
  

Contracteren vanuit de bedoeling |Procesvoorstelregio Rijnmond 

www.voordejeugd.nl 

 
 

 1 

Voorstel ondersteuning regio Rijnmond t.a.v. inhoud en proces 
OZJ Contracteren vanuit de bedoeling 

 

Inhoudelijk voorstel 
Naar aanleiding van het overleg op 8 april jongsleden ontvangen jullie hierbij ons voorstel 

voor het vervolgtraject. We onderscheiden twee trajecten/processen in de ondersteuning 

van de regio Rijnmond, namelijk: 

A. Analyseren en leren van de huidige zeer lange wachttijden/ wachtlijsten in 

Rijnmond met als doel voor de korte en de langere termijn oplossingen te 

zoeken. 

B. Screening van de beschikbare onderzoeken regio Rijnmond (t.a.v. de 

problematiek rond wachttijden en te hoge gemeentelijke kosten), gericht op – 

doel van de onderzoeken, adviezen en conclusies van de onderzoeken en 

toepassing en uitvoering hiervan.  

Met als doel om inzicht te krijgen in; 

- de effectiviteit van de investeringen van de gemeenten/ regio in de 

jeugdhulp 

- de effecten van de ingezette acties 

- wat er aanvullend nodig is 

 

A. Analyseren en leren van de huidige zeer lange wachttijden en lijsten in Rijnmond  

We stellen hier twee benaderingen voor die complementair zijn aan elkaar. De eerste 

benadering zal zich richten op de oplossing voor de kortere termijn. De inzichten van deze 

benadering kunnen worden benut in de tweede benadering die zich meer richt op het 

vinden van duurzame oplossingen, namelijk: 

➢ Inzet van de expertise van het team OLCC (oppakken en leren van complexe 

casuïstiek) 

Zij kunnen ‘aan de achterkant van het proces’ bijdragen door de meest 

zorgelijke/schadelijke cases, veroorzaakt door te lang wachten op adequate zorg, middels 

maatwerk en out-of-the-box benadering tot acceptabele oplossing te brengen. In deze 

benadering kan ook samen met het expertteam Rijnmond worden gekeken hoe het beeld 

van de regio eruit ziet in vergelijking met het landelijke beeld van de expertteams. Deze 

activiteiten zullen additioneel worden uitgevoerd en zullen daarmee ook aanvullend 

gefinancierd moeten worden (door de regio). Zodra de vraag specifiek is, kunnen de 

kosten in beeld worden gebracht. Zie ook: 

https://voordejeugd.nl/ondersteuningsteam/oppakken-en-leren-van-complexe-

casu%C3%AFstiek/ 

 

➢ Inzet van het team analyseren schadelijke wachttijden (Tim Haarlemmer en Frens 

Pries)  

Zij werken in opdracht van het OZJ aan fundamentele analyse van wachttijden en 

wachtlijsten in verschillende regio’s, onder andere Hart van Brabant. In dit geval is het 

mogelijk om in een van de regio’s niet te starten en daarvoor in de plaats de regio 

https://voordejeugd.nl/ondersteuningsteam/oppakken-en-leren-van-complexe-casu%C3%AFstiek/
https://voordejeugd.nl/ondersteuningsteam/oppakken-en-leren-van-complexe-casu%C3%AFstiek/
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Rijnmond te ondersteunen. Van belang is om samen met dit team te komen tot een 

passende aanpak voor de regio. Bijkomend voordeel voor de regio is, dat hiermee de 

standaard inzet van beiden reeds wordt gefinancierd door het OZJ.  Zie ook: 

https://www.voordejeugd.nl/nieuws/bestrijders-schadelijke-wachttijden-vloggen-over-

hun-aanpak/ 

 

We kunnen beide benaderingen op korte termijn inzetten. Inschatting van de intensiteit 

en doorlooptijd moet nog plaats vinden. Hierover zal met de direct betrokkenen in 

gesprek worden gegaan. We gaan er van uit dat beide benaderingen forse tijdsduur en 

intensiteit zullen vergen.  

 

B. Screening van de beschikbare onderzoeken Rijnmond 

We kunnen verschillende deskundige personen beschikbaar stellen om deze screening uit 

te voeren. Alvorens deze personen te benaderen, nemen wij graag de beoogde personen 

met jullie door om te vernemen of er voorkeuren of juist afkeuren bestaan bij hen.  

De volgende personen zijn volgens ons geschikt om deze rol uit te voeren;  

- Arjan Ogink (KPMG) 

- Vincent Schouten (bekend van zijn rollen bij de liquidatie en afbouw van JUZT en 

Intervence) 

- Martje Weusden (PWC, wij hebben goede ervaringen met haar werkwijze en 

vaardigheid – zie ook haar CV) 

Ook voor deze opdracht geldt dat er financiering nodig is. In dit geval door de regio en 

VWS. Zodra keus en beschikbaarheid zijn besproken, kan een offerte worden opgemaakt.  

 

Programmatische benadering en doorlooptijd en commitment  
We gaan voor de eerste periode (april, mei, juni) uit van twee type overleggen die 

tweewekelijks plaatsvinden: 

- Een overleg met de operationeel betrokkenen ten behoeve van verdieping, 

systematische aanlevering en verbinding met de verschillende ‘achterbannen’. 

- Een overleg met de bestuurlijk betrokkenen en vertegenwoordigers, gericht op 

afstemming en monitoring van de beschikbare informatie en bewaking van tijdpad 

en beschikbare uitkomsten. In afstemming met de regio zullen we kijken hoe de 

bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de regio eruit zal zien. Het streven is om 

de wethouder(s) (minimaal) eens per maand te laten aanschuiven.  

 

Jan Menting en Jeannet Coens zullen beide overleggen faciliteren en voorzitten. De 

frequentie van de overleggen wordt bepaald door; operationele haalbaarheid, tijdige 

beschikbaarheid van benodigde informatie en verwerkingstijd. Halverwege juni zullen we 

opnieuw kijken in welke frequentie we doorplannen.  

 

We verwachten dat de doorlooptijd per onderdeel zal verschillen.  Het onderdeel 

wachttijden (A) zal een, naar verwachting, lange doorlooptijd hebben (> 4 maanden).  

Het onderdeel screening en advisering (B) zal een kortere doorlooptijd kennen (< 2 

maanden).  

https://www.voordejeugd.nl/nieuws/bestrijders-schadelijke-wachttijden-vloggen-over-hun-aanpak/
https://www.voordejeugd.nl/nieuws/bestrijders-schadelijke-wachttijden-vloggen-over-hun-aanpak/
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Ten aanzien van het opdrachtgeverschap stellen we voor dat de gemeenten/ regio de 

formele opdrachtgever is voor beide opdrachten (A & B). Daar waar t.a.v. de financiering 

VWS ook bijdraagt (eerder is de mogelijkheid voor cofinanciering opdracht B genoemd) 

moeten we nagaan welke wijze van financiering het meest praktisch is.  Van belang is om 

hier goede afspraken over te maken met partijen.  

 

Wij beseffen ons dat bovenstaand voorstel een flinke investering vraagt van partijen; qua 

tijd, mankracht, financieel maar ook qua commitment. Lopende de opdrachten maar ook 

na het afronden van de opdrachten A en B. Van belang is daarom om met elkaar na te 

gaan wat ieders rol en verantwoordelijkheid is in de komende periode, en wat er aan 

inspanning wordt verwacht. We gaan er echter ook vanuit dat dit veel gaat opleveren 

voor de regio. Graag voeren we morgen met jullie het gesprek of jullie dit ook zo zien.  


