
Gesprek  DB en delegatie JORR over het inkoopkader 
 
Datum: 15 januari 
Aanwezig:  Wouter Struijk, Judith Bokhove, Patricia van Aaken, (DB en leden stuurgroep inkoop), 

Jan Smid, Sandra Hammer, Hannie Olij, Linda Voetman, Marco de Bruin, Arina 
Kruithof, Arlette Sprokkereef 

 
Het is een informatief gesprek waarin het Jeugdhulp Overleg Rotterdam Rijnmond (JORR) - waarin 
zorgaanbieders Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd GGZ, Jeugd LVB en JBRR zijn verenigd - inbrengt wat men 
belangrijk vindt bij de inkoop en het DB vooral luistert. Het JORR meldt dat er ook een notitie vanuit 
het JORR komt. Het DB geeft aan dat voor een goed proces ze de notitie in week 3 nodig hebben of 
uiterlijk de week daarop.  
Het JORR geeft aan dat we ons allemaal baseren op dezelfde visie om zo dicht mogelijk bij het gezin 
in het lokale veld hulp te bieden. Alleen over de manier waarop we dat willen bereiken, verschillen 
onze meningen. 
DB geeft aan dat we zorgvuldig moeten opereren vanwege aanbestedingsregels: we kunnen 
uiteraard geen proces ingaan dat leidt tot een informatievoorsprong van de RRJO-partijen bij de 
komende aanbesteding en zullen op een gegeven moment alle geïnteresseerde partijen 
informeren/consulteren over de inkoopaanpak. 
 
 
Het JORR licht de belangrijkste punten van hun advies toe: 

- Aandacht voor een sterke regio. We hebben veel specialismen nodig en daarvoor is volume 
nodig. Denk na wat je wil behouden op het regionale niveau. 

- We zijn met de transformatieprojecten knelpunten aan het oplossen. Transformeren gaat 
niet vanzelf, ieder stelsel brengt ook weer eigen knelpunten met zich mee, dus laten we wat 
we geleerd hebben doorzetten. 

- Oplossingsrichting is schotten tussen percelen en bureaucratie wegnemen en 
ketensamenwerking stimuleren, in multidisciplinaire teams als schil om de wijkteams. Meer 
op maat en dichtbij, niet op beschikking maar op FTE. 

- Specialistische teams opgezet op basis van wijkprofielen en geen specialisten in de wijkteams 
want dan worden de specialisten generalisten. 

- Risico bij lokaal inkopen is dat je het specialisme uitholt en weer nieuwe schotten plaatst.  
- Randvoorwaarden: inzet POH, wijkteams verbinden met schuldhulpverlening, 

armoedebestrijding, aanpak werkloosheid en zorgen voor passende huisvesting. 
- Van belang is erkenning dat voor sommige kinderen specialistische zorg met verblijf nodig is 

en dat daarvoor doorgaande zorglijnen nodig zijn en verbinding met de WMO en WLZ.  
 
Corona 
We zitten nu in een bijzondere situatie. We moeten kijken wat we nu zien. Het JORR vraagt zich af of 
de aanbesteding doorgezet moet worden gezien de huidige situatie? Het JORR roept op om landelijk 
een soort Marshall plan te maken voor kinderen in kwetsbare gezinnen. Het JORR ziet nu al toename 
van echtscheidingen, eetstoornissen, suïcide pogingen en  dat vraagt samenhangende aanpak voor 
deze problematiek. Het JORR heeft de samenwerking met gemeenten nodig om dit op te lossen. 
 
Zorgen 
Het JORR maakt zich zorgen over de vertaling van de regiovisie om veel meer lokaal in te kopen. Om 
deze gezinnen te kunnen helpen moeten ze straks na MVS, Rijnmond nog eens 15 x meewerken aan 
lokale aanbestedingen en dat betekent hoge kosten en inzet van schaarse tijd door zorgaanbieders, 
die niet in de zorg ingezet kan worden.  



 
Reactie DB 
Het DB ziet dat de toename en ernst van de problematiek en de stijging van het beroep op zorg 
vraagt om continuïteit en oplossingen en wil dat gezamenlijk  agenderen. Dat zal bij de inkoop aan de 
orde moeten komen. De visie zo lokaal mogelijk is ons gemeenschappelijk uitgangspunt. Het DB geeft 
aan dat meer lokaal inkopen ook subregionaal kan om het nabij en passend te maken. 
De regiovisie is een groeiproces en ze hebben extra aandacht gevraagd voor 18-/18+ in de regiovisie. 
Na consultatie van veld en gemeenteraden is er nu een definitieve versie van de regiovisie met 
daarin de huidige uitgangspunten. Het vervolg (de regio agenda) gaat over de invulling en het hoe. 
 
Het rapport van AEF ondersteunt dat de gemeenten een opgave hebben gekregen, die eigenlijk niet 
te doen is met te weinig geld daarvoor. Alle gemeenten hebben extra budget ingezet en daardoor 
andere (veelal maatschappelijke) voorzieningen moeten sluiten. Ook het Rijk zal moeten erkennen 
dat ze gemeenten beter moeten ondersteunen. 
 
 
Jeugdbescherming als verwijzer 
JBRR als regionale verwijzer heeft een andere rol en deelt de zorgen van de zorgaanbieders. Ze zien 
bij de Integrale vroeghulp (IVH) de neiging om schotten te plaatsen. Het komt erop neer dat niet 
samen wordt opgetrokken, maar problemen over de schutting gegooid. Dat JBRR niet meegenomen 
wordt in advies en consult, met uitzondering van de gemeente Rotterdam. 
Belangrijk is dat specialisten uit JBRR en VT ook onderdeel worden van de specialistische teams als 
schil om de wijkteams. Van IVH weten ze dat het makkelijk gezegd is, dat professionals zelf 
deskundigheid regelen en ze merken dat dat toch niet eenvoudig is. Kennis is niet iets wat alleen zit 
in professionals maar ook in organisatie. In 2015 is 80 FTE vanuit bureau jeugdzorg naar de wijkteams 
gegaan en de deskundigheid was binnen een jaar verdwenen. Het is nodig om regionale 
samenwerking te benadrukken voor de transformatieopgave. Transformatie jeugdzorg+ kan alleen 
op regionaal niveau. De terechte behoefte van gemeenten voor meer sturing moet niet leiden tot 
een afbouw van kennis. 
 
Kwaliteit 
Er is te weinig uitwisseling tussen zorgaanbieders, gemeenten en GRJR. Door de vele wisselingen zijn  
er knelpunten in de continuïteit van de UO, wat een negatief effect heeft op de kennis en kwaliteit. 
 
Multiprobleemgezinnen 
Het JORR doet een beroep op de gemeenten om te kijken naar andere gemeentelijke voorzieningen , 
armoedebestrijding, schuldhulpverlening, huisvesting enz.  in plaats van het opplussen van 
specialisten en de vraag te zien van multiprobleem gezinnen, daar zit volgens hen de kracht van de 
wijkteams. Zoek de samenhang met de voorliggende voorzieningen. 
 
Het DB kan deze oproep volgen. Die stap naar voren moet echt ontwikkeld worden. Belangrijk is de 
verbinding van het voorveld met het wijkteam en met specialistisch team.  
 
Wat voor positieve dingen zien we nu?  

• We hebben al veel stappen gezet om knelpunten op te lossen door transformatieprojecten 
op te zetten 

• Ketensamenwerking is gegroeid 

• Bedden teruggebracht 

• Meer ambulante hulp 

• Meer integrale samenwerking 

• Meer pleegzorg 



 
We doen al veel goed gezien de kwetsbaarheid van de regio, dat etaleren we te weinig en dat 
moeten we meer meenemen naar de raden. Dit willen we ook laten zien op de bijeenkomst met 
wethouders op 19 maart. Belangrijk is om samen te werken en successen duurzaam te borgen. 
 
Het DB geeft aan dat ze het een fijn bestuurlijk overleg vonden en laat weten hoe ze daar vervolg aan 
gaan geven. 


