar de Raad van de Kinderbescherming, toegevoegd. Met de drangaanpak wordt er 
naar gestreefd de instroom in met name JB te verminderen (minder ondertoezichtstellingen en 
uithuisplaatsingen) en de duur van deze maatregelen te bekorten. Een pilot van BJZ laat zien dat hier 
voor gemeenten besparingsmogelijkheden zitten. Deze nieuwe organisatie zal gebiedsgericht 
georganiseerd zijn zodat er afstemming kan plaatsvinden met de lokale structuren. 
 
Overtollig personeel 
Voor een fors deel van de huidige medewerkers, die nu werkzaam zijn in het vrijwillig kader, zal de 
functie vanaf 2015 niet meer bestaan. Gemeenten hebben aangegeven deze mensen te willen 
opnemen in de lokale structuren. Voor Goeree Overflakkee geldt dat het hier om BJZ medewerkers 
van BJZ Dordrecht zal gaan. In 2014 zal het proces worden ingezet om deze medewerkers geleidelijk 
aan te positioneren in de lokale of wijkteams, waarbij het werkgeverschap wordt bepaald door de 
inrichting van de lokale structuur. Deze afspraken worden ingevuld binnen de budgettaire afspraken 
met het J&O domein.  
 
Bezuinigingen en frictiekosten 
BJZ krijgt net als de instellingen voor J&O op het justitiële kader (JB en JR)  te maken met een 
bezuiniging van 15% in 3 jaar. Een deel van het huidige budget uit het vrijwillig kader zal BJZ blijven 
ontvangen voor de drang aanpak. Binnen deze constructie kunnen de frictiekosten door BJZ worden 
opgevangen.  
De frictiekosten voor het overtollig worden van medewerkers, die nu werkzaam zijn in het vrijwillig 
kader, zullen naar verwachting laag zijn, doordat voor hen een baan gevonden wordt in het lokale 
domein. BJZ dient wel tijdig te anticiperen op de bezuiniging van 15% die ook op het vrijwillig deel van 
toepassing zal zijn. BJZ kan dit doen door haar flexibele schil af te bouwen. 
BJZ heeft een voorziening getroffen voor het geval medewerkers van met name staf, management en 
ondersteuning geen nieuwe baan kunnen vinden in het lokale domein of binnen de eigen organisatie. 
De aanwezige voorziening binnen BJZ dekt het risico af. 
 
Zorgcontinuïteit 
BJZ geeft aan dat op basis van bovenstaande onderdelen de zorgcontinuïteit conform termen van het 
transitiearrangement gerealiseerd kan worden. 
 
 
Gesloten jeugdzorg/jeugdzorg-plus 
 
De verantwoordelijkheid voor de gesloten jeugdzorg/jeugdzorg-plus wordt ook naar de gemeenten 
overgedragen. Dit is een vorm van zeer specialistische zorg voor jeugdige met ernstige meervoudige 
problematiek. De gesloten jeugdzorg/jeugdzorg-plus wordt momenteel gefinancierd door VWS en 
wordt ingezet op basis van een rechtelijke uitspraak.  
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De regio Rijnmond maakt meer gebruik van deze vorm van zorg dan op grond van een verdeling op 
populatieniveau verwacht mag worden. De exacte omvang van dit meergebruik heeft VWS nog niet in 
beeld kunnen brengen. 
Voor 2015 zullen de middelen voor Jeugdhulp verdeeld worden op basis van het historisch gebruik. 
Peiljaar is 2012. In de meicirculaire 2014 zal bekend gemaakt worden welke middelen daadwerkelijk 
beschikbaar komen. Op basis van bovenaanstaande wordt ervan uitgegaan dat de regio in 2015 de 
zorgcontinuïteit grotendeels zou moeten kunnen garanderen. Aangetekend dient te worden dat het 
huidige gebruik nog niet is afgezet tegen de middelen aangezien deze laatste nog niet bekend zijn. 
Belangrijk is dat de huidige financier VWS tijdig maatregelen neemt voor een afname van de 
beschikbare capaciteit naar een niveau dat aansluit bij de toekomstige vraag van gemeenten en 
waarbij ook rekening gehouden wordt met de transformatie die gemeenten voor ogen hebben. Deze 
transformatie moet leiden tot een afname en een verandering in de vraag naar gesloten 
jeugdzorg/jeugdzorg-plus. Met VWS, instellingen en gemeenten worden hierover nadere afspraken 
gemaakt.  
 
 
3.4 Domein Jeugd GGZ 
 
Ontwikkeling zorgaanbod, de transformatie 
De instellingen voor J-GGZ nemen de verantwoordelijkheid voor de personele invulling van de lokale 
structuur (gebiedsteams, wijkteams e.d.) en de diagnoseteams. De regie voor het invullen van de 
lokale teams ligt bij de gemeenten. De gemeentelijke vraag is leidend bij de invulling van ambulante 
zorg in het lokale domein. De instellingen ondersteunen het streven naar afbouw van residentiële 
plekken en de ombouw naar ambulante zorg. Bij de transformatie wordt de integratie met de andere 
domeinen (Jeugdzorg en J-(L)VB) betrokken.  
 
Bezuiniging en frictiekosten 
De instellingen voor J-GGZ krijgen te maken met een bezuiniging van 7% over een periode van 3 jaar 
(2,33%, 2,33%, 2,33%). Door een meerjarig transitiearrangement kan bovenstaande korting binnen 
de organisaties zonder  frictiekosten door de instellingen zelf opgevangen worden. 
Bij de J-GGZ zijn in de afgelopen jaren al verschuivingen in de zorginkoop door de zorgverzekeraar 
en het zorgkantoor opgetreden, met name door afbouw van bedden en opbouw van ambulante zorg. 
Afgesproken is dat deze beweging in dit arrangement wordt ondersteund.  
 
Zorgcontinuïteit 
Instellingen geven aan dat op basis van bovenstaande onderdelen de zorgcontinuïteit conform 
termen van het transitiearrangement gerealiseerd kan worden. 
 
 
3.5 Domein zorg voor jeugd met een beperking 
 
Met de instellingen voor jeugdigen met een beperking worden op dit moment nog gesprekken 
gevoerd. Het streven van de samenwerkende gemeenten is dat met de instellingen uit dit domein 
vergelijkbare afspraken gemaakt worden als met J-GGZ en J&O. De situatie bij deze instellingen is 
complexer aangezien zij geconfronteerd worden met hogere bezuinigingen dan de andere domeinen. 
 
Ontwikkeling zorgaanbod, de transformatie  
De instellingen voor VB en LVB nemen de verantwoordelijkheid voor hun deel van personele invulling 
van de lokale structuur (gebiedsteams, wijkteams e.d.) en de diagnoseteams. De gemeentelijke vraag 
is leidend bij de invulling van ambulante zorg in het lokale domein. De instellingen ondersteunen het 
streven naar afbouw van een deel van de residentiële plekken en de ombouw naar ambulante zorg. 
Bij de transformatie zal niet domeingebonden worden ontwikkeld, maar zal integratie met de andere 
domeinen (Jeugdzorg en J-(L)VB) betrokken worden.  
 
Uitzondering 
Ten aanzien van de duur van het transitiearrangement wordt een uitzondering gemaakt voor de 
vervoerstaak. Voor dit onderdeel wordt de duur van het arrangement vastgesteld op 1 jaar. De 
gemeenten streven ernaar voor 2016 een nieuwe regeling te hebben getroffen  
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Bezuinigingen en frictiekosten 
De instellingen voor zorg voor jeugdigen met een beperking worden geconfronteerd  met hogere 
bezuinigingen dan de andere domeinen. Naast de generieke landelijke korting van 15% per 2017 
geldt binnen de decentralisatie AWBZ/Wmo een extra korting van 90 miljoen landelijk en een extra 
korting van 20 miljoen (landelijk) voor vervoer.  
Voor de Awbz-instellingen komt dit neer op een bezuiniging oplopend van 13,5% in 2015, 18,5% in 
2016 en 22,5% in 2017. 
 
Zorgcontinuïteit 
Instellingen geven aan dat op basis van bovenstaande onderdelen de zorgcontinuïteit conform 
termen van het transitiearrangement gerealiseerd kan worden. 
 
 
3.6 Vrijgevestigden  
 
Het transitiearrangement dient in algemene termen aandacht te besteden aan de groep van 
vrijgevestigde J-GGZ professionals. Het is niet mogelijk in de korte periode waarin het 
transitiearrangement moest worden samengesteld met iedere vrijgevestigde zorgaanbieder 
afzonderlijk afspraken te maken.  
Tijdens een informatie avond hebben de gemeenten de vrijgevestigden geïnformeerd over de 
regionale visie op de transitie en transformatie en hun voornemens voor het transitiearrangement. De 
deelnemers zijn geïnformeerd over de bezuinigingen waarmee rekening gehouden moet worden, in 
casu 15% in 3 jaar en dat het mogelijk is dat gemeenten besluiten over een extra korting. Tijdens de 
bijeenkomst is de afspraak gemaakt dat van de drie beroepsgroepen in dit domein, drie 
afgevaardigden aangewezen worden. Deze afgevaardigden zullen in het vervolgproces gekoppeld 
worden aan de gemeenten die mogelijk met hen verdere afspraken willen maken over hun rol en 
positie na de transitie.  
De regio Rijnmond en de afzonderlijke gemeenten zullen een brief verzenden aan de vrijgevestigde 
zorgaanbieders in de regio om hen te informeren over de tarieven en producten en de wijze waarop 
getracht wordt te voorzien in continuïteit van zorg.  
 
 
3.7  Evaluatiemomenten en –criteria  
 

Gemeenten maken als onderdeel van het transitiearrangement afspraken over het opmaken van een 

tussentijdse stand van zaken met betrekking tot de gewenste resultaten om de transitie en 

transformatie van de jeugdzorg geslaagd te kunnen noemen. De tussentijdse evaluatie is vastgesteld 

op april 2016. Uiterlijk april 2014 is een set afspraken over de te hanteren prestatie-indicatoren 

opgesteld en vastgesteld door gemeenten in samenspraak met de zorgaanbieders.  

De uitkomsten van de evaluatie in april 2016 zal leidend zijn in het besluit om het 

transitiearrangement met 1 jaar te verlengen. Indien een instelling niet voldoet aan de gestelde 

evaluatiecriteria hebben gemeenten het recht om de relatie te beëindigen. 

 

De gemeente gaan zowel individueel als in samenwerkingsverband hun opdrachtgeverschap 

vormgeven. Afstemming en uitwisseling met huidige financiers is hiervoor nodig. De gemeenten 

werken hun zorginkoopstrategie uit en nemen besluiten over kwaliteitsnormen voor zorg en prestatie 

indicatoren. Deze uitwerking zal in afstemming met de zorgaanbieders plaatsvinden. De 

zorginkoopstrategie dient begin 2014 gereed te zijn. Basis voor het vaststellen van de prestatie-

indicatoren is de visie en missie die de samenwerkende gemeenten hebben vastgesteld met elkaar, 

waarbij geldt dat het lokale beleid uitgangspunt is.  

Tijdens de reguliere momenten die onderdeel worden van de inkoopcyclus (subsidiëren of 

contracteren) zal de zorginzet ook getoetst worden aan financiële en kwaliteitsafspraken. Onderdeel 

van dit gesprek vormt de mate waarin de portfolio-ontwikkeling van de individuele instellingen voldoet 

aan de gemaakte afspraken. 
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4  Infrastructuur zorg 
 
In de regio Rotterdam geven zestien gemeenten gezamenlijk vorm aan een nieuw jeugdhulpstelsel, 
dat aansluit bij de kaders van de Jeugdwet en de beschikbare middelen. Binnen dit stelsel wordt 
onderscheid gemaakt tussen lokale of binnenwijkse (generalistische) en regionale of buitenwijkse 
(specialistische) jeugdhulpvoorzieningen. Buitenwijkse voorzieningen worden gezamenlijk ingekocht 
via een regionale uitvoeringsorganisatie. De wijze waarop toegang wordt verleend tot buitenwijkse 
voorzieningen zal gezamenlijk worden uitgewerkt. 
De procedure moet snel te doorlopen zijn. Dit stelt eisen aan het functioneren van het lokale veld, de 
lokale besluitvorming en de match van vraag en aanbod door de regionale uitvoeringsorganisatie. De 
kwaliteit van de toelatingsbesluiten moet zodanig zijn dat zorgverleners direct aan de slag kunnen. De 
criteria hiervoor worden in samenspraak met de zorgaanbieders geformuleerd. Uiterlijk april 2014 zal 
er een handreiking toeleiding naar regionale en lokale voorzieningen gereed zijn. 
 
 
4.1  Verhouding tot functioneel model 
 
De gedachtegang die in de toeleidingsprocedure tot uitdrukking komt, moet aansluiten bij het 
functionele model voor het nieuwe jeugdhulpstelsel, zoals uitgewerkt in het implementatieplan 8 is 
meer dan 1000. De kern hiervan is dat eerst wordt gekeken wat de cliënt (met behulp van zijn 
omgeving) zelf kan oplossen. Bij een beroep op professionele hulp wordt vervolgens voorrang 
gegeven aan ambulante ondersteuning in de dagelijkse leefomgeving van het gezin. Buitenwijkse 
voorzieningen komen in beeld als deze voorliggende voorzieningen geen afdoend oplossing bieden.  
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4.2 Toeleidingsfuncties in het nieuwe model 
 
Er zijn op dit moment meerdere partijen die de toeleidingsfunctie naar jeugdzorg uitvoeren. De 
huisarts (eerste lijns psychologische zorg), BJZ gesubsidieerde zorgproducten en AWBZ zorg met 
psychische grondslag en het CIZ voor AWBZ zorg met andere grondslag. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk om de toeleiding naar zorg in het nieuwe stelsel vorm te geven. De toeleiding naar 
zorg zal grotendeels in het lokale domein worden vormgegeven. 
 
Wijk/Gebieds/lokale teams 
In het functioneel model van de samenwerkende gemeenten verschuift de toeleidingsfunctie naar het 
lokale domein. De gemeenten richten gebiedsgerichte teams in. In deze teams zijn 
gezinsgeneralisten werkzaam met een breed takenpakket. Deze generalisten zijn stevige 
hulpverleners die in nauw contact staan met de omgeving en kunnen toeleiden naar specialistische 
zorg. Gebiedsteams toetsen zorgvragen aan het toeleidingskader. 
De gebiedsteams worden ondersteund door diagnose teams. In de hele regio zullen deze diagnose 
teams worden ingericht. De diagnoseteams adviseren de gebiedsteams en kunnen verder gaand 
diagnostisch onderzoek doen. 
Medewerkers in de gebiedsteams en diagnoseteams zijn afkomstig uit het huidige lokale preventieve 
veld en kunnen ook aangeleverd worden door de J&O, J-GGZ en J-VB instellingen. 
 
Jeugdbeschermingsplein 
Wanneer het voorveld (gebiedsteams, huisarts, onderwijs etc.) zich zorgen maakt over de veiligheid 
van een kind kunnen zij opschalen naar het jeugdbeschermingsplein. In het brede casusoverleg van 
het JB-plein worden afspraken gemaakt over de aanpak en de zorginzet. 
Het casusoverleg kan het voorveld advies geven, maar kan ook actief worden. In het JB-plein wordt 
besloten of wordt doorgezet naar de Raad van de Kinderbescherming, de inzet van de drangaanpak 
van BJZ of over de inzet van zorg. Acties die ingezet worden vanuit het JB-plein worden altijd 
afgestemd met het gebiedsteam. 
Over de definitieve vormgeving en schaalgrootte van het JB-plein vindt nog besluitvorming plaats, 
waarbij rekening gehouden wordt met de aansluiting op de lokale teams. 
 
JB/JR gecertificeerde instelling 
Ten aanzien van het vormgeven van de gecertificeerde instelling(en) rondom jeugdbescherming en 
jeugdreclassering (JB&JR) zijn de samenwerkende gemeenten in gesprek met de belangrijkste 
partners: BJZ, William Schrikker Groep (WSG), de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de 
drie samenwerkende reclasseringsorganisaties 3RO (Bouman ggz, Reclassering Nederland en het 
Leger des Heils). Na gedegen voorbereiding met bovengenoemde partijen in gremia als de regionale 
werkgroep JB/JR, heeft eind september een strategisch bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Zowel op 
het gebied van JB/JR als specifiek op het gebied van JR voor jong-volwassenen (relevant in het 
kader van de invoering van het adolescentenstrafrecht en de impact hiervan op JR in het nieuwe 
jeugdstelsel) heeft dit overleg geleid tot een aantal concrete afspraken en vervolgstappen op beide 
onderwerpen. Gestreefd wordt naar één regionale instelling, waarin de operationale integratie is 
geregeld. In december 2013 dient hierover besloten te worden. 
Instellingen die vanaf 2015 de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken uitvoeren dienen 
gecertificeerd te zijn. De certificeringseisen zijn waarschijnlijk in oktober 2013 bekend. Vervolgens 
kunnen de instellingen zich laten certificeren. 
 
AMHK 
De uitvoering van het AMHK zal in de regio, conform de vereisten, bovenlokaal worden vormgegeven. 
Het AMHK is een samenvoeging van het AMK en het ASHG. 
In de regio is het gesprek gaande tussen gemeenten, centrumgemeenten en uitvoerende organisaties 
over de implicaties van een te vormen AMHK. Hierbij is ondermeer aandacht besteed aan de 
gewenste schaalgrootte om enerzijds continuïteit in de dienstverlening te kunnen bieden en 
anderzijds de lokale borging te kunnen garanderen. 
Op 12 december 2013 zal definitieve besluitvorming plaatsvinden over de wijze waarop het AMHK 
binnen de regio vorm zal krijgen en gedurende 2014 zal de verdere uitwerking plaatsvinden. 
 
CIZ  
Het CIZ indiceert tot en met 31-12-2014 voor jongeren met overige grondslagen in de AWBZ. Een 
eerste schatting laat zien dat dit gaat om ongeveer 15 mln euro (intra/extra, pgb en ZIN) en PM 
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cliënten. Per 1 januari 2015 behoort dit niet meer tot hun taak (aangezien de producten die zij 
indiceren niet meer tot de AWBZ behoren). Wel biedt het CIZ advies en ondersteuning aan om deze 
taak in 2015 goed te beleggen.  
 
Huisarts 
Huisartsen zullen, conform het wetsvoorstel, hun toeleidende rol naar verschillende hulpsoorten 
blijven behouden. Dit is voor gemeenten een toeleiding waar geen "controle" over is. Met de 
huisartsen in de regio zullen de gemeenten in de komende periode in gesprek gaan over hun positie 
in het nieuwe stelsel en vraagstukken die spelen, waaronder de toeleiding / verwijzing naar zorg en 
een goede samenwerking met de lokale zorgstructuur (gebiedsteams of wijkteams). 
Mogelijk kan aan huisartsen de gelegenheid geboden worden om gebruik te maken van deze lokale 
structuur om de toeleiding naar passende zorg te faciliteren. Gemeenten zullen de toeleiding naar 
zorg door huisartsen actief monitoren. 
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5 Continuïteit van zorg 
 
In hoofdstuk 10 van de jeugdwet is vastgelegd dat er een overgangsjaar is na invoering van het 
wetsvoorstel per 1 januari 2015. Jeugdigen en hun ouders die op het moment van de 
inwerkingtreding van de Jeugdwet reeds een verwijzing in de zin van de Zvw of een indicatiebesluit 
hebben in de zin van de AWBZ of de Wjz blijven nog een jaar recht houden op deze verwijzingen en 
indicatiebesluiten. Met dien verstande dat de gemeente vanaf het moment van inwerkingtreding van 
de Jeugdwet de (financieel) verantwoordelijke partij wordt.  
 
 
5.1 Waarborgen voor continuïteit van zorg 
 
Het uitgangspunt voor continuïteit van zorg is dat de zorg waar een cliënt op 31-12-2014 recht op 
heeft, gecontinueerd wordt. Dit betekent dat ingrepen op het pakket in 2014 uitgevoerd door het 
ministerie van VWS hierin verdisconteerd zijn. Voor de zorgcontinuïteit gelden de volgende 
afspraken: 

• Alle cliënten in zorg behouden hun zorg en behandelaar per 1-1-2015, dit geldt ook voor 
cliënten van identiteitsgebonden aanbieders.  

• De behandeltrajecten worden gedurende de bepaalde looptijd doorgezet. Na deze 
behandeltraject wordt (indien nodig) een passend vervolg traject in nieuw regime opgezet 

• Alle cliënten met geldige indicatie per 31-12-2014 (maar nog niet in zorg) zullen een bij hun 
indicatie passend aanbod krijgen: 

• Waar mogelijk zal dit in de nieuwe vorm zijn, mits het aanbod past bij de 
indicatie, daarmee is de continuïteit gewaarborgd en zal de cliënt niet onnodig 
met wijzigingen na 2015 worden geconfronteerd. Daarom zal er een onderscheid 
worden gemaakt worden tussen herindicaties en nieuwe indicaties (op 31-12-
2014). 

• Daar waar cliënten met indicatie zonder zorg in de nieuwe producten/het nieuwe 
regime geen passend zorgaanbod gegeven kan worden, zal een product uit een 
het oude regime worden aangeboden. Daarbij dient de aanbieder aan te geven 
hoe zij voor deze cliënt de overgang naar het nieuwe regime waarborgen en ook 
deze cliënt continuïteit van zorg te geven.  

• Alle cliënten met een indicatie per 31-12-2014 dienen binnen de wettelijke termijn  
in zorg te zijn.  

• Medio juni 2015 zijn daarmee alle cliënten in zorg, bij hun eigen zorgverlener.  

• De kortdurende trajecten (< 1 jaar) worden uitgeleverd.  

• Voor de langdurende trajecten (> 1 jaar) wordt door de zorgverlenende instelling een plan 
gepresenteerd om de cliënt om te zetten naar de nieuwe zorgproducten.  

• Voor pleegzorg geldt dat deze vorm van zorg gecontinueerd wordt voor zolang dit nodig is. 

• Respijtzorg (tijdelijk verblijf) is een belangrijke component van de gemeentelijke jeugdzorg. 
Respijtzorg is zorg die geborgd moet worden en ook langdurig toegezegd dient te worden,  
omdat respijtzorg het thuis blijven wonen met tussentijdse korte opvang mogelijk maakt. 
Hiertoe ontwikkelen de gemeenten een gemeentelijke regeling, met een regionale component 
(waardoor de bezetting optimaal geregeld kan worden).  

 
Niet zorgspecifieke producten worden per 1-1-2015 niet langer bekostigd: 

• Vervoer wordt niet gecontinueerd. Vervoer voor LG/VG ZZP 5-7 zal naar de landelijke 
voorziening gaan, vervoer voor de extramurale zorg en ZZP 1-4 blijft onderdeel van de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid geldt hiervoor de korting van 20 miljoen landelijk maar 
wordt samengevoegd met de overige vervoersregelingen in de WMO. Hiertoe wordt in 2014 
per gemeente een plan gemaakt (1,1 mln). Vervoer wordt door de gemeente gezien als een 
voorziening en niet als zorg.  

• Het product kapitaallasten dagbesteding (kleine post bij een instelling) zal niet worden 
gecontinueerd. Het is niet cliëntgebonden zorg. Met de aanbieders zullen hier afspraken over 
gemaakt worden.  
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Tussen zorgaanbieders en gemeenten is afgesproken dat: 

• zorgaanbieders in april 2014 opnieuw rapporteren aan de gemeente hoeveel cliënten zij per 
gemeente in 2013 hebben behandeld. Daarbij geven zij aan welke zorgproducten deze 
cliënten ontvangen (hebben); 

• in juni 2014 de gemeente en de aanbieders een prognose bespreken van: 
• de te verwachte cliënten in zorg per 1-1-2015 (incl geïndiceerde tot 31-12-2014). 
• de zorg die geleverd wordt en gecontinueerd wordt; 

• BJZ en CIZ in  juni, september en december 2014 de te verwachte aantallen cliënten met een 
indicatie op 31-12-2014 aanleveren; 

• de dossiers van de cliënten worden overgedragen van de huidige regie voerende organisaties 
naar de nieuwe regievoerders. Dit proces is uiterlijk 2 januari 2015 afgerond; 

• de instellingen zorgcontinuïteit kunnen bieden aan diegene die daar recht op heeft, op basis 
van de in hoofdstuk 3 opgenomen afspraken. 

 
 
5.2 Te continueren zorgproducten 
 
De zorgaanbieders zullen in 2015 de jeugdigen die in de 2014 al zorg ontvingen dezelfde zorg blijven 
bieden. Jeugdigen hebben hier in het kader van de overgangsmaatregelen recht op. Landelijk is een 
inschatting gemaakt dat dit 45% van de in te zetten zorg betreft. Gemeenten hebben bovenstaande 
gegevens nodig om exact te weten wat van hen verwacht wordt vanwege het garanderen van 
zorgcontinuïteit. 
Over de overige in 2015 in te zetten zorg, zullen nog nadere afspraken gemaakt worden. Binnen deze 
ruimte zal de gewenste transformatie verder vorm worden gegeven. De  transformatie die 
gerealiseerd zal worden (die zou moeten leiden tot minder jeugdigen in zorg via een professionele 
verwijzing of tot korter durende trajecten) zal gevolgen moeten hebben voor de aantallen jeugdigen in 
zorg. Deze gevolgen worden via een monitoringsysteem gevolgd. Hierover worden in 2014 nadere 
afspraken gemaakt tussen gemeenten en zorgaanbieders.  
De navolgende productordening is gehanteerd bij de uitvraag van gegevens aan zorgorganisaties. 
Deze zorgfuncties en ordening is vastgesteld in samenspraak met een afspiegeling van de 
organisaties van de betreffende zorgdomeinen en vormt het uitgangspunt voor de monitoring en 
uitvraag van gegevens voor het jaar 2013 en verder.  
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Overzicht  producten en financiering zorg voor jeugd Regio Rijnm ond 

Bureau 
Jeugdzorg 

Jeugd-  en 
opvoedhulp 

Jeugd- ggz    
( Zvw  en 
AW BZ)  

Jeugd- ggz 
eerst e  lijn  

Jeugd- VG, - LG, 

- ZG &  LVG*  

( AW BZ)  

Politiezorgformulieren  
 

Casemanagement  

Justitieel JB  

Verblijf 24h Crisisinterventies 

Spoedeisende zorg 
(Crisis) 

Langdurige zorg en 
begeleiding 

Kortdurende 
behandeling 

Observatie 
diagnostiek 

KSCD 

Preventie 
Ambulante 

woonbegeleiding 

(Extramuraal) 

Mantelzorg  
(PGB) 

Eerstelijns 
pycholoog 

(kortdurende 

behandeling 

 

Dagbehandeling 

Eerstelijns 
psycholoog 

(diagnostiek) 

Gezinsbehandeling 

Bureaudiensten  

Indicaties 

Indicaties niet 
PGB 

Indicatie PGB  

Justitieel JR 

Jeugdhulp 
residentieel 

Pleegzorg 

Pleegzorg crisis 

Jeugdhulp 
ambulant 

deeltijd 

voltijd Orthopsychiatrie 

Beschermd wonen 
(Intramuraal) 

Verslavingszorg 

Persoonlijke 
verzorging 

Zorg met verblijf 

Voortgezet 
verblijf 

Persoonlijk 
verzorging 

Ondersteunende 
begeleiding 

Activerende 
begeleiding 

*  Dit geldt voor VG ZZP 1 t/m 4 en LVG ZZP 1 t/m 5 , de resterende ZZP’s 
blijven onder de reguliere AWBZ vallen na 2015. Behandeling voor ZG en 

LG gaat van de AWBZ naar de Zvw 

Verslavingszorg 

Crisis 

Dagbesteding 
(begeleiding 

groep) 

Dagbesteding 
(begeleiding 

individueel) 

 

Bemoeizorg 

Raadsmeldingen  

Dubbele maatregel 
JB/JR 

 
 
 
 
5.3 Randvoorwaardelijke functies en het landelijke transitiearrangement 
 

Over een aantal specialistische en randvoorwaardelijke functies is afgesproken dat deze landelijke 

geregeld dan wel ingekocht zullen worden. 

 

Randvoorwaardelijke functies: 
Er zijn functies die niet rechtstreeks zorg voor jeugd raken, maar wel randvoorwaardelijk zijn voor het 
functioneren van het stelsel rondom Jeugd. De VNG commissie heeft positief geadviseerd om voor 
een drietal functies de financiering centraal te regelen uit het macro-budget.  
Het gaat om: 

• Landelijke publieke informatiefunctie voor opvoeden, opgroeien en gezondheid voor 
ouders, opvoeders en jeugdigen (Stichting Opvoeden) 

• Laagdrempelige vraagbaak voor Kinderen (Kindertelefoon) 
• Nazorg in het kader van adoptie (onderdeel van Stichting Adoptievoorzieningen) 

 
Landelijk transitiearrangement: 
Daarnaast wordt er voor onderstaande zorgfuncties een landelijke arrangement opgesteld en 
begeleid door VNG. Voor gemeenten betekent dit dat zij daar financieel aan dienen bij te dragen. 
De verdeelsleutel van bekostiging en de hoogte van kosten voor gemeenten zijn nog niet bekend. 
De gemeenten in de regio gaan ervan uit dat landelijke bezuinigingen ook op deze vormen van 
zorg van toepassing zijn. 
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Het gaat om de volgende zorgvormen: 
 
1.Huidige landelijke specialismen JeugdzorgPlus: 

a. JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar (Horizon, Rotterdam)  
b. Zeer intensieve kortdurende observatie en stabilisatie: jeugdige met acute psychose, grote 

dreiging van suicide en dergelijke. Mogelijkheid tot 24-uurstoezicht, instellen op medicatie 
en stabiliseren psychose (Zikos, Harreveld) 

c. Gesloten opname van tienermoeders tijdens zwangerschap of met pasgeboren kind (LSG 
Rentray, Zutphen) 

2. GGZ met een landelijke functie: 
a. Eetstoornissen (Altrecht, Rintveld en Ursula, Utrecht) 
b. Autisme (Leo Kannerhuis, Doorwerth) 
c. Persoonlijkheidsstoornissen  (De Viersprong, Halsteren) 
d. GGZ voor doven en slechthorenden (GGDMD) 
e. Psychotrauma (Centrum ’45) 

3. Behandeling van jongeren met licht verstandelijke beperking en complexe meervoudige 

problematiek (Ambiq, Hoogeveen / Hengelo ’s Heeren Loo, Groot Emaus, Ermelo Koraal Groep, De 

la Salle, Boxtel Pluryn, de Beele, Voorst Totaal 125 tot 250). Dit is een in overleg met de branche 

aangepast voorstel en betreft behandeling van specifieke cliënten waarvoor ZZP LVG 4 en 5 niet 
toereikend zijn. De plaatsen ZZP LVG 4/5 vallen binnen ons regionaal transitiearrangement. 
4. Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling aan (L) VB jeugd GGZ met 
bijkomende complexe problematiek' Eventueel: polikliniek voor extramurale functie gespecialiseerde 
multidisciplinaire diagnostiek, observatie en (exploratieve) behandeling (de Hondsberg, Oisterwijk 132 
plekken) 
5. Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar 
(Fier Fryslan, Leeuwarden Kompaan en de Bocht, Goirle) 
6. Forensische zorg: inzet van erkende gedragsinterventie binnen jeugdreclassering (Aanbieders: nog 
op te nemen, dit gaat om zo’n 1000 interventies per jaar op landelijk niveau). 

 

Er loopt nog een landelijke discussie of deze opsomming compleet is. In onze regio geldt dat het 
Erasmus MC en andere specialistische voorzieningen een bovenregionale functie hebben, 
waarover wij nader in gesprek gaan met VWS en VNG en de andere regio’s die van deze functies 
gebruik maken.    

 



transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 31 

6 Beperken Frictiekosten 
 

Een van de opdrachten van het transitiearrangement is het beperken van de frictiekosten.  

Het uitgangspunt bij de frictiekosten in dit transitiearrangement is dat gemeenten in juridische zin niet 

aansprakelijk zijn voor de frictiekosten die optreden in het bestaande stelsel. Gemeenten willen 

meedenken over het beperken van de frictiekosten, maar die beperking heeft grenzen. Er wordt in dit 

transitiearrangement uitgegaan van een scenario waarbij gekeken wordt naar het inzetten van 

frictiekosten beperkende maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de balans tussen 

transformatie en zorgcontinuïteit. 
 
 

6.1 Wat zijn frictiekosten 
 

Frictiekosten zijn de kosten die gepaard gaan met de transitie en transformatie van jeugdzorg per 1 

januari 2015 op de volgende onderwerpen: 

1. Wachtgelden voor personeel van instellingen: 

a. Kosten voor direct personeel 

b. Kosten voor overhead 

2. Kapitaallasten: 

a. Kosten huisvesting 

• Kosten voor het opbouwen van nieuwe expertise, het opleiden en certificeren etc. worden niet 

als frictiekosten bezien.  

• Frictiekosten die de kosten voor gemeenten, stadsregio en Rijk omvatten worden in het regionale 

transitiearrangementen buiten beschouwing gelaten. 

• Kosten voor ICT/automatisering zijn niet afhankelijk van budgetwijzigingen maar zijn gevolg van 

wijzigingen in registratiemethode. Daarom worden deze gezien als ombouwkosten en worden 

deze kosten niet als frictiekosten bezien.  

 

Of frictiekosten zich voordoen is afhankelijk van de volgende onderdelen:  

• Het tempo waarmee aanpassingen worden ingevoerd. In de scenario’s die berekend zijn voor 

Rijnmond op een laag, midden en hoog bezuinigingspercentage per sector is zichtbaar dat 

naar mate het scenario progressiever wordt wat betreft de omzetdaling het aandeel 

frictiekosten personeel ten opzichte van de frictiekosten vastgoed oploopt. Een kleinere 

omzetdaling met een relatief kleine reductie van Fte voor instellingen is nog goed op te 

vangen met natuurlijk verloop.  

• Of frictiekosten zich bij een individuele aanbieder voordoen, hangt af van de 

aanpassingsmogelijkheden of de flexibiliteit van een aanbieder. De variatie van de 

frictiekosten per instelling is (mogelijk )verklaarbaar voor de frictiekosten personeel door de 

verschillende personeelmix (leeftijd, arbeidsverleden) en het aandeel tijdelijke contracten en 

voor de frictiekosten vastgoed de opgegeven vastgoedportfolio (huur, koop, locatie, 

verkoopwaarde, nieuwbouw).  

• De mogelijkheden om frictiekosten beperkende maatregelen te nemen. Deze staan in 

paragraaf 6.4 benoemd. 

 

 

6.2 Gevolgen van beleidswijzigingen op landelijk niveau per domein 
 

Gemeenten zijn gestart – hebben ingestemd met het proces van transitie in de veronderstelling dat er 

een generieke korting zou gelden van 15% per 2017 op het totaal van het te over te dragen budget. 

In de tussenliggende periode zijn echter nog andere afspraken gemaakt en besluiten genomen die 

hebben geleid tot een diffuse situatie.  

 

De instellingen voor J-GGZ hebben met het rijk afgesproken dat zij zelf een bijdrage zullen leveren, 

zodat personele gevolgen van de bezuinigingen beperkt kunnen worden. Tegelijkertijd wordt de VB-

sector geconfronteerd met grotere bezuinigingen in de Awbz, vervoer en PGB´s. Dit betekent geen 

bezuiniging van max. 15% maar van 25%. Gevolgen van deze tussentijdse wijziging van beleid op 

rijksniveau zijn dat er ongelijkheid ontstaat tussen de domeinen. De gemeenten in de regio Rijnmond 

vinden deze ongelijkheid onwenselijk en zeer lastig werkbaar.  
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De gemeenten willen graag verantwoordelijkheid nemen, maar vinden dat zij er niet voor 

verantwoordelijk gehouden kunnen worden om in het transitiearrangement en in de periode na de 

transitie oplossingen te vinden voor extra frictiekosten die voortkomen uit extra bezuinigingen op het 

VB-domein. Het Rijk heeft daarmee een probleem naar de gemeenten verlegd, waar het zelf 

verantwoordelijkheid voor moet nemen. Door het doorvoeren van de extra kortingen ontstaan ook 

hogere risico´s voor de zorgcontinuïteit. 

 

 
6.3  Regionaal onderzoek naar frictiekosten 

De samenwerkende gemeenten in de regio hebben onderzoek laten doen naar de frictiekosten-
problematiek bij instellingen op basis van verschillende bezuinigingsscenario´s. Deze 
bezuinigingsscenario’s zijn gebaseerd op de verwachte omzetdaling per sector en de invloed van 
deze omzetdaling op de frictiekosten voor personeel en vastgoed. Bij de berekening door KPMG 
wordt een aantal aannames en uitgangspunten gehanteerd. De uitkomsten moeten worden 
geïnterpreteerd als ‘orde van grootte’ en niet als exact getal. Dit betekent dat ze zowel hoger als lager 
kunnen uitvallen in de praktijk.  

 

Scenario J&O  (L)VB GGZ Totaal € (mln) 

Laag  7%  4,4 17%  2 2%  1,2 7,6 

Midden  13%  9,8 23%  2,7 8%   4,7 17,2 

Hoog  20%  17,7 30%   3,7 15%  9 30,4 

 

In scenario Hoog is getracht de uiteindelijke korting van het Rijk per 1-1-2017 weer te geven. Indien 
deze korting meteen wordt doorgevoerd per 1-1-2015 komen de frictiekosten logischerwijs hoger uit 
in vergelijking met de andere twee scenario’s.  

In het transitiearrangement wordt uitgegaan van een zachte landing. Dit betekent dat geleidelijk de 
korting wordt doorgevoerd en scenario Laag de meest waarschijnlijke frictiekosten voor de 
instellingen weergeeft. De verwachting is dat de hoogte van de frictiekosten lager gaat uitvallen, dan 
de berekening van KPMG laat zien, aangezien de gemeenten met de aanbieders een aantal 
frictiekosten beperkende maatregelen hebben afgesproken.  

 

6.4  Maatregelen om de frictiekosten te beperken  
 

De samenwerkende gemeenten kiezen voor een zogenaamde zachte landing. Dat betekent dat 

zorginstellingen zoveel mogelijk hetzelfde budget ontvangen als in 2012 minus het definitieve 

percentage bezuinigingen per zorgdomein en een extra taakstellende bezuiniging, 

 

De afspraken in het arrangement hebben een looptijd van 2 jaar. Daarbij wordt aangetekend dat het 

proces om te komen tot realisatie van de afspraken die gaan gelden vanaf 2015 al vanaf 2014 actief 

ter hand genomen worden. Door de looptijd van 2 jaar bieden zorgaanbieders zorgcontinuïteit, dragen 

zij bij aan de transformatie in lijn met de gemeentelijke vraag en zorgen zij ervoor dat de frictiekosten 

tot het minimum beperkt blijven.  

Door duidelijkheid te verschaffen aan de aanbieders over de verwachte omzetontwikkelingen zullen 

instellingen in staat zijn om hun bedrijfsvoering vroegtijdig aan te passen. Hiermee wordt beoogd de 

frictiekosten te beperken.  

De instellingen voor J&O en J-GGZ hebben aangegeven de frictiekosten op te kunnen vangen in een 

meerjarig arrangement. Voor de sector VB zal dit gezien de hogere bezuiniging lastig worden. 
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Daarbij tekenen de samenwerkende gemeenten nadrukkelijk aan dat gemeenteraden het recht op 

alloceren van middelen hebben. In dit transitiearrangement wordt daarom als uitgangspunt 

gehanteerd zoveel mogelijk de huidige budgetverdeling grotendeels te handhaven. Bovendien maken 

gemeenten concrete afspraken met zorgaanbieders om in het kader van de transformatie in te zetten 

op een beweging naar voren, inhoudend dat zorgproducten omgevormd worden tot producten die 

aansluiten bij de transformatiegedachte en missie en visie van de samenwerkende gemeenten.  

 

Bekostiging gaat vaak samen met andere sturingsafspraken, zoals afspraken over toegang, volume, 

budgetbeheersing en capaciteitsafspraken. Gemeenten zullen bij de inkoop hierover eisen opnemen. 

In 2014 worden in co-opdrachtgeverschap met de stadsregio en de zorgverzekeraars afspraken 

gemaakt met jeugdzorginstellingen die voorsorteren op de transitie en frictiekosten kunnen beperken. 

 

Bij de verdere inrichting van het nieuwe jeugdstelsel zal door gemeenten bij de afweging van keuzes 

telkens rekening gehouden worden met eventuele frictiekosten die aan de orde kunnen komen voor 

zorginstellingen. Daarmee wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat zoveel mogelijk ingezet wordt 

op beperking van frictiekosten. Zorgaanbieders spreken het commitment uit om tijdig maatregelen te 

nemen om frictiekosten te beperken. 

 

De samenwerkende gemeenten wijzen aanbieders er op dat zij meer flexibiliteit in kunnen bouwen in 

hun kostenstructuur, bijvoorbeeld door huurcontracten pro forma op te zeggen, gebouwen in de 

verkoop te zetten, een flexibele schil van personeel op te bouwen en doublures in het aanbod te 

verminderen. 
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7  Financiën  
 
 
7.1 Financiële bandbreedtes (per domein) 
 
Voor alle vormen van jeugdhulp binnen de decentralisatie van de jeugdzorg samen geldt een 
nominale korting, zoals het kabinet Rutte II heeft besloten. In 2015 is dat op landelijk niveau 120 
miljoen, in 2016 is dat 300 miljoen en vanaf 2017 geldt een structurele korting van 450 miljoen. Op 
het macrobudget van de meicirculaire betekent dat over de achtereenvolgende jaren een korting van 
ongeveer 3,5%, 8,5% respectievelijk 12,5%. Dat is echter niet het volledige beeld, er is nog een 
aantal onzekerheden ten tijde van deze versie van het transitiearrangement. We lichten de totale 
opbouw hieronder toe. 
In de meicirculaire 2013 is voor de samenwerkende gemeenten een voorlopig macrobudget 
opgenomen van afgerond 234 miljoen euro. Het Rijk is tot dit bedrag gekomen door het macrobudget 
te corrigeren voor een aantal punten (cijfers zijn landelijke cijfers). 
 

Onderdeel Bedrag in € miljoen 

Door de Algemene Rekenkamer getoetste stand d.d. 19 april 2013: € 3.558* 

.- Taakstelling Rutte I en II (loopt op tot € 450 miljoen structureel vanaf 2017) -120 

.- Korting AWBZ-Begeleiding en persoonlijke verzorging -90 

.- Zorgakkoord jeugd-ggz 40 

.- Volumegroei AWBZ/ZVW ** 51 

.- Maatregel vervoer -20 

.- PGB-maatregel (schatting) -105 

.- Maatregel lage ziektelast 0 

Saldo te verdelen bij laagste variant € 3.344+PM 

 

Bron: Bestuurlijke reactie van staatssecretaris VWS en V&J op het rapport  van de Algemene Rekenkamer.  

* In het rapport van de Algemene Rekenkamer staat een bedrag van € 3.647 miljard als start. Daarin was een fout gemaakt bij 
het aanleveren van de data (18-jarigen waren onterecht ook meegeteld). Dat is hier afgetrokken, dit is het juiste initiële bedrag.  

** Tegenover deze groei van het macrobudget staan ook kosten voor de naar verwachting gegroeide populatie cliënten. 

 
Deze berekening laat een korting van 6,8% zien in 2015. Er is echter nog een aantal onzekerheden, 
zo is sprake van een aantal PM-posten met zowel een positief als negatief effect op het totaal. 
Duidelijk is wel dat de korting in 2015 groter is dan de 3,5% die op basis van alleen de nominale 
korting verwacht wordt. De nominale korting wordt daarom onder voorbehoud van de landelijke 
besluitvorming gehanteerd in dit transitiearrangement voor wat betreft de zorgsoorten en zorgfuncties 
zoals benoemd in dit transitiearrangement. 
De genoemde kortingspercentages zijn gebaseerd (en deels verwerkt in) op de budgetten per 
zorgdomein zoals deze zijn vastgesteld in de meicirculaire 2013. De budgetten die ter beschikking 
gesteld worden per zorgdomein bedragen minimaal het beschikbare budget uit de meicirculaire 2014 
of de circulaire die het definitief beschikbare budget voor 2015 vaststelt. Door landelijke 
ontwikkelingen en afspraken, kan het afgesproken kortingspercentage daardoor hoger uitvallen dan 
genoemd wordt in dit transitiearrangement. 
Daarnaast hebben de samenwerkende gemeenten besloten om de kortingen op de verschillende 
zorgdomeinen te handhaven voor de diverse soorten zorgdomeinen.  
 
 
7.2 Reservering middelen landelijke arrangement  
 
De samenwerkende gemeenten houden (in dit transitiearrangement) rekening met een budgetraming 
voor landelijke afspraken voor specialistische jeugdzorg met een relatieve omvang van 2,2% op basis 
van het macrobudget van de meicirculaire 2013. Omdat in de landelijke afspraken geen werkelijke 
budgetten toegekend worden aan de aanbieders, maar gemeenten gaan betalen naar gebruik, 
volstaat een budgettaire allocatie van middelen. Gemeenten gaan betalen naar zorggebruik (geld 
volgt cliënt). Het kan derhalve zijn dat de werkelijke uitgaven in 2015 per gemeente hoger of lager 
uitvallen, afhankelijk van het werkelijke gebruik. Er is hier sprake van financiële risico’s. De 
samenwerkende gemeenten zullen daarom risicobeperkende maatregelen nemen. De landelijke 
afspraken bevatten geen afspraken over landelijke risicoverevening. 
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De komende periode tot de tweede helft van oktober 2013 verifieert de VNG de ontvangen financiële 
informatie en verfijnt deze per zorgfunctie. In de loop van oktober ontvangen de regionale 
samenwerkingsverbanden opnieuw informatie over de budgettaire raming voor het zorggebruik over 
2012. Mogelijk dat hierin (enige) afwijkingen zitten ten opzichte van de in dit arrangement opgenomen 
raming van 2,2%. 
 
 
7.3 Korting per zorgsoort 
 

• J&O. Voor de instellingen van Jeugd- en Opvoedhulp, inclusief Bureau Jeugdzorg, geldt een 
korting oplopend tot 15% in 2017. 

• AWBZ/Wmo. Binnen de decentralisatie AWBZ/Wmo geldt een korting van 25% op de functie 
begeleiding en 15% op de functie persoonlijke verzorging . De samenwerkende gemeenten 
handhaven deze kortingen. 

• PGB. In de bestuursafspraken 2011-2015 is opgenomen dat het budget voor de AWBZ/Wmo 
wordt gecorrigeerd voor de effecten van maatregelen om de PGB’s beheersbaar te maken. 
Ook hierbij geldt dat AWBZ-functies straks integraal onderdeel uitmaken van de 
decentralisatie jeugdzorg en het Rijk deze correctie heeft toegepast op het macrobudget 
jeugdzorg (-105 miljoen). Wanneer de corrigerende maatregelen van het Rijk niet het 
beoogde effect sorteren, gaan wij ervan uit dat deze middelen toegevoegd worden aan het 
zorgvolume. 

• GGZ. Voor de j-GGZ is een korting oplopend tot 7% in 2017 van toepassing. Voor de 
vrijgevestigde zorgaanbieders geldt een korting oplopend tot 15% in 2017. 

 
 
7.4 Lokaal budget 
 
Gemeenten willen de gelegenheid hebben om ook in 2015 lokale accenten te  
stellen; met de zorgaanbieders worden daarover afspraken gemaakt op het moment dat er 
daadwerkelijk inkoopverplichtingen worden aangegaan. 
 
 
7.5 Uitvoeringskosten 
 
De samenwerkende gemeenten hanteren als uitgangspunt dat middelen bestemd voor jeugdhulp ten 
principale ten goede dienen te komen aan jeugdhulp. Daarom gaan de gemeenten in dit 
transitiearrangement uit van de navolgende gemaakte afspraken. 
 
Voor de invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg stelt het Rijk incidenteel € 64 miljoen beschikbaar. 
Rijk, IPO en VNG maken afspraken over de inzet van deze middelen. Het kabinet stelt, naast de 
uitvoeringskosten van de huidige uitvoerders, in totaal € 55 euro miljoen structureel beschikbaar voor 
uitvoeringskosten van zorg voor jeugd en begeleiding samen. In het bestuursakkoord van april 2011 
is afgesproken dat de uitname van 90 miljoen euro uit het provinciefonds voor de jeugdzorg naar de 
gemeenten gaat. 
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8 Vervolgproces 
 
 
 
In het transitiearrangement is de basis gelegd voor de komende jaren. Met de betrokken partijen 
(gemeenten en zorginstellingen) wordt de komende maanden gewerkt aan de uitwerking van de 
afspraken. In de bijlage is een overzicht opgenomen waarin de afspraken zijn uitgewerkt in doelen, 
actoren, gewenste resultaten en een planning. 
 
Op basis van het nu voorliggende transitiearrangement zal in de komende maanden de 
samenwerking tussen gemeenten en de zorgaanbieders verder geïntensiveerd worden. Er ligt een 
groot aantal opgaven welke in gezamenlijkheid moeten worden opgepakt en uitgewerkt. Daarnaast is 
het aan gemeenten regie te nemen in de wijze waarop zij invulling willen geven aan de transformatie 
in het lokale veld vanuit de decentralisatie. Zowel gemeenten als zorgaanbieders hebben vertrouwen 
in de uitkomsten van dit proces. Onderstaand worden deze acties in proces gezet.  
 
De agenda bevat 4 thema’s waar de verschillende acties in zijn opgenomen: 

1. Transformatie/het nieuwe portfolio 

2. Zorginkoopstrategie/opdrachtgeverschap 

3. Communicatie 

4. Overgangsmaatregelen (BJZ) 
 

Bij de uitwerking van het proces wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande structuren 
en worden de vereisten die aan het TA worden gesteld - zorgcontinuïteit en beperken frictiekosten - in 
acht genomen. 

In de bijlage is de op 31 oktober in het PHO vastgestelde werkagenda opgenomen.   

 

 



transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 38 

 



transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 39 

Bijlage: Werkagenda 

 
De regionale werkagenda bevat 4 thema’s waar de verschillende acties in zijn opgenomen: 
 

Transformatie/het nieuwe portfolio 

Zorginkoopstrategie/opdrachtgeverschap 

Communicatie 

Overgangsmaatregelen (BJZ) 

 

1.  Transformatie/het nieuwe zorgportfolio 
 
Opdracht:  
Formuleer het nieuwe zorgportfolio in lijn met de transformatiegedachte, zoals beschreven in het TA.  
Formuleer evaluatie criteria zodat voor 1 april 2016 geëvalueerd kan worden of instellingen J-GGZ, 
J&O en J-(L)VB voldoen aan de verwachtingen van de gemeenten. 
 

Doel Wie (trekker) Benodigde 
partijen 

Acties/resultaten Wanneer 
gereed 

Inhoudelijke 
wensen van 
gemeenten 

Gemeenten 

(monitoring door 
werkgroep 
Zorgvernieuwing & 
Proeftuinen) 

 

Instellingen
1
 Om het gesprek met de instellingen over het 

nieuwe zorgportfolio goed aan te kunnen 
gaan, zijn de gemeenten allereerst aan zet om 
hun wensen en kaders uit te werken. 
Gemeenten dienen aan te geven op welke 
wijze ze de lokale structuur willen vormgeven 
en welke resultaten ze willen bereiken. 

Resultaat: 
• inrichting lokale structuur (lokale teams) 
• gezinsgeneralist: taak, functie etc. 
• inrichting diagnoseteams 
• aansluiting op buitendijkse zorg (regierol, 

ketensamenwerking, afbouw 
specialistische zorg etc.) 

Eind 
2013 

Ontwikkeling 
nieuw 
zorgportfolio 

Gemeenten in 
regionaal verband 

(Uitvoerder 
werkgroep 
Zorgvernieuwing & 
Proeftuinen ) 

Instellingen 

Consultatie: 

Zorgverzekeraars 
en zorgkantoren 
(ZV en ZK) 

 

 

Op basis van gemeentelijke uitwerking 
hierboven starten gemeenten en instellingen in 
december 2013 gesprekken over de 
ontwikkeling van het nieuwe zorgportfolio. De 
gemeenten betrekken de instellingen bij de 
werkgroep Z&P. ZV’s en ZK’-en worden in dit 
proces geconsulteerd.  

Resultaat: 
• uitwerking zorgportfolio op basis van 

gemeentelijke wensen 
• doorrekening zorgportfolio naar 

budgetten 
• uitwerking hoe om te gaan met regio 

overschrijdende zorgbehoefte i.v.m. 
incongruentie regio’s 

• advies zorginkoop aan zorginkopers 
(lokaal en regionaal) 

1 april 
2014 

 Gemeenten 

(monitoring door 
werkgroep 
Zorgvernieuwing & 
Proeftuinen) 

 

 

Vrijgevestigden 

 

Consultatie: 

ZV’s 

Gemeenten gaan in gesprek met 
vrijgevestigden om nader kennis te maken en 
te bepalen welke positie zij in gaan nemen en 
welke zorg ingekocht zal worden. 
Zorgverzekeraars wordt gevraagd informatie te 
verschaffen over  thema’s als zorginkoop, 
ontwikkelingen etc. 
 
Resultaat: 
• Gemeenten hebben kennisgemaakt met 

de vrijgevestigden en zijn geïnformeerd 
over het zorgaanbod. 

1 april 
2014 

                                                        
1 Het betreft de instellingen voor J&O, J-GGZ,. J-(L)VB en het CJG 
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• Gemeenten hebben de rol en positie van 
de vrijgevestigden in toekomstige 
zorgstructuur (inhoud zorg, toe leiding, 
vrije keuze etc.) uitgewerkt.  

• advies zorginkoop aan zorginkopers 
(lokaal en regionaal) 

 Gemeenten 

(monitoring door 
werkgroep 
Zorgvernieuwing & 
Proeftuinen) 

 

Huisartsen De huisartsen behouden in het nieuwe stelsel 
een toeleidingsrol naar J-GGZ. De toeleiding 
naar zorg zal tevens plaatsvinden door de 
lokale teams met ondersteuning van de 
diagnoseteams. Voor gemeenten is het 
belangrijk om afstemming te hebben over deze 
verwijzing naar GGZ-zorg. Voor huisartsen is 
het belangrijk om goed aangesloten te zijn op 
de lokale structuur waar zij ook patiënten 
naartoe kunnen verwijzen. 

Gemeenten gaan (individueel) in gesprek met 
(vertegenwoordigers van) huisartsen om 
afspraken te maken over samenwerking in de 
wijken. 

Resultaat: 
• huisartsen zijn bekend met de nieuwe 

structuren om hen heen (in de wijk) en 
weten deze eenvoudig te bereiken 

• gemeenten en huisartsen hebben 
afspraken gemaakt over toewijding door 
huisartsen naar lokale en specialistische 
zorg. 

1 juni 
2014 

Gemeenten benoemen welke resultaten zij 
willen bereiken met de zorg die zij gaan 
inzetten en vertalen deze naar Outcome en 
Output indicatoren. 

Resultaat: 
• Outcome en Output prestatie indicatoren 

zijn benoemd en voorlopig vastgesteld. 

1 februari 
2014 

Outcome- en 
Outputcriteria 

Evaluatiecriteria  

Gemeenten 

werkgroep VIS 
(verantwoording, 
informatiebeheer 
en sturing) 

Met bestuurlijke 
betrokkenheid 

Instellingen 

Voor 1 april 2016 zullen gemeenten 
gezamenlijk het proces naar transformatie van 
de zorg en het tot dan gerealiseerde 
zorgportfolio evalueren. Deze evaluatie zal 
gedaan worden op basis van een aantal tijdig 
geformuleerde criteria. Gemeenten en 
instellingen werken deze criteria gezamenlijk 
uit. Leidend zijn de wensen van de gemeenten 
t.a.v. transformatie van de zorg en Outcome 
resultaten. 

Resultaat: 
• criteria voor de evaluatie in 2016 zijn 

opgesteld en vastgesteld 

1 april 
2014 
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2.  Zorginkoopstrategie/opdrachtgeverschap 
 

Opdracht: 
Gemeenten hebben een verdeling gemaakt naar zorg die lokaal ingekocht gaat worden (binnenwijkse 
zorg) en naar zorg die regionaal ingekocht gaat worden (buitenwijkse zorg). De gemeenten dienen 
voor de lokale inkoop individueel en voor de regionale inkoop in het kader van een nieuw in te richten 
gemeenschappelijke regeling en inkoop organisatie, tijdig opdrachten te verstrekken aan de 
instellingen. 
In dit proces is het belangrijk dat gemeenten samenwerken met de huidige (en mogelijk toekomstige) 
financiers vanwege kennis over de huidige inkoop en ontwikkeling van de toekomstige inkoopwijze.  
 
De volgende zaken dienen gerealiseerd te worden 
• Ontwikkel de lokale inkoopstrategie (wijze van inkoop en sturing)  
• Ontwikkel de regionale inkoop (wijze van inkoop en sturing en de organisatie ervan) 
• Zorg voor een tijdige opdrachtverlening aan instellingen (financieel en inhoudelijk)  
 
Pas in mei 2014 weten de gemeenten exact welke middelen zij beschikbaar hebben voor de inkoop 
van zorg omdat dan deze informatie gepubliceerd wordt in de mei circulaire. 
 

Doel Wie (trekker) Benodigde 
partijen 

Acties/resultaten Wanneer 
gereed 

Budget per instelling Gemeenten 

(Coördinatie werkgroep 
Overgangsmaatregelen en 
zorgcontinuïteit) 

ZV’s en ZK-
en 

De samenwerkende gemeenten geven 
aan welk budget ze per instelling in 
2015 zullen gaan inzetten. Elke 
individuele gemeente geeft de 
bedragen per instelling aan. Regionaal 
zullen de gecombineerde bedragen 
per instelling worden doorgegeven, dit 
om de doelstelling van het 
Transitiearrangement te kunnen 
monitoren. 

De budgetten die worden 
doorgegeven zijn onder voorbehoud 
van duidelijkheid over het voor 
gemeenten beschikbare budget en 
besluitvorming door gemeenteraden 

Resultaat 
• instellingen zijn bekend met het 

voor hen beschikbare budget per 
1 januari 2015 

1 januari 
2014 

Opdrachtgeverschap 

 

Gemeenten 

(Monitoring  t.a.v. lokale 
inkoopstrategie en 
Ontwikkeling regionale 
inkoopstrategie door 
Regionale werkgroep 
zorginkoop en werkgroep 
VIS) 

 

 

ZV’s en ZK-
en 

 

Consultatie: 

Instellingen 

Gemeenten werken hun nieuwe 
opdrachtgeversrol voor de inkoop en 
aansturing van de J-GGZ, J&O en J-
(L)VB uit. Deze uitwerking gaat over 
de wijze van financiering en 
risicomanagement en de wijze waarop 
gestuurd wordt op kwaliteit en 
effectiviteit (prestatie indicatoren, 
rapportagevormen etc.) t.a.v. 
individuele instellingen.  

Dit betreft zowel de lokale uitwerking 
(binnenwijkse zorg) en de regionale 
uitwerking (buitenwijkse zorg). T.a.v. 
zeer specialistische zorg (geen 
onderdeel van Landelijk TA) is het 
nuttig te verkennen op welke schaal 
inkoop dient plaats te vinden 
(specialismen J-GGZ, Jeugdzorgplus 
etc.). Dit wordt opgepakt door de 
regionale werkgroep. 

Overleg met ZV’s en ZK-en is hierbij 
belangrijk vanwege de transformatie 
van zorg en kennis over de huidige 

1 april 
2014 
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inkoop wijze.. 

Resultaten: 
• de lokale inkoopstrategieën zijn 

uitgewerkt 
• de regionale inkoop strategie is 

uitgewerkt 
• bovenregionale  

Beheer budget 
calamiteiten en 
innovatie 

Gemeenten in regionaal 
verband 

(Monitoring door Regionale 
werkgroep zorginkoop) 

Consultatie: 

Instellingen 

ZV’s en ZK-
en 

Gemeenten hebben in het TA 
opgenomen dat er in 2015 1% en in 
2016 2% extra gekort wordt op de 
budgetten om een pot te creëren 
waarmee problemen bij plaatsingen in 
zorg opgevangen kunnen worden 
(calamiteiten) en waarmee innovatie 
ondersteund kan worden. Gemeenten 
dienen afspraken te maken op welke 
wijze deze pot beheerd en ingezet 
wordt. 
 
Resultaten: 
• Er zijn criteria afgesproken voor 

de inzet van het budget 
• Er zijn afspraken gemaakt over 

het beheer van het budget 

1 april  
2014 

Opdrachtformulering: 
Gemeenten geven instellingen de 
opdrachtformulering over de door hen 
te leveren zorg in 2015. 
 
Resultaat: 
• instellingen zijn bekend met de 

zorgvraag die gemeenten aan 
hen stellen 

1 april 
2014 

Opdrachtformulering 
en zorgaanbod 

 

Gemeenten 

(coördinatie regionale 
werkgroep Zorginkoop) 

ZV’s, ZK-en 

en 
Instellingen 

Zorgaanbod: 
Instellingen doen voor 1 juni een 
aanbod aan de gemeenten (lokaal en 
regionaal) over de inzet van zorg in 
2015. 
 
Resultaat: 
• gemeenten hebben het voorstel 

van de instellingen over inzet van 
zorg in 2015 ontvangen. 

1 juni 
2014 

Zorginkoopafspraken Gemeenten t.a.v. lokale 
inkoop 

Regionale inkoop door 
Regionale werkgroep 
zorginkoop 

Instellingen 

ZV’s en ZK-
en 

Gemeenten maken uiterlijk 1 oktober 
duidelijk aan de instellingen welke 
zorg zij willen inkopen per 2015. 
gemeenten zijn hierin afhankelijk van 
de gegevens uit de mei circulaire 2014 
en van de vaststelling van de 
gemeentelijke verordeningen. 

Resultaat: 
• inkoop afspraken 2015 zijn 

gemaakt voor 1 oktober 2014 

1 oktober 
2014 

 

 



transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 43 

3. Communicatie 
 

Opdracht: 
De komende transitie gaat met veel veranderingen gepaard voor burgers, instellingen en gemeenten. 
Een goede communicatie naar en met deze verschillende groepen is belangrijk om iedereen te 
informeren over en voor te bereiden op deze veranderingen. 
Draag zorg voor een planmatige goede communicatie richting de verschillende doelgroepen, zodat zij 
geïnformeerd zijn over het gemeentelijke beleid, de wijzigingen en wat deze voor hen betekenen. 
Zorg voor een zodanige structuur/organisatie zodat instellingen en vrijgevestigden die werken met 
kinderen/jeugdigen uit de regio Rijnmond zich kunnen melden als belanghebbende, zodat de 
gemeenten in de regio kunnen beschikken over een zo volledig mogelijk overzicht van deze 
instellingen. 
 

Doel Wie (trekker) Benodigde 
partijen 

Acties/resultaten Wanneer 
gereed 

Communicatie 
naar verschillende 
doelgroepen over 
de transitie 

Gemeenten 

(Uitvoering werkgroep 
Communicatie) 

Instellingen 

Cliënten 
vertegenwoordigers 

 

Resultaten: 
• Communicatieplan voor de 

verschillende doelgroepen 
• Tijdige en goede informatie 

verstrekking aan de 
verschillende doelgroepen (bv 
door website met informatie 
voor diverse doelgroepen 
www.jeugdhulprijnmond.nl)  

Eind 
2013 

Heel 
2014 

Aanmelding 
zorginstellingen 

Gemeenten 

(Uitvoering werkgroep 
Zorgcontinuïteit & 
Overgangsmaatregelen) 

 De samenwerkende gemeenten in 
de regio ontwikkelen een toegang 
voor instellingen en vrijgevestigden 
waar zij zich kunnen melden als 
aanbieder van zorg aan jeugdigen in 
de regio. 

Resultaat: 
• Er is een structuur 

geïmplementeerd, zodat 
instellingen weten waar zij zich 
kunnen melden 

Heel 
2014 

 

 

4. Overgangsmaatregelen 

Opdracht: 
Draag zorg voor een tijdige overgang van medewerkers van BJZ, die overtollig raken, in de te 
ontwikkelen lokale structuren 
 

Doel Wie (trekker) Benodigde 
partijen 

Acties/resultaten Wanneer 
gereed 

Zorgdragen voor een tijdige 
inbedding van overtollige 
medewerkers van BJZ in de 
lokale structuur, zodat 
frictiekosten voorkomen 
worden en kennis en 
ervaring niet verloren gaat. 

Gemeenten 

(werkgroep 
Zorgcontinuïteit & 
Overgangsmaatregelen) 

 

 

BJZ De gemeenten hebben 
aangegeven dat zij bereid zijn om 
afspraken te maken ten behoeve 
van overgang van overtollige 
medewerkers van BJZ naar 
andere instellingen of 
gemeenten. 

Acties: 
• Het ombouwplan van BJZ 

wordt besproken met 
instellingen 

• Gemeenten geven aan 
wanneer medewerkers 
kunnen starten in de lokale 
structuur 

1 maart 
2014 
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1. Inleiding 

Voor u ligt de begroting  van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR 

Jeugdhulp Rijnmond). De gemeenten in de regio Rijnmond hebben sinds begin 2012 

samengewerkt aan de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Deze samenwerking 

is in mei 2014 geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling, omdat dit voor alle 

gemeenten meerwaarde oplevert. Deze meerwaarde van samenwerking is gelegen in een 

aantal punten. 

• Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang; 

• Het realiseren van schaalvoordelen; 

• Het delen van kennis en expertise. 
 

Beschikbaarheid specialistische zorg en crisisopvang 

De belangrijkste reden om de samenwerking te zoeken is inhoudelijk van aard. Gemeenten 

kunnen namelijk niet altijd vooraf weten welk type zorg de kinderen uit hun gemeenten nodig 

hebben. Gemeenten willen echter wel beschikken over een aanbod dat tegemoet komt aan de 

mogelijke hulpvraag. Door gezamenlijk deze zorg in te kopen, is de beschikbaarheid geregeld, 

zonder dat vooraf het feitelijke gebruik bekend is. De inkoop wordt gedaan op basis van 

historisch gebruik en er wordt afgerekend op daadwerkelijke consumptie. 

Door in regionaal verband samen te werken is het mogelijk dit aanbod structureel beschikbaar 

te hebben en fluctuaties in vraag en aanbod zo veel mogelijk op te vangen. Gemeenten 

kunnen daardoor in samenwerking met elkaar een breder palet aan voorzieningen bieden dan 

als individuele gemeente. Dit bredere aanbod betekent niet alleen meer keuzemogelijkheden 

voor de individuele burger, maar ook dat er tot een betere match gekomen kan worden tussen 

vraag en aanbod.  

 

Realiseren van schaalvoordelen 

Door in een samenwerkingsverband specialistische vormen van zorg in te kopen kunnen alle 

deelnemende gemeenten profiteren van de schaalvoordelen van dit inkoopverband. 

Niet alleen de schaal van de inkoop neemt echter toe, maar ook de benuttinggraad van de 

specialistische voorzieningen, omdat fluctuaties in vraag en aanbod regionaal beter kunnen 

worden opgevangen. Door de benuttinggraad bij specialistische (residentiële) voorzieningen te 

optimaliseren dalen de kosten, omdat deze voorzieningen, ongeacht de benutting hoge vaste 

kosten kennen. 

 

Delen van kennis en expertise 

In het kader van de decentralisatie jeugdhulp staan alle gemeenten in Nederland voor een 

grote opgave. Door kennis en expertise met elkaar te delen kunnen gemeenten van elkaar 

leren en voorkomen dat er dubbel werk wordt verzet. 

 

In deze begroting worden de wettelijke, financiële en budgettaire kaders uiteengezet. 

Daarnaast wordt onder andere aandacht besteed aan de in te kopen diensten en producten, 

de bedrijfsvoering, de verantwoordingscyclus en het weerstandsvermogen en 

risicobeheersing. 

1.1 Jeugdwet 

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle 

hulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Dat betekent dat gemeenten taken en 
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verantwoordelijkheden hebben overgenomen op het gebied van jeugd-ggz, provinciale 

jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en jeugd-lvg. Met deze 

transitie zijn een groot aantal verspreide verantwoordelijkheden overgegaan naar één lokaal 

niveau. Deze nieuwe verantwoordelijkheden bieden de mogelijkheid een nieuwe integrale 

werkwijze te ontwikkelen op het gebied van jeugdhulp, waarbij de kern bestaat uit het 

versterken van de opvoeding. Het gaat niet om het overnemen van zorg maar om het 

stimuleren van de eigen kracht en zelfstandigheid van kinderen en hun ouders. De transitie 

brengt een transformatie met zich mee: een andere manier van denken en handelen. De 

stelselwijziging is dan ook mede bedoeld om de verschillende sectoren anders te laten 

functioneren.  

 

Op basis van de Jeugdwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting is het een 

verplichting om in het kader van Veilig Thuis (AMHK), jeugdreclassering en jeugdbescherming 

op regionaal niveau samen te werken. De samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond 

hebben in 2014 besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR 

Jeugdhulp Rijnmond) op te richten vanuit het oogpunt om  gemeenschappelijk de inkoop van 

specialistische en dure jeugdhulp in te kopen. De belangrijkste reden om de samenwerking te 

zoeken in de inkoop van jeugdhulp is om in gezamenlijkheid zorg te dragen voor een 

voldoende kwalitatief aanbod binnen de individuele gemeenten. Gemeenten moeten op basis 

van de jeugdwet namelijk beschikken over een aanbod dat tegemoet komt aan de mogelijke 

hulpvraag. Door gezamenlijk zorg in te kopen, is de beschikbaarheid geregeld, zonder dat 

vooraf het feitelijke gebruik gedetailleerd bekend is. Dit aanbod kan structureel beschikbaar 

zijn en fluctuaties in vraag en aanbod van individuele gemeenten kunnen tussen de 

verschillende gemeenten opgevangen worden. Gemeenten kunnen daardoor in samenwerking 

met elkaar een breder palet aan voorzieningen bieden dan iedere individuele gemeente zou 

kunnen. Dit bredere aanbod betekent meer keuzemogelijkheden voor de individuele burger, 

een betere match tussen vraag en aanbod en een effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp. 

1.2 Wet op de Gemeenschappelijke Regeling 

In de Wet Gemeenschappelijke Regeling is de bestuurlijke relatie tussen gemeente en 

gemeenschappelijke regeling vastgelegd en nader uitgewerkt. Binnen deze wet is geregeld dat 

naast de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten ook Gedeputeerde Staten (GS) 

toezicht houden op de gemeenschappelijke regeling. Vanuit deze toezichthoudende rol 

kunnen gemeenteraden voor vaststelling van de begroting een zienswijze indienen bij het 

bestuur van de GR, daarnaast voert GS toezicht uit op de begroting. 

 

Om te kunnen komen tot een volledig inzicht in de begroting is het noodzakelijk de budgetten 

voor 2016 van de deelnemende gemeenten te kennen. Deze budgetten zijn echter pas in de 

meicirculaire bekend geworden. Concreet betekent dit dat (in afstemming met de provincie) 

het volgende tijdpad zal worden gevolgd richting de gemeenteraden. In dit tijdpad is, met 

instemming van de provincie, de uiterste indientermijn van de begroting bij GS van 1 augustus 

verplaatst naar 15 september 2015. 

 

• voor 15 juni kunt u op basis van deze kaderbrief uw eventuele opvattingen en 

suggesties voor de opstelling van de begroting 2016 kenbaar maken bij het DB van de 

GR. 
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• op 2 juli zendt het Dagelijks Bestuur u de ontwerpbegroting 2016, na bespreking in het 

Algemeen Bestuur van 2 juli, toe. 

• tot 9 september 2015 kunt u uw zienswijze bij het DB kenbaar maken . 

• op 10 september biedt het DB de begroting met zienswijzen aan het AB aan , waar 

deze wordt besproken. 

• voor 15 september zendt het AB de vastgestelde begroting, inclusief eventuele 

zienswijzen van gemeenteraden, toe aan GS. 

 

Voorliggende begroting betreft een nadere uitwerking van de eind april aan de gemeenteraden 

verzonden kaderbrief. Deze zijn, waar noodzakelijk, gecorrigeerd voor de effecten van de 

meicirculaire 2015. In het volgende hoofdstuk zal hier nader op ingegaan worden. 
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2. Taken Gemeenschappelijke Regeling 

De Gemeenschappelijke Regeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de bovenlokale 

taken door middel van: 

 

• het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders 

jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet;  

• het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 

• het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van 

de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen. 

 

De jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, 

intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen. De taken worden uitgevoerd met 

inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of 

worden gemaakt. 

 

De GR Jeugdhulp Rijnmond is een uitvoeringsorganisatie van de vijftien deelnemende 

gemeenten, te weten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-

Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, 

Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. In onderstaande tabel is het 

aantal inwoners en aantal jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar per deelnemende gemeente 

weergegeven. 

 

Gemeente Totale bevolking Aantal jeugdigen 0-18 

Albrandswaard   25.148 5.728 

Barendrecht   47.521 11.633 

Brielle   16.467 3.049 

Capelle aan den IJssel  66.478 13.472 

Goeree-Overflakkee  48.206 10.191 

Hellevoetsluis   38.882 7.628 

Krimpen aan den IJssel  28.970 6.283 

Lansingerland   58.133 15.315 

Maassluis  32.201 6.217 

Nissewaard   85.121 16.320 

Ridderkerk   45.149 8.059 

Rotterdam  623.652 121.920 

Schiedam  76.869 15.209 

Vlaardingen  71.645 13.607 

Westvoorne   14.083 2.486 

Totaal  1.278.525 257.117 

  Bron: CBS Statline 

2.1 Beleidskaders 

De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop zodanig vorm te geven dat lokale 

ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn een optelsom van de 

beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten. Dit komt ondermeer tot uiting in de 
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diversiteit van inzet van regionaal ingekochte hulp in de lokale teams. Voor 2015 en 2016 zijn 

gemeenten gehouden aan de voorwaarden die landelijk zijn opgelegd, waaronder het borgen 

van zorgcontinuïteit en het beperken van frictiekosten en de afspraken zoals deze gemaakt 

zijn in het Regionaal Transitiearrangement. Vanaf 2017 ontstaat er meer ruimte om hier als 

individuele gemeente een eigen invulling aan te geven. Deze ruimte bestaat ondermeer uit het 

betrekken van de werkelijk gerealiseerde productie van gemeenten over de voorgaande jaren. 

De nu gepresenteerde meerjarenbegroting is gebaseerd op het historische verdeelmodel in de 

jeugdwet. De begroting vanaf 2017 dient gebaseerd te worden op de te maken verdere 

transformatieslag en de consequenties van het objectief verdeelmodel. De onderliggende 

uitgangspunten en berekeningsmethoden zullen dan ook wijzigen en dientengevolge zal een 

gewijzigd meerjarenperspectief ontstaan. Gemeenten gaan vanaf de tweede helft van 2015 

met elkaar in overleg om de beleidsvoornemens voor 2017 en verder met elkaar vorm te 

geven. 

Aangezien de gemeenten, als gevolg van ondermeer het objectief verdeelmodel, vanaf 2016 

fors wijzigende budgetten ter beschikking krijgen dient hier vanaf 2017 in de opbouw van de 

begroting rekening mee te worden gehouden. Voor alle gemeenten geldt dat vanaf 2017 

relatief meer lokaal ingekocht zal worden en dat dit effecten zal hebben op de regionale 

begroting. Hiervoor worden dan ook concrete voorstellen gedaan in zowel 2016 als 2017. 

Dit moet echter wel gebeuren binnen de landelijk gemaakte afspraken over inkoop (Landelijk 

Transitie Arrangement en afspraken ZN en VNG) en de afspraken, zoals gemaakt in het 

Regionaal Transitie Arrangement. Kern van deze afspraken is dat de deelnemende 

gemeenten in de regio Rijnmond in samenspraak met zorgaanbieders en huidige financiers 

zorgcontinuïteit bieden vanaf 2015. 

 

Om aan de door het Rijk gestelde eisen te kunnen voldoen en de noodzakelijke continuïteit 

van zorg te kunnen bieden zijn concrete afspraken met aanbieders gemaakt. Deze zijn 

samengevat: 

 

• Zorginkoop bij de huidige aanbieders; 

• Voorlopig geen nieuwe aanbieders; 

• Bestaande financieringssystemen blijven; 

• Forse transformatietaak voor bestaande aanbieders. 

 

De afgegeven budgetgarantie in het RTA bedraagt het macrobudgettair kader minus de door 

het Rijk door te voeren korting plus een aanvullende ombuiging van 1% per jaar van het totale 

budget vanaf 1 januari 2015 om risico´s in plaatsingsmogelijkheden op te vangen en/of 

innovatie mogelijk te maken. Dat betekent dat er in 2015 1% en in 2016 2% aanvullend 

omgebogen wordt. 

Begin 2016 zal het Regionaal Transitie Arrangement worden geëvalueerd en op basis van 

deze evaluatie zullen afspraken worden gemaakt over het al dan niet voortzetten van de 

afspraken in 2017. Ongeacht de uitkomsten van deze evaluatie zal vanaf 2017 de 

afrekensystematiek conform vlaktaks worden gehanteerd, dit betekent dat gemeenten worden 

afgerekend op het werkelijke gebruik van gemeenten. Met betrekking tot de landelijke 

afspraken geldt dat deze lopen tot 1 januari 2018 en dat na deze datum gemeenten ruimte 

hebben hier lokaal keuzes in te maken. 
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2.1.1 Verschuiving van regionale- naar lokale inkoop 

Bovenstaande betekent echter niet dat gemeenten en aanbieders niet ambitieus de 

transformatie binnen de jeugdhulp oppakken. In de voorbereiding van de begroting 2016 e.v. 

heeft dan ook overleg plaats gevonden tussen de gemeenten, de GR Jeugdhulp Rijnmond en 

de zorgaanbieders. De algemene, door alle partijen gedeelde, lijn hierbij is dat de landelijk 

opgelegde kortingen zo veel mogelijk worden ingevuld door extra bezuinigingen op de 

specialistische en intramurale zorg. Parallel aan die afbouw vindt ook de opbouw van de 

voorkant, of lichte hulp, plaats door substitutie van zware zorg. Immers, de 

gemeenschappelijke visie is dat snellere en nabije inzet van hulp veel problematiek waar nu 

nog zware hulp voor nodig is, kan voorkomen. Tegelijkertijd hebben we nadrukkelijk oog voor 

het gegeven dat in voorkomende gevallen beter vroegtijdig zware hulp ingezet moet worden 

om doorschuiven in ketens te voorkomen. Tegen deze achtergrond dient de afbouw en 

ombouw van jeugdhulp op een verantwoorde wijze plaats te vinden om zorgcontinuïteit te 

garanderen en schaarste te voorkomen. 

Er wordt breed gedeeld dat het streven naar een grotere mate van lokale inkoop een goede 

ontwikkeling is, maar dat hierbij wel altijd de inhoudelijke afweging om iets wel of niet lokaal in 

te kopen leidend is. Hierbij is een aantal algemene uitgangspunten te benoemen: 

 

• Goede zorg staat voorop; 

• Waar nodig kunnen randvoorwaarden meegegeven worden (beperken administratieve 

lasten, tarifering, etc); 

• Ingroei richting een hoger percentage lokale inkoop is wenselijk, maar moet op een voor 

de cliënten verantwoorde wijze gebeuren. 

 

Hieronder wordt toegespitst op de afzonderlijke zorgdomeinen en de wijze waarop binnen 

deze domeinen de transformatie wordt opgepakt. 

 

GGZ 

De GGZ is van oudsher een medische specialisatie waarin voornamelijk hoogopgeleide 

professionals werkzaam zijn. Het specialisatieniveau, het versnipperde zorgaanbod en de 

complexe bekostigingstructuur leidt er toe dat de gemeenten binnen dit zorgdomein 

stapsgewijs transformatie kunnen organiseren: 

- Primair wordt ingezet op samenwerking: de lokale teams vormen de toegangspoort tot 

jeugdhulp. De rol van de GGZ hierin en de behandelingen die zij hier kan verrichten, 

worden lokaal verder uitgewerkt naar taken, rollen en doelgroepen. Dit wordt ingevuld 

door de ervaringen die in 2015 worden opgedaan en in afstemming met de ontwikkeling 

van de lokale teams. 

- Gemeenten vragen om transparantie in de bekostiging en resultaten van de inzet. De 

DBC-structuur
1
 maakt sturen op resultaten erg lastig en vraagt om veranderingen. De 

gemeenten onderzoeken nieuwe mogelijkheden om te bekostigen en te sturen op 

uitkomsten (outcome) in plaats van op inzet. 

- Daarnaast wordt beoogd de efficiëntie te vergroten door onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden rondom beddenafbouw, kortere behandelduur en inzet van e-health. 

 

                                                      
1
 DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat de diagnose plus de bijbehorende behandeling. 

Bij iedere DBC hoort een vastgestelde prijs. 
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In de afgelopen jaren waren er al wachtlijsten voor de JGGZ en ook nu zijn deze aanwezig. De 

gemeenten zijn van mening dat lange wachtlijsten niet gewenst zijn en doen wat zij kunnen om 

met de zorgaanbieders de wachtlijsten zo snel mogelijk te laten verdwijnen of te verkorten. Wij 

vinden dat kinderen die ernstige problemen hebben of ernstig ziek zijn, snel en goed geholpen 

moeten worden. Dat is ook het doel van het nieuwe stelsel. Het is aan  aanbieders en 

gemeenten om bij dit onderwerp de handen ineen te slaan. Het gaat erom dat kinderen de 

hulp krijgen die noodzakelijk is.  Maar feit is ook dat er minder geld beschikbaar is. Om de zorg 

toekomst bestendig in te richten is er een verandering nodig; een verandering die er aan 

bijdraagt dat kinderen dichtbij huis gepaste hulp/zorg  en ondersteuning kunnen krijgen.   

 

Voor de komende periode zal worden ingezet op het verder verbinden van de jeugd GGZ met 

de lokale structuren en de andere vormen van jeugdhulp, zoals bijvoorbeeld de lokale teams. 

Ook voor dyslexiezorg ligt het in de planning deze te koppelen aan de lokale structuur, zodat 

het opdrachtgeverschap vanuit de gemeenten zelf kan plaatsvinden en gemeenten hier 

eventueel het onderwijs actief bij kunnen betrekken. Basis GGZ, inzet van GGZ in de lokale 

teams en dyslexiezorg zijn voorbeelden van GGZ waar de meerwaarde van lokale inkoop voor 

de hand ligt en daarom is het uitgangspunt deze per 1 januari 2017 over te hevelen van de 

regionale inkoop naar de lokale inkoop. 

 

Jeugd en Opvoedhulp (incl JB/JR) 

Voor de huidige geïndiceerde jeugdhulp is de afspraak in het RTA vertaald naar een 

afbouwplan voor de “achterkant” (de specialistische J&O) en een beweging naar de voorkant 

(basishulp in de lokale teams). Richting 2016 wordt de specialistische hulp verder afgebouwd 

en bij het doorvoeren van de noodzakelijke bezuinigingen worden de ambulante medewerkers 

in de lokale teams zo veel mogelijk ontzien. 

Het streven is om in samenspraak met gemeenten, lokale teams en zorginstellingen richting 

2016 verdere transformatie vorm te geven. Deze acties betreffen flexibilisering van residentiële 

jeugdhulp, verdere ontwikkeling van integrale jeugdhulp (J-GGZ, J-VB en J&O) en instroom in 

de lokale teams van specialistisch ambulante jeugd- en opvoedhulp. Deze instroom zal uiterlijk 

op 1 januari 2017 plaats moeten hebben gevonden. 

 

Jeugd met een Beperking 

De transformatie binnen het domein Jeugd met een Beperking vindt op korte termijn vooral 

plaats door de intramurale hulpverlening verder te extramuraliseren. Hierdoor wordt de hulp zo 

veel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt aangeboden. De mate waarin de 

extramuralisatie gerealiseerd kan worden, is onderwerp van gesprek met de aanbieders en 

gemeenten. 

 

2.2 Producten en diensten  

De GR Jeugdhulp Rijnmond heeft in de aanloop naar 2015 contracten afgesloten met 

zorgaanbieders voor de duur van een jaar met de optie tot twee keer met een jaar te 

verlengen. De GR Jeugdhulp zal voor het jaar 2016 gebruik maken van deze mogelijkheid tot 

contractverlenging. Het gezamenlijk pakket van beschikbare voorzieningen bestaat in de 

hoofdlijn uit de volgende onderdelen. 
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2.2.1 Geestelijke GezondheidsZorg 

• BasisGGZ, waaronder Dyslexie; 

• Deelname aan wijkteams, gemeenten hebben hier een opgave voor verstrekt, dit 

betreft ongeveer 75 fte 

• Deelname aan Consultatie en Diagnostische teams (dit wordt buiten de DBC structuur 

bekostigd) 

• Specialistische GGZ, waaronder intramurale zorg 

 

2.2.2 Jeugd & Opvoedhulp (incl. JB/JR) 

• JB/JR maatregelen 

• AMHK (Veilig Thuis)/ Crisis Interventie Team (7 x 24 uur bereikbaar) 

• Crisisopvang 

• Gesloten jeugdhulp 

• (medische) Kinderdagbehandeling 

• Pleegzorg 

• Residentiële hulp 

• Specialistische ambulante opvoedhulp bij langdurige complexe problematiek  

• Deelname aan Consultatie en Diagnostische teams 

 

2.2.3 Jeugd met een beperking  

• Wonen met begeleiding 

• Dagbesteding 

• Crisisopvang 

• Vervoer 

• Deelname aan Consultatie en Diagnostische teams 

 

2.2.4 Landelijke Inkoop 

Vanuit het Rijk zijn wat betreft de inkoop van een aantal zeer specialistische 

zorgvoorzieningen afspraken gemaakt voor landelijke inkoop. Daarnaast zijn er een aantal 

functies die weliswaar niet rechtstreeks zorg voor jeugd raken maar wel randvoorwaardelijk 

zijn voor het functioneren van het stelsel rondom jeugdhulp.  De samenwerkende gemeenten 

hebben besloten om de financiering en reservering van deze middelen binnen de 

gemeenschappelijke regeling te beleggen, aangezien het zeer specialistische voorzieningen 

betreft en binnen de samenwerking eventuele fluctuaties in het gebruik van deze 

voorzieningen kunnen worden opgevangen. 

2.3 Speerpunten 2016 

Voor het jaar 2016 zijn een aantal speerpunten benoemd die hoog op de agenda staan. Het 

betreft in ieder geval de volgende speerpunten waarbij geldt dat deze trajecten in de 

opvolgende jaren (kunnen) doorlopen: 

 

• Een algemeen geldende doelstelling voor alle inkoop van specialistische hulp is dat er 

een verschuiving moet plaatsvinden van middelen van regionaal naar lokaal. In 2016 

zal de extramurale awbz/jeugd-ggz (ambulante hulp aan jeugdigen met een langdurig 

psychiatrische stoornis) worden overgedragen aan het lokale domein. Vanaf 2017 

zullen de zorgsoorten dyslexie, basis-GGZ en specialistische GGZ ten behoeve van 

de lokale wijkteams aan het regionale domein worden onttrokken. Met betrekking tot 
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de specialistische ambulante hulp zal een traject worden gelopen over de overdracht 

van deze taken aan het lokale veld. 

• De doorontwikkeling van een (regionaal) outcomemodel op basis van de uitkomsten 

van de proeftuin in Nieuwe Waterweg Noord. Onderdeel hierbij is de wijze waarop in 

dat kader met verantwoording en sturing omgegaan kan worden en toegewerkt kan 

worden naar integrale bekostiging. 

• De vormgeving van een meer uniforme regionale productenstructuur met oog voor 

maatwerk. 

• Het uitwerken van de transformatiedoelstellingen en hier uitvoering aan geven met 

daarbij oog voor onder andere de civil society, ruimte voor de professional, de 

verbinding met de volwassenzorg en het sturen op resultaten van zorg/outcome. 

• Stimuleren van vernieuwing en innovatie (o.a. door middel van het inkoopproces en 

een vernieuwde inkoopstrategie) met als doel een hogere mate van integratie tussen 

de zorgkolommen te organiseren. 

• In 2016 zal de eventuele verlenging van het Regionaal Transitie Arrangement(RTA) 

voor het jaar 2017 op de agenda staan. Een evaluatie zal de basis vormen voor een 

besluit dat door het Algemeen Bestuur zal worden genomen. Afhankelijk vanaf het 

moment dat het RTA niet meer van kracht zal zijn, zal onder andere de ruimte benut 

worden om te bezien of intramurale zorg ‘dichter bij huis’ kan worden ingekocht en het 

aantal aanbieders kan worden beperkt 

• Er zal inzet worden gepleegd om de duur van intramurale en specialistische hulp 

waaronder drang/dwang, te verkorten en eerder af te schalen naar voorliggende 

(lokale) voorzieningen, waarbij de samenwerking en verbinding tussen de ‘achterkant’ 

en de ‘voorkant’ zal worden bevorderd. 

• Een belangrijk onderdeel van de transformatie die we beogen is het in de komende 

jaren toewerken naar integrale en domeinoverstijgende jeugdhulp-trajecten.  

• In de komende periode zal een gezamenlijke aanpak worden geformuleerd ten 

aanzien van schaarsteverdeling van zorg en wachttijden voor intensieve zorg. Dit 

staan in nauwe relatie met het sturen op de uitputting van de zorgbudgetten. 

 

2.4 Bedrijfsvoering 

Voor de uitvoering van bovenstaande taken heeft de Gemeenschappelijke Regeling de 

gemeente Rotterdam aangewezen als uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie heeft 

zorg gedragen voor het sluiten van de contracten en subsidieovereenkomsten namens de 

Gemeenschappelijke Regeling voor 2015. Het contractmanagement voor de regionaal 

ingekochte jeugdhulp wordt tevens door de gemeente Rotterdam uitgevoerd.  

 

2.4.1 Lokaal opdrachtgeverschap 

De deelnemende gemeenten zijn opdrachtgever van de uitvoeringsorganisatie. De 

deelnemende gemeenten geven daarom aan de voorkant van het inkoopproces aan wat de 

gemeentelijke inkoopbehoefte is. Gedurende het jaar wordt frequent afgestemd over de 

prestaties, de resultaten en de uitputting van het gemeentelijk budget in de 

Gemeenschappelijke Regeling. Zo nodig en zo mogelijk worden afspraken tussentijds 

bijgesteld.  

 

 



 12 

2.4.2 Lokale sturing en verantwoordelijkheid 

Kern van de decentralisatie is dat gemeenten met ingang van 2015 verantwoordelijk zijn voor 

de gehele jeugdhulp. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid een lokaal beleidsplan en 

verordening op te stellen. Hierin is opgenomen hoe de lokale toegang wordt georganiseerd en 

hoe de toegang en de lokaal geboden hulp zich verhoudt tot de gemeenschappelijk ingekochte 

zorg. Het organiseren van de toegang tot alle vormen van jeugdhulp, de organisatie van lokale 

teams en ambulante hulp binnen het gezin  zijn voorbeelden van lokale 

verantwoordelijkheden. Door de kwaliteit van de organisatie van het lokale veld kan iedere 

gemeente invloed uitoefenen op het gebruik van specialistische jeugdhulp en de daarmee 

samenhangende kosten. De werkelijke vraag van een gemeente naar specialistische hulp 

wordt namelijk mede door de lokale toeleiding (bijvoorbeeld wijkteams) bepaald. De gemeente 

stuurt daarmee rechtstreeks op het gebruik en/of volume (uitgezonderd maatregelen in het 

kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering welke een juridische basis kennen).  

 

2.4.3 Administratief proces 

Elke deelnemende gemeente is zelf verantwoordelijk voor het eigen budget binnen de 

afspraken die zijn gemaakt over de vlaktaks (zie paragraaf 3.3) en voor (het vastleggen van) 

het toewijzen, het afroepen en controleren van de geleverde zorg. Iedere deelnemende 

gemeente is ook zelf verantwoordelijk voor het bevoorschotten en afrekenen met de SVB voor 

de PGB-houders en voor het verstrekken van informatie aan het CAK in verband met de eigen 

bijdrage. De gemeente Rotterdam administreert de (raam)contracten en de 

subsidieovereenkomsten, verwerkt de ontvangst van de bevoorschotting door de 

regiogemeenten en verzorgt de betalingen aan de zorgaanbieder. De declaraties van 

zorgaanbieders worden aan de deelnemende gemeenten verzonden die de controle doet op 

de geleverde prestaties. Als de declaratie in aanmerking komt voor betaling wordt deze 

verzonden aan de gemeente Rotterdam die de declaraties betaalbaar stelt. 

 

Ten aanzien van de toeleiding naar specialistische voorzieningen voeren gemeenten lokaal 

een administratie voor wat betreft de toekenningsbesluiten en zorgdeclaraties. Dit zorgt er 

enerzijds voor dat gemeenten snel inzicht hebben in het zorggebruik en anderzijds stelt het 

gemeenten in staat om snel en adequaat regie en sturing te kunnen geven aan actuele 

(kosten)ontwikkelingen.  

 

2.4.4 Verantwoording 

De Gemeenschappelijke Regeling zal periodiek rapporteren over realisatie van productie en 

financiële uitnutting en de regiogemeenten te voorzien van een financiële prognose. Elk 

kwartaal zal een (financiële) rapportage worden geleverd. Deze rapportage heeft tot doel zo 

accuraat mogelijk een beeld te krijgen van de te verwachten zorgkosten en dit beeld 

gedurende het jaar steeds scherper te krijgen. Deze rapportage heeft tot doel zo accuraat 

mogelijk een beeld te krijgen van de te verwachten zorgkosten en dit beeld gedurende het jaar 

steeds scherper te krijgen.  

Via de rapportage zal gerapporteerd worden over de liquiditeitspositie van de GR, de 

begroting versus realisatie en over de geleverde hulpverleningsproductie. De rapportage put 

uit twee informatiebronnen; enerzijds de financiële administratie van de GR (de GR voert de 

betalingen uit voor de deelnemende gemeenten in het kader van de specialistisch ingekochte 

zorg) en anderzijds de productiegegevens die door de aanbieders worden aangeleverd. 
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De gemeenten hebben daarnaast een aantal maatschappelijk effecten benoemd waarop men 

de jeugdhulp wil richten. Sturing op outcome is een opdracht in de jeugdwet en ook een 

streven dat de bestuurders in onze regio willen realiseren. Het systeem voor sturing op 

maatschappelijke effecten is echter nog in ontwikkeling en deze ontwikkeling staat ook 

landelijk nog in de kinderschoenen.  
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3. Financieel kader 

Met de decentralisatie van de jeugdzorg is voor de regio Rijnmond in 2015 een budget van 

bijna 300 miljoen euro gemoeid. Voor de jaren 2016 en verder worden hier door het Rijk nog 

een aantal oplopende bezuinigingen op doorgevoerd. Naast deze reeds ingeplande oplopende 

bezuinigingen worden door het Rijk in meicirculaire 2015 nog een aantal budgettaire 

wijzigingen doorgevoerd. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 

wijzigingen in 2016. 
 

In 2016 worden een aantal budgettaire wijzigingen doorgevoerd. Voor de hieronder toegelichte 

geldt dat deze in de begroting op het niveau van het desbetreffende segment zijn verwerkt. 

Deze keuze is voor deze mutaties gemaakt, omdat deze specifiek toe te schrijven zijn. Voor de 

overige mutaties geldt dat deze algemeen van aard zijn en over de gehele begroting zijn 

verwerkt. 

- Per 2016 wordt een bedrag van €7,5 miljoen toegevoegd vanuit het provinciefonds. 

Reden hiervoor is dat provincies uit eigen middelen extra jeugdzorg betaalden. Voor 

de regio Rijnmond is dit een meevaller aangezien wij als stadsregio in het verleden 

hiervan niet geprofiteerd hebben. Dit budget is beschikbaar binnen de lokale 

begrotingen. 

- Per 2016 wordt de onderrealisatie AWBZ 2014 in mindering gebracht op het 

macrobudget. Dit betreft regionaal een bedrag van 7,9 miljoen. Echter omdat er in de 

regio Rijnmond ook sprake is van een aantal compenserende plussen hoeft er netto 

maar een kleine korting van € 1,1 miljoen plaats te vinden. Voorgesteld wordt om deze 

op het lokale deel te laten vallen, aangezien de € 7,5 miljoen uit het provinciefonds is 

toegewezen aan het lokale deel en dat voldoende financiële ruimte geeft in dat deel.  

- Behandeling ADHD en psychische stoornissen door kinderartsen is in de begroting 

verwerkt en aan het regionale budget toegevoegd, aangezien dit GGZ-hulp betreft. 

- Binnen de meicirculaire is daarnaast de Normatieve Huisvestings Component (NHC) 

verwerkt. In 2015 betaalt VWS deze voor 50%, in de komende jaren loopt dit 

percentage in een aantal stappen terug naar 0. Via de tarieven voor intramurale hulp 

Jeugd met Beperking komt dit voor rekening van de gemeenten. Om deze kosten te 

compenseren is in 2016 een bedrag van 8 ton begroot oplopend tot € 2,1 miljoen in 

2018. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen de begroting GR. 

 

Naast bovengenoemde budgettaire wijzigingen wordt door het Rijk vanaf 2016 een objectief 

verdeelmodel ingevoerd. De bedoeling is de middelen voor jeugdhulp op basis van objectieve 

(gemeentelijke) kenmerken te verdelen. Afgesproken is dat hiertoe een ingroeipad wordt 

gehanteerd, zodat de eventuele negatieve effecten voor gemeenten zo geleidelijk mogelijk 

voelbaar worden. De invoering van het objectief verdeelmodel heeft echter vanaf 2016 al wel 

gevolgen voor de beschikbare budgetten voor de jeugdhulp binnen gemeenten. De 

herverdelingseffecten op regionaal niveau zijn echter nihil en worden voor 2016 opgevangen 

binnen de verrekeningssystematiek van de gemeentelijke bijdragen. Hierop zal in het volgende 

hoofdstuk nader worden ingegaan. 
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3.1 Budgettair kader regionaal Transitie Arrangement 

De afgegeven budgetgarantie in het Regionaal Transitie Arrangement bedraagt het 

macrobudgettair kader maal de door het Rijk door te voeren korting plus een aanvullende 

ombuiging van 1% per jaar van het totale budget vanaf 1 januari  2015 om risico´s in 

plaatsingsmogelijkheden op te vangen en/of innovatie mogelijk te maken. Dat betekent dat er 

in 2015 1% en in 2016 2% aanvullend omgebogen wordt. In onderstaande tabel zijn de 

afgesproken totale kortingen per domein cumulatief verwerkt. 

 

Domein 2015 2016 

Jeugd & Opvoedhulp 5 (4+1) % 12 (10+2)% 

j-GGZ 3,33 (2,33 +1)% 6,66 (4,66 + 2)% 

AWBZ 14,5 (13,5+1)% 19,5 (17,5 +2)% 

 

3.2 Gemeentelijke bijdragen 2016 
Conform de eerdere afspraken is bij de bepaling van de bijdrage per gemeente rekening 

gehouden met de macrobudgettaire ontwikkelingen en de ontwikkelingen ten gevolge van de 

invoering van het nieuwe verdeelmodel.  

Verder is de begroting opgebouwd vanuit de segmenten aangezien het RTA ook voor 2016 

geldt en de budgetgarantie per aanbieder moet kunnen worden waargemaakt. Vanaf 2017 zal 

zowel in de bijdrage als in de opbouw van de begroting de werkelijke realisatie van na 1 

januari 2015 worden meegenomen. 

 

De rekenmethodiek voor de bijdrage per gemeente is per segment doorgevoerd, omdat de 

inleg per gemeente per segment procentueel verschilt. Zo loopt het aandeel in de GGZ per 

gemeente uiteen van 24 tot ruim 63%. Om de bijdrage per gemeente te berekenen is 

allereerst de beleidsinhoudelijke en macrobudgettaire ontwikkeling in de bijdrage per segment 

doorgerekend. Dit betekent dat bij een daling van het regionale budget van 10% iedere 

gemeente een verlaging van 10% op de bijdrage in dat segment doorberekend krijgt. 

 

Op bovenstaande rekenregel is in twee gevallen een uitzondering gemaakt, omdat anders een 

onjuiste verdeling zou optreden. Dit betreft de toevoeging uit het provinciefonds van 90 miljoen 

landelijk en het budget AWBZ-GGZ. In beide gevallen is dit deel van het budget op basis van 

het macrobudget over de gemeenten verdeeld. Indien deze correctie niet zou zijn doorgevoerd 

zouden gemeenten met een hogere bijdrage GGZ bovenmatig betalen aan de AWBZ-GGZ en 

gemeenten met een hoge bijdrage J&O relatief veel voordeel hebben van de toevoeging uit 

het provinciefonds. 

 

Conform de afspraak is de bijdrage 2016 vervolgens gecorrigeerd voor de effecten van het 

verdeelmodel. Dit is gedaan door de procentuele ontwikkeling van het gemeentelijke budget 

van invloed te laten zijn op de werkelijke bijdrage per gemeente. Op deze manier wordt recht 

gedaan aan de verwachte zorgkosten per gemeente. 
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3.2.1 Bijdrage voor de uitvoeringsorganisatie 

Op 13 februari 2014 hebben de samenwerkende gemeenten het bedrag vastgesteld dat nodig 

is voor de uitvoering van de gezamenlijke inkoop door de gemeente Rotterdam. Dit bedrag is 

in 2015 vastgesteld op 1,5 miljoen. Deze kosten zullen in 2016 licht naar beneden worden 

bijgesteld doordat is besloten dat het onderdeel extramurale jeugd awbz-ggz wordt 

overgedragen aan de lokale gemeenten. In 2015 werden deze middelen over de gemeenten 

verdeeld op basis van het aantal jeugdigen. Binnen deze systematiek is er geen verband 

tussen de daadwerkelijk inleg van een gemeente in de GR en de bijdrage aan de 

inkooporganisatie. Om dit verband wel te maken zal vanaf 2017 de verdeelsleutel geheel 

worden gebaseerd op de bijdrage per gemeente en daarmee op het werkelijk zorggebruik. 

Gezien de herverdeeleffecten die dit met zich meebrengt zal de verdeelsleutel voor de 

bijdrage per gemeente in 2016 voor de helft gebaseerd op het aantal jeugdigen 0-18 jaar per 

gemeente en voor de andere helft op de gemeentelijke bijdrage aan de GR. 

3.3 Vlaktaksmodel 

Tussen de samenwerkende gemeenten is afgesproken te werken met een 

vereveningssystematiek die enerzijds de schommelingen gedurende het jaar opvangt, maar 

anderzijds wel gemeenten afrekent op het werkelijke gebruik. Of een kind op een bepaald 

moment een bepaalde voorziening nodig heeft is gedeeltelijk namelijk een kwestie van toeval. 

Het financiële risico dat hieruit volgt is vooral groot voor specialistische voorzieningen binnen 

een klein schaalniveau. Op het niveau van de samenwerkende gemeenten valt dit risico 

grotendeels weg gezien de grote omvang van de regio. Vraag en aanbod zullen elkaar op dit 

niveau namelijk redelijk in evenwicht houden. Dit vereveningsmodel model wordt het 

vlaktaksmodel genoemd en helpt om met risico’s om te gaan en deze te minimaliseren. In een 

verzekeringsmodel bestaat echter het risico dat de doelmatigheidsprikkel wegvalt. Daarom is 

in het vlaktaksmodel van de samenwerkende gemeenten gekozen voor een afrekening op 

feitelijk zorggebruik en feitelijke zorgkosten.  

In de toekomst kan de bijdrage van iedere individuele gemeente aan de gemeenschappelijke 

regeling worden berekend door het gemiddelde gebruik te nemen over de drie voorafgaande 

peiljaren. Bij deze bekostigingssystematiek betaalt iedere gemeente uiteindelijk de eigen 

kosten, maar eventuele schommelingen in de kosten worden gedurende drie jaar opgevangen. 

Hiermee blijft de prikkel om minder gebruik te gaan maken van specialistische voorzieningen 

behouden. Daarnaast is het zo dat een gemeente die in een jaar minder afneemt dan 

gefinancierd dit in de jaren daarna vertraagd terugkrijgt in de vorm van een lagere bijdrage aan 

de regeling. 

3.4 Indexering 

Zolang het macrobudget Jeugdwet onderdeel uitmaakt van de integratie-uitkering sociaal 

domein blijven de vakdepartementen (VWS en VenJ) verantwoordelijk voor het vaststellen en 

uitkeren van de nominale indexatie. VWS heeft hiertoe een OVA-convenant met 

zorgaanbieders afgesloten. Deze blijft gelden. Dit betekent dat jaarlijks op basis van cijfers uit 

het Centraal Economisch Plan (CEP) de loon- en prijsbijstelling wordt bepaald. 

 

De totale kosten voor de uitvoeringsorganisatie van de GR zullen voor 2016 met -0,65% 

geïndexeerd worden. 
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3.5 Fiscaliteiten 

Hieronder wordt ingegaan in hoeverre de fiscale wetgeving van toepassing is op de uitvoering 

van de taken door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

 

3.5.1 Vennootschapsbelasting 

Met ingang van 2016 wordt de vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen 

ingevoerd. Het tarief is 25% van de jaarwinst (20% over de eerste € 200.000). Het 

wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Eerste Kamer, maar zal zonder twijfel worden 

aangenomen. 

 

Op basis van informatie van het bureau rijksheffingen van de gemeente Rotterdam kan 

worden aangenomen dat de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam (GR) niet 

wordt verplicht om vennootschapsbelasting te betalen: 

• In de eerste plaats kan daartoe worden gesteld dat er geen sprake is van een 

onderneming in fiscale zin, daaronder begrepen een uiterlijk met een onderneming 

overeenkomende werkzaamheid. Er worden geen diensten op de markt verkocht. De 

GR heeft zelfs geen recht op de overigens bij lange na niet kostendekkende 

ouderbijdragen; die komen ten goede aan de desbetreffende gemeente. En er is geen 

te verwachten winst. Voor zover er bij de GR overschotten of tekorten ontstaan, 

worden die naar rato verrekend met de aangesloten gemeenten. Als er geen 

onderneming is, is er geen belastingplicht en ook geen aangifteplicht. 

• In de tweede plaats kan een beroep worden gedaan op de samenwerkingsvrijstelling. 

Het gaat bij de jeugdhulp om de uitvoering van een overheidstaak waarmee niet in 

concurrentie wordt gedreven. Ook wordt voldaan aan de voorwaarde dat de 

gemeenten naar evenredigheid van de afgenomen activiteiten bijdragen aan de 

kosten van het samenwerkingsverband. Volgens het wetsvoorstel moet er dan wel 

aangifte worden gedaan, maar is de “winst” vrijgesteld. Hopelijk komt hier nog een 

praktische voorziening voor: het doen van die aangifte zou een onnodige 

administratieve last zijn.  

 

Uiteraard wordt de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel gevolgd. Mogelijk komt 

daaruit nog naar voren dat details in de GR in het kader van de vennootschapsbelasting beter 

anders geregeld kunnen worden. Het bureau rijksheffingen zal daartoe dan een voorstel doen.  

 

3.5.2 BTW-heffing 

Het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond ontvangt voor de uitvoering van zijn  activiteiten 

bijdragen van de bij de  Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten. Deze 

bijdragen zijn van BTW-heffing vrijgesteld (artikel 11, eerste lid, letter u,  in verbinding met 

letter g, van de Wet op de omzetbelasting 1968). Dit brengt met zich dat het Openbaar 

Lichaam ter zake van de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet géén BTW in 

rekening brengt aan de aangesloten gemeenten.  

 

De bijdrage die de gemeente Rotterdam ontvangt in verband met de  ondersteuning van het 

Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond bij de uitvoering van haar taken, is  wel  aan BTW-

heffing onderworpen. De door de gemeente Rotterdam in rekening gebrachte BTW  voor 

de ondersteuning van het bestuur van het Openbaar Lichaam wordt  naar rato van de 

bijdragen ‘doorgeschoven’ naar de aangesloten gemeenten (BTW-transparantieregeling). De 
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aangesloten gemeenten kunnen voor deze BTW een bijdrage vragen uit het BTW-

compensatiefonds. 
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4. Begroting 2016-2019  

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten is onderstaande begroting voor de GR 

opgesteld.  

 

 

2015 2016

Jeugd GGZ 69.793.252                       73.736.365                

Landelijke inkoop 8.068.991                          8.068.991                  

Uitvoeringskosten -                                           -                                 

Organisatiekosten GR 500.611                             493.853                     

Korting RTA 2% 720.945                             1.564.557                  

Vervoer -                                           -                                 

AWBZ j-GGZ -                                           3.781.636                  

Zorgfunctie 60.502.704                       59.827.327                

Jeugd met een beperking 16.994.954                       13.406.378                

Landelijke inkoop 1.928.578                          1.928.578                  

Organisatiekosten GR 500.611                             493.853                     

AWBZ j-GGZ 5.500.000                          -                                 

AWBZ intramuraal 9.065.765                          10.983.948                

Jeugd- en opvoedhulp (inclusief JB/JR) 129.146.854                    121.397.334              

Landelijke inkoop geindiceerde jeugdzorg 1.013.057                          949.741                     

Organisatiekosten GR 500.611                             493.853                     

KSCD tbv JB JR 810.805                             762.967                     

dwang/drang 40.829.459                       38.420.521                

AMHK/CIT 4.292.022                          4.038.793                  

Specialistische ambulante jeugdhulp 5.264.400                          5.264.400                  

KSCD tbv CDT 727.207                             684.302                     

Jeugdzorgplus 15.678.000                       14.752.998                

buitenregionale plaatsing 1.964.000                          1.964.000                  

Risico -                                           759.985                     

Jeugd en opvoedhulp 58.067.292                       53.305.774                

Totaal GR € 215.935.059 € 208.540.077  
 

Op basis van de in 3.1 genoemde rekensystematiek leidt deze begroting tot de in de bijlage 1 

genoemde bijdragen per gemeente voor 2016.



 

2017 2018 2019

Jeugd GGZ € 59.674.231 59.978.012                            € 60.185.973

Landelijke inkoop 8.068.991                                 8.068.991                            8.068.991                          

Organisatiekosten GR 493.853                                    493.853                               493.853                             

Korting RTA 1.541.811                                 1.541.811                            1.541.811                          

AWBZ j-GGZ 3.693.524                                 3.693.524                            3.693.524                          

Zorgfunctie 45.876.052                               46.179.833                          46.387.795                        

Jeugd met een beperking 13.911.468                                 14.566.700                            € 14.604.510

Landelijke inkoop 2.001.237                                 2.001.237                            2.001.237€                        

Organisatiekosten GR 493.853                                    493.853                               493.853€                           

AWBZ intramuraal 11.416.378                               12.071.610                          12.109.420                        

Jeugd- en opvoedhulp (inclusief JB/JR) 119.632.390                               120.132.535                         € 120.474.916

Landelijke inkoop geindiceerde jeugdzorg 935.933                                    935.933                               935.933                             

Organisatiekosten GR 493.853                                    493.853                               493.853                             

KSCD tbv JB JR 751.875                                    751.875                               751.875                             

dwang/drang 37.861.942                               37.861.942                          37.861.942                        

AMHK/CIT 3.980.074                                 3.980.074                            3.980.074                          

KSCD tbv CDT 674.353                                    674.353                               674.353                             

Jeugdzorgplus 14.538.510                               14.538.510                          14.538.510                        

buitenregionale plaatsing 1.935.446                                 1.935.446                            1.935.446                          

Risico 748.936                                    748.936                               748.936                             

Jeugd en opvoedhulp 57.711.468                               58.211.613                          58.553.994                        

Totaal GR € 193.218.089 € 194.677.246 € 195.265.400  

 



5. Verantwoording 

De Gemeenschappelijke Regeling heeft gezamenlijk kaders vastgesteld waarop sturing en 

verantwoording zal worden vormgegeven. Hieronder geven we de vastgestelde kaders weer. 

5.1 Basisset prestatie-indicatoren  

Regionaal is op 24 april 2014 een basisset prestatie-indicatoren vastgesteld die de 

regiogemeenten in ieder geval allemaal gaan hanteren voor zowel de lokale als de 

bovenlokale jeugdhulp. De set prestatie indicatoren bestaat uit output indicatoren, resultaten 

van hulp indicatoren en (maatschappelijke) outcome, zijn hieronder weergegeven: 

 

Outcome Maatschappelijk effect 

1. Zelfredzaamheid ouders en jeugdigen: 

� Jeugdigen groeien op in een gezin 

� Jeugdigen gaan naar school of hebben werk 

� Jeugdigen zijn niet verslaafd 

� Jeugdigen plegen geen strafbare feiten 

 

De gemeenten hebben bovenstaande maatschappelijke effecten benoemd waarop men de 

jeugdhulp wil richten. Sturing op outcome is een opdracht in de jeugdwet en ook een streven 

dat de bestuurders in onze regio willen realiseren. De ontwikkeling van een systeem voor 

sturing op maatschappelijke effecten is nog in ontwikkeling en deze ontwikkeling staat ook 

landelijk nog in de kinderschoenen. Onderdeel van de regionale proeftuin in Nieuwe Waterweg 

Noord (NWN) is het ontwikkelen van een model voor outcomesturing geweest. De resultaten 

van de pilot in NWN zullen voor de regio een opmaat zijn om de ontwikkeling en implementatie 

van een mechanisme voor outcomesturing verder ter hand te nemen. Het streven is om in 

2016 met gemeenten, partijen en externe deskundigen de ontwikkeling van outcomesturing 

verder ter hand te nemen. 

 

Resultaten van hulp 

1. Doelrealisatie 

2. Afname/stabilisatie problematiek 

3. Cliënttevredenheid 

4. Reden beëindiging hulp 

5. Herhaald beroep op hulp 

6. Tijdige zorg dichtbij (samengestelde indicator op basis van onderstaande indicatoren) 

6.1 Zwaarte ingezette jeugdhulp (duur en intensiteit) 

6.2 “Doorverwijzingen en terug verwijzingen” 

6.3 Percentage problematiek dat is opgelost in de basishulp 

 

Indicatoren m.b.t. de resultaten van hulp zijn niet direct gerelateerd aan het operationele 

inkoopproces en worden daarom niet standaard meegenomen door de uitvoeringsorganisatie 

in de uitvraag en analyse regiobreed. Uit efficiencyoverweging en verlaging van de 

administratieve lasten voor zorgaanbieders is echter besloten om een deel van deze 

indicatoren, namelijk de indicatoren ‘doelrealisatie’, ‘afname/stabilisatie problematiek’ en 

‘cliënttevredenheid’, toch door de uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijke regeling 

te laten verzamelen en analyseren voor de regionaal ingekochte hulp. Dit heeft bovendien een 
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positief effect op de eenduidigheid van de gegevensverzameling, analyses en rapportages. De 

indicator ‘reden beëindiging hulp’ zal door het CBS worden verzameld in het kader van de 

landelijke gedefinieerde Beleidsinformatie Jeugd. Deze informatie zal aan de gemeenten via 

CBS beschikbaar komen, en kan niet daarnaast door of namens gemeenten aan de 

zorgaanbieders worden uitgevraagd. De indicatoren ‘herhaald beroep op hulp’ en ‘tijdige zorg 

dichtbij’ worden op lokaal niveau uitgevraagd. 

 

Output 

1. Productiecijfers. 

2. Financiële verantwoording 

3. Basiskwaliteit is op orde, garanderen kinderrechten m.b.t. o.a. veiligheid, onderwijs en zorg. 

Richtlijnen en basiskwaliteitseisen IGZ zijn randvoorwaardelijk voor leveren van de zorg 

4. Zorg wordt tijdig geleverd 
 

De (output) indicatoren die betrekking hebben op de oparationele sturing in de 

opdrachtgeversrol  zullen worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd door de 

uitvoeringsorganisatie van de GR als onderdeel van het inkoopproces voor de regionaal 

ingekochte hulp.  

5.2 Jaarrekening 

Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast. Hiertoe heeft zij de kaders vastgesteld via de 

‘kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 

Rijnmond 2015 e.v.’. De accountant beoordeelt de financiële jaarstukken van de GR 

Jeugdhulp Rijnmond aan de hand van de gegeven kaders en geeft hierover een verklaring af 

ten behoeve van het algemeen bestuur. 
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6. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

De GR heeft in principe geen eigen weerstandsvermogen nodig omdat de gemeenten op 

grond van de wet aansprakelijk zijn voor tekorten bij een Gemeenschappelijke Regeling. Als er 

een tekort ontstaat op het totaalbudget van de GR storten gemeenten een evenredig bedrag 

bij conform de afgesproken, in casu de macrobudgettaire,  verdeelsleutel. Op basis van de 

resultaten van de jaarrekening kan bij een eventueel overschot worden besloten om een deel 

toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Er wordt echter niet van tevoren een aparte 

bijdrage ten behoeve van het weerstandsvermogen begroot. 

Met betrekking tot de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten in de meicirculaire 2015 

gelden onverminderd de afspraken, zoals gemaakt in het Regionale Transitie Arrangement. 

Onderdeel van deze afspraken is dat het macrobudgettaire kader leidend is.  

6.1 Risico’s en beheersmaatregelen 

In onderstaande tabel zijn risico’s benoemt die kunnen optreden ten aanzien van de uitvoering 

van de GR op basis van de opgestelde begroting. Voor deze risico’s zijn de volgende 

beheersmaatregelen opgenomen: 

 

Risico Beheersmaatregel 

Tekort op totaalbudget GR - Frequente monitoring uitputting budget 

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid deelnemende 

gemeenten. Op grond van de wet is iedere 

gemeenten conform de macrobudgettaire sleutel 

aansprakelijk voor tekorten bij de GR. 

- Mogelijkheid tot opnemen van een genormeerde 

algemene reserve waarmee incidentele negatieve 

resultaten als gevolg van, met name 

bedrijfsvoeringsrisico’s, opgevangen kunnen 

worden 

- Toepassing van het vlaktaksmodel.  

Betaling voor ongeleverde zorg  - Controleprotocol tbv de assuranceverklaring van de 

accountant van de zorgaanbieders 

- Zo nodig aanvullend materiele controles bij de 

zorgaanbieder conform een hiertoe opgesteld 

controleplan 

Dubbele betaling van 

declaraties indien wordt 

bevoorschot 

- Niet inladen van declaratieberichten van reeds 

bevoorschotte inkoopaanbieders  

Bevoorschotten zorgaanbieders 

> ontvangen bijdragen van 

regiogemeenten 

- P&C cyclus managementrapportages ter bewaking 

van uitputting budget 

 - Overall-beheersmaatregel: controletechnische 

functiescheiding in het proces. 
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Bijlage 1: gemeentelijke bijdragen 2016 

 

Gemeente 2016

Albrandswaard 3.065.473             

Barendrecht 6.867.887             

Brielle 1.758.016             

Capelle aan den Ijssel 12.055.905           

Goeree-Overflakkee 6.296.350             

Hellevoetsluis 6.451.117             

Krimpen aan den Ijssel 5.338.395             

Lansingerland 6.659.476             

Maassluis 4.507.879             

Nissewaard 14.047.809           

Ridderkerk 5.305.280             

Rotterdam 111.282.142        

Schiedam 12.379.677           

Vlaardingen 10.958.289           

Westvoorne 1.566.381             

Totaal 208.540.077         
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