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1. Inleiding 

JeugdhulpPlus (gesloten Jeugdhulp, opdracht B2) wordt bovenregionaal georganiseerd. 

Wethouder Ankie van Tatenhove vertegenwoordigt hierbij de regio Rijnmond. In het AB van 

december is door wethouder Ankie van Tatenhove gemeld dat de stuurgroep JeugdhulpPlus 

akkoord is met het opgestelde ambitiedocument en de werkagenda, bij deze worden de stukken 

ook ter besluitvorming gelegd aan het AB. 

 

2. Gevraagd besluit  

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot: 

- Vaststelling van het ambitiedocument en de werkagenda als uitwerking daarvan te 

hanteren. 

Dit besluit is geen hamerstuk. 

 

3. Toelichting  

Bovenregionaal hebben in landsdeel zuidwest (provincie Zuid-Holland) vijf 

jeugdhulpregio’s, drie gegunde aanbieders (Schakenbosch, Horizon en Pluryn) en twee GI’s in 

een bovenregionale stuurgroep gewerkt aan een werkagenda voor de doorontwikkeling 

jeugdhulp plus. 

Via een beweging van opbouw van alternatieven werken we aan de afbouw van gesloten 

plaatsen van 235 naar 100 ingekochte bovenregionale bedden in 2024. Wij zetten in op de 

doorgaande lijn (zoveel mogelijk) in de leefomgeving van de jongere en zijn gezin/netwerk. 

Waarbij de zorg, onderwijs en andere voorzieningen die jongere en zijn gezin/netwerk nodig 

heeft erbij worden gehaald/beschikbaar blijven. In bijgaand ambitiedocument hebben wij de 

hoofdbeweging uitgewerkt. Deze lijn sluit naadloos aan op de bouwstenen van de regiovisie. 

 

Via een programmatische aanpak op bovenregionaal- en op regionaal/lokaal niveau willen wij 

gezamenlijk aan de ambities werken. De opgaven zijn beschreven in de werkagenda 

doorontwikkeling jeugdhulp plus. Aanvullend op de inhoudelijke aanpak willen wij aparte 

convenanten voor Horizon en Schakenbosch opstellen voor de implementatie van de ambities. 

De convenanten zijn een uitwerking van dit ambitie document, alsmede ook de genoemde 

werkagenda. 

De convenanten zullen in een zorgvuldig proces worden uitgewerkt, waarbij realisatie van de 

ambitie hand in hand gaat met duidelijke afspraken over financiën, monitoring en 

Aan  : AB 

Datum vergadering : 16-04-2021  

Van  : DB 

Behandelend ambtenaar :  Joris Buningh 

Onderwerp :  JeugdhulpPlus ambitiedocument en werkagenda 

Bijlage(n)  : 1) Ambitiedocument 

: 2) Werkagenda 

http://www.jeugdhulprijnmond.nl/


    

 

 
 

 

2 

samenwerking. Gezien de hoeveelheid ambities is in de onderdelen van de werkagenda een 

prioritering aangebracht. In het eerste halfjaar van 2021 werken we aan: 

a. Convenanten 

b. Pilots en monitoring 

c. Onderwijs 

d. Coördinator ombuiging 

e. Huisvesting 

Tegelijk werken we aan een planning en prioritering voor het tweede half jaar. 

 

Belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de beschikbare middelen. Om stevige stappen te maken 

zijn middelen nodig. We kiezen er nu voor om binnen de beschikbare middelen te kijken wat 

haalbaar is. Het moet blijken of dit voldoende is om de transformatie echt vorm te geven.  

 

Ook de bovenregionale samenwerking is een punt van aandacht. Besluitvorming binnen een 

regio is soms al lastig, om een besluit binnen 5 regio’s op tijd vastgesteld te krijgen kan nog 

ingewikkelder zijn. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om te zien dat juist door deze 

bovenregionale samenwerking het mogelijk is om de transformatie vorm te geven. Enerzijds 

door de meest complexe zorg voor iedereen beschikbaar te houden en anderzijds om als 

landsdeel, en in samenspraak met de aanbieders, in te kopen wat nodig is. 

 

4. Consequenties 

Financiële consequenties, Personele consequenties: 

Bij de uitwerking van de werkagenda blijkt dat veel onderwerpen met elkaar samenhangen en 

daarmee ook prioriteit krijgen. Op dit moment lukt het nog met de bestaande bezetting, 

aangevuld met AOJ-leden. Mocht blijken dat versnelling nodig is en de inzet niet meer met 

bestaande middelen lukt wordt dit met de gemeenten besproken. 

 

Juridische consequenties: 

De inhoudelijke juridische consequenties komen vooral naar voren in het uitwerken van de 

prioriteiten. Deze worden daar uitgezocht. 

 

5. Vervolgprocedure 

Communicatie: 

- Via de Burap worden gemeenten ingelicht over de voortgang. 


