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AANLEIDING 

In het AB platform jeugd van 16 april jl. is de startnotitie voor een effectieve 

transformatiestrategie in de jeugdhulpregio Rijnmond vastgesteld. Dit betekent dat we aan de 

slag gaan met een programmateam, dat de regiovisie uitrolt. In dit procesvoorstel staat hoe we 

de lokale bouwstenen uit de regiovisie willen concretiseren, zodat we onze gezamenlijke doelen 

wat betreft doorontwikkeling van de jeugdhulp realiseren.  

 

Nieuwe rol programmateam 

In lijn met de aangescherpte opdracht gaat het programmateam de verdere uitwerking van de 

lokale bouwstenen in de regiovisie regisseren. Dit betekent dat het team de gemeenten 

stimuleert om de gezamenlijk gestelde doelen te halen, rekening houdend met de lokale 

beleidsvrijheid. Dat kan bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren waarin ervaringen 

gedeeld worden, zodat het gezamenlijke leren wordt bevorderd. Het programmateam informeert 

vervolgens het AB platform jeugd en het AOJ over de voortgang en is de schakel naar de 

werkgroep inkoop van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) en de 

zorglandschapstafels (ook bovenregionaal). Die schakel is nodig om de link te leggen tussen 

lokale en regionale inkoop. Het programmateam stemt zelf af met maatschappelijke partners 

over de gezamenlijke acties die nodig zijn om de lokale bouwstenen uit de regiovisie te 

realiseren. Dit in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie van de GR JR. Dit procesvoorstel 

over de lokale bouwstenen is daarmee onderdeel van de regioagenda. 

 

NB Daar waar het programmateam de focus legt op concretisering van de lokale bouwstenen, 

verheldert de uitvoeringsorganisatie van GR JR de regionale bouwstenen binnen het kader van 

de inkoop van specialistische jeugdhulp. Die regionale bouwstenen hebben betrekking op: 

ontwikkelen expertisenetwerken, zorgvuldige afweging inkoop ambulante hulpverlening, inzet op 

pleegzorg als voorkeursvorm voor verblijf, residentiele zorg en langdurig verblijf met 

beschikbare begeleiding en een eenduidige, vereenvoudigde benadering van casusregie bij 

veiligheid. De werkgroep inkoop van de GR JR heeft hierbij een coördinerende rol. 

 

 

 

Aan  Alle wethouders in AB platform jeugd  

  

Van: Programmateam regiovisie   

Datum: 14 juni   

Onderwerp: PROCESVOORSTEL LOKALE BOUWSTENEN REGIOVISIE 

 

  

http://www.jeugdhulprijnmond.nl/


    

 

 
 

 

2 

BESLISPUNTEN 

Verzoek is om in te stemmen met het concretiseren van de lokale bouwstenen in de regiovisie 

onder regie van het programmateam. Dit betekent dat: 

 

- Iedere gemeente in Rijnmond een nulmeting doet aan de hand van het schema in de 

bijlage. Deze nulmeting geeft inzicht in de lokale transformatie en is de opmaat naar 

een gezamenlijke ontwikkelopgave. Die ontwikkelopgave sluit aan bij de regionale 

inkoopstrategie en de kadernota van de GR JR. 

- Het programmateam de uit de lokale ontwikkelopgave voortkomende acties regisseert 

tot en met december 2022 (met optie op verlenging tot en met 2025). Er is ruimte voor 

verschillen in tempo en werkwijze tussen gemeenten voor zover dit bijdraagt aan 

realisatie van de gestelde doelen. 

 

 

INHOUD 

Ontwikkelopgave 

Het programmateam wil op basis van een de nulmeting een gezamenlijke ontwikkelopgave 

formuleren voor alle gemeenten. In die ontwikkelopgave worden concrete doelen gesteld met 

betrekking tot de eerste 9 bouwstenen van de regiovisie. Die lokale bouwstenen hebben 

betrekking op:  

 

1. Opvoedkundig klimaat en preventie 

2. Investeren in vraagverheldering 

3. Verstevigen casusregie 

4. Ruimte voor hulp door lokale infrastructuur 

5. Inzet ambulante ondersteuning en specialistische hulp 

6. Afstemming onderwijs en jeugdhulp 

7. Ondersteunen huisarts in vraagverheldering en verwijzing 

8. Een brede benadering van veiligheid 

9. Betrokkenheid jongeren en gezinnen bij keuze en inzet hulp 

 

De ontwikkelopgave wordt niet alleen gebaseerd op de nulmeting. Er wordt ook een link gelegd 

met het landelijke rapport van AEF, de analyse van KPMG (over de opbrengst van de lopende 

transformatiepilots) en de door de gemeenteraden ingebrachte aandachtspunten bij vaststelling 

van de regiovisie. De ontwikkelopgave wordt zodanig beschreven dat duidelijk is hoe 

gemeenten de komende jaren de realisatie van alle doelstellingen in de regiovisie gaan 

monitoren aan de hand van het factorenmodel. Onderdeel van de ontwikkelopgave is 

bijvoorbeeld een heldere definitie van de reikwijdte van de jeugdhulp voor Rijnmond. Hieruit 

volgt welke acties er nodig zijn om de jeugdhulp lokaal door te ontwikkelen, zodanig dat er 

doorgaande lijn is naar de regionale voorzieningen (en omgekeerd). In lijn met de 

inkoopstrategie en de kadernota zal een ontwikkelproces ontstaan, waarbij bottom up gewerkt 

wordt aan het realiseren van de doelen. Hiertoe worden bijeenkomsten voor gemeenten en 

maatschappelijke partners georganiseerd om samen de koers te bepalen. Het programmateam 

schrijft dus niets voor, maar stimuleert samenwerking. Bijvoorbeeld door op basis van de 

ontwikkelopgave te komen met een voorstel voor het besteden van de transformatiemiddelen, 

die de GR JR voor 2022 vrij maakt in de begroting. Dit in samenwerking met de 

uitvoeringsorganisatie. Overwogen wordt om de nulmeting jaarlijks te herhalen, zodat er inzicht 

ontstaat in het lokale transformatieproces. Dit met het oog op toekomstige benchmarking van 

transformatie in de jeugdhulp voor gemeenten.  
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ORGANISATIE 

Stuurgroep transformatie 

In lijn met de startnotitie is de stuurgroep transformatie opdrachtgever voor het programmateam 

namens het AB.  

Omdat de gemeenten de doorontwikkeling van de jeugdhulp willen regisseren, heeft het 

directeurenoverleg hierbij een adviserende en coachende rol. Deze rolverdeling garandeert dat 

er samenhang is tussen lokale en regionale transformatie en het ontlast het AOJ.  

Als er besluitvorming nodig is over noodzakelijke middelen voor activiteiten van het 

programmateam of een transformatievraagstuk vraagt om aanpassing van de regionale 

inkoopstrategie, wordt dit in het AB van de GR JR geagendeerd door de stuurgroep 

transformatie. 

 

Dit procesvoorstel is besproken tijdens de bijeenkomst van de Stuurgroep transformatie op 23 

juni jl. Het advies luidde:  

 

- Zorg dat in de ontwikkelopgave concreet wordt waar de lokale bouwstenen voor staan. 

- Zorg dat het programmateam aansluit bij al lopende lokale initiatieven. 

 

Rol van maatschappelijke partners 

Het concretiseren en realiseren van de bouwstenen kan niet zonder input van onze 

maatschappelijke partners. Dat betekent dat we in het ontwikkelproces bijvoorbeeld de 

zorglandschapstafels en het RRJO actief zullen betrekken. Dit doen we om te komen tot een 

gedragen ontwikkelopgave in lijn met de leidende principes van de regiovisie. Voor de 

jeugdgezondheidszorg wordt door het programmateam aangesloten bij bestaande regionale 

overleggen. Voor het onderwijs sluit het programmateam aan bij een nog in te richten 

(boven)regionaal overleg met de samenwerkingsverbanden passen onderwijs.   

 

Ambtelijke inzet 

Binnen het kader van de opdracht voor het programmateam wordt in de werkagenda voldoende 

ruimte gemaakt voor de activiteiten, die voortkomen uit dit procesvoorstel. Vooralsnog 

coördineert Ellen Wennink dit proces.  

 

 

PLANNING 

Vooruitlopend op besluitvorming over dit procesvoorstel wordt de nulmeting al in gang gezet. 

We willen die nulmeting voor de zomervakantie rond hebben. Dit is noodzakelijk om tijdig een 

gezamenlijke ontwikkelopgave te formuleren, die aansluit bij de inkoopstrategie van de GR JR. 

Publicatie van de bestekken staat voor Q3 2021 gepland. Doel is om uiterlijk december 2021 de 

acties, die voortkomen uit de lokale ontwikkelopgave, in gang te zetten. Dit met een looptijd van 

1 jaar, zodat we als gemeenten gesteld staan voor de nieuwe contracten in 2023 De planning 

wordt door het programmateam nader uitgewerkt naar aanleiding van de nulmeting. Zonodig 

zetten we het plan door tot en met 2025. Daarmee is dit procesvoorstel onderdeel van de 

regioagenda. 

 

 

BESLUITVORMINGSPROCES 

De beslispunten worden op 2 juli a.s. voorgelegd aan het AB platform jeugd. Het is de basis 

voor de werkwijze van het programmateam tot en met eind 2022. Zonodig volgt een verlenging 

van de opdracht tot en met 2025. 

 


