
 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond  
p/a Gemeente Rotterdam  
Jeugd en Onderwijs  
Postbus 70014  
3000 KS Rotterdam 
www.jeugdhulprijnmond.nl 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Colleges, 

 

Met trots kan ik u melden dat sinds half mei alle gemeenten in Rijnmond de regiovisie “Nabij en 

Passend” hebben vastgesteld (zie bijlage). Dat is een mooie mijlpaal! Met de regiovisie kunnen 

we richting geven aan onze regionale inkoopstrategie en kiezen we voor een planmatige aanpak 

van transformatie in de jeugdhulp. 

 

Tegelijk met het vaststellingsproces in onze raden is namelijk een programmateam ingericht, dat 

gaat werken aan het realiseren van de doelstellingen in de regiovisie. Een van de eerste 

wapenfeiten van dit programmateam is het opstellen van een regioagenda (zie bijlage).  

De regioagenda is opgebouwd uit vier actielijnen: regie, communicatie, transformatie en inkoop. 

Het programmateam regisseert en initieert projecten, die onder deze actielijnen vallen. Dit in 

samenwerking met de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 

Rijnmond (GR JR). Hiermee vervallen de oorspronkelijke actielijnen uit het regionale 

Transformatieplan (2018-2020). 

 

U kunt deze regioagenda zien als een eerste opzet. De focus ligt in 2021 op de lopende 

projecten van de uitvoeringorganisatie in combinatie met enkele nieuwe projecten van het 

programmateam. Die nieuwe projecten hebben bijvoorbeeld betrekking op verbinding tussen 

onderwijs en jeugdhulp en cliëntparticipatie. Dit doen we om meer jeugdhulp in de leefwereld 

van kwetsbare gezinnen te organiseren, in aansluiting op hun persoonlijke behoeften.  

Om de transformatie in de jeugdhulp aan te jagen wil het programmateam jaarlijks een 

regioagenda opstellen. In ieder geval tot en met 2022 maar mogelijk is verlenging tot 2025 

noodzakelijk. We voorzien dat de regioagenda voor 2022 meegezonden zal worden met de 

kadernota van de GR JR in oktober van dit jaar. Dan is er naar alle waarschijnlijkheid ook een 

ontwikkelopgave geformuleerd voor de lokale bouwstenen in de regiovisie. Momenteel wordt 

hiervoor een nulmeting georganiseerd, om inzicht te krijgen in het lokale transformatieproces.  

 

 

 

Aan: Alle colleges in Rijnmond  

Ter attentie van: Sandra Hammer  

Van: Wouter Struijk  

Datum: 2 juli 2021  

Onderwerp: Vaststelling regiovisie  

Kenmerk: 21U0011310  

Behandelend ambtenaar: Ellen Wennink 

Contactgegevens ambtenaar: emp.wennink@nissewaard.nl 
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We willen dit bottom up aanpakken, zodat er ruimte is voor lokale verschillen in werkwijze.  

In die ontwikkelopgave wordt de link gelegd met bijvoorbeeld het landelijke rapport van AEF 

over de financiële situatie in jeugdhulp en het verwachte eindrapport van de projectgroep over 

de opbrengsten van onze transformatiepilots in Rijnmond (in samenwerking met KPMG). Die 

opbrengst is mede te danken aan de inzet van onze maatschappelijke partners en het is een 

goede basis voor het programmateam om op voort te bouwen de komende jaren. De input die 

alle gemeenteraden en de lokale adviesraden voor het sociale domein hebben geleverd bij 

vaststelling van de regiovisie wordt ook in de ontwikkelopgave meegenomen. Doel is om te 

komen tot een nieuw transformatiestrategie voor 2022 (en verder). 

 

De regiovisie is recent gepubliceerd op de website van de GR JR. Daarnaast is het de 

bedoeling dat u dit stuk zelf aanmeldt voor publicatie bij www.overheid.nl. Het staat u vrij om de 

regioagenda te delen met uw gemeenteraad om hen te informeren over de stand van zaken 

rond de regiovisie.  

 

Hoogachtend,   
  

Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond,   
  

      

 

 

Wouter Struijk,  

Wethouder jeugd Nissewaard,  

Portefeuillehouder transformatie en zorginhoud in het Dagelijks Bestuur,  

Voorzitter van de regionale stuurgroep transformatie 

 

 

 

 


