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Vanaf 2020 is een stijging te zien in het aantal ASR-jongeren dat vanuit een gerechtelijke 

uitspraak bemiddeld moet worden richting een zorgaanbieder voor behandeling of begeleiding 

met verblijf. In het jaar 2021 zien we vooral een stijging van de duur van het traject en een 

toename in de complexiteit van de zorgvraag.  

 

Instroom ontwikkelingen  

Er is een toename van ASR-jongeren waarbij sprake is van lvb-problematiek in combinatie met 

(ernstige) psychiatrische problematiek en middelengebruik. Voor deze jongeren met complexe 

problematiek is het vinden van een passende plek lastig en neemt zowel de duur als de 

intensiteit van de behandeling toe. Tot slot is de verwachting dat ook Corona een aanhoudende 

rol speelt in de toename van de trajectduur. De instroom van jongeren in de ASR en de duur 

van de beschikking is door Stichting Prokino Zorg en GRJR niet te beïnvloeden omdat deze 

bepaald wordt door de rechtbank en de (jeugd)reclassering. (zie o.a. agendapost herziene 

subsidieverlening ASR 2021, AB 2 juli 2020 en 3e bestuursrapportage GRJR 2021) 

 

Uitstroom 

De strafrechtelijke opgelegde zorgtrajecten duren gemiddeld minstens 2 jaar; daarom vindt 

weinig uitstroom plaats. Daarbij speelt ook mee dat na deze periode, uitstroom naar zelfstandige 

huisvesting (regulier of met Wmo-begeleiding) lastig is. Het gebrek aan zelfstandige huisvesting 

voor deze doelgroep leidt ertoe dat deze doelgroep langer dan nodig gebruik maakt van een 

residentiële voorziening ten laste van de Jeugdwet, en dit draagt bij aan de kostenstijging. 

Gemeenten zijn gevraagd het vraagstuk van woonruimte voor jongvolwassenen lokaal te 

adresseren (zie agendapost subsidieverlening ASR 2021, AB 15-12-20).  

 

2021 
In 2021 is de verleende subsidie hoger dan in 2020. Aanvankelijk is voor 2021 een 
subsidiebedrag van € 1.176.806, - verleend en in de loop van 2021 is de subsidie 2021 
tussentijds herzien en opgehoogd naar een bedrag van € 2.439.427, -.  

 

In de eerste bestuursrapportage 2021 GRJR (Burap Q1 2021) is op basis van de kwartaalcijfers 

van Stichting Prokino Zorg voor de ASR een jaareindeverwachting van € 2.500.000 opgenomen 

en zijn de inhoudelijke oorzaken voor de kostenstijging benoemd (kort samengevat stijgen de 

kosten als gevolg van toegenomen gemiddelde zwaarte en duur van de benodigde zorg). 

 

2022 

Uit de ASR Q3 2021 rapportage van Stichting Prokino Zorg blijkt het volgende: 

- De jaareindeverachting ASR van Stichting Prokino Zorg – op basis van extrapolatie 

realisatie Q3 – blijft net onder het verleende subsidiebedrag 2021 van € 2.439.427,-. 

Aan Leden DB en AB GRJR 

  

van Joost Metsaars 
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Oorzaak is dat de instroom in de laatste maanden van 2021 iets minder is dan verwacht 

(bij de herziening subsidie 2021). 

- De zorgkosten per traject stijgen als gevolg van een langere duur van de trajecten en 

een zwaardere zorgvraag maar in lijn met de herziening subsidie 2021. 

- De coördinatie wordt complexer: het organiseren van voldoende passend aanbod (met 

deels contractering van nieuwe onderaannemers en aangaan maatwerkcontracten) 

wordt complexer en de benodigde afstemming met jeugdreclassering, zorgaanbieders 

en ZBT neemt toe. De benodigde ureninzet overschrijdt de begrootte ureninzet.  

 
In de aanvraag ASR 2022 zien we dit als volgt terug. 

 

 

Tabel vergelijking aanvraag 2022, aanvraag 2021 (oorspronkelijke aanvraag en herziene 

aanvraag) en aanvraag 2020.  

 

 2022 2021 herzien 2021 

oorspronkelijk 

2020  

Aantal cliënten 30 Zit in prognose 28 28 

Gemiddelde 

weekduur traject 

43 Zit in prognose 38 25 

Gemiddeld tarief per 

week 

€ 1762 

(excl. adm. 

fee 6%) 

Zit in prognose  €1762 (incl. 6% 

adm. fee) 

 € 1561 (excl. 

adm. fee 6%) 

Zorgkosten   € 2.272.980 € 2.408.227 

(incl. 6% adm. 

fee) (prognose) 

€ 1.874.768 

(incl. 6% adm. 

fee) 

€ 1.000.000 

Coördinatiekosten € 62.400 € 31.200 € 31.200 € 31.200 

Projectleider 2019 n.v.t. n.v.t.  n.v.t.  € 18.720 

Administratieve fee 

6% 

€ 136.378 Zit in prognose 

zorgkosten 

Zit in tarief € 60.000 

Totaal  € 2.471.758 € 2.439.427 € 1.905.968 € 1.109.920 *  

 

* De subsidie ASR 2020 is vastgesteld op een bedrag van € 1.912.240,04 (AB 2 juli 2021). 

 

Toelichting tarief en duur 2022: deze is door Stichting Prokino Zorg gebaseerd op voorgaande 

jaren tot en met de rapportage ASR Q3 2021 en zijn beide gestegen.  

 

Toelichting verdubbeling coördinatiekosten 2022: De coördinatiekosten in voorgaande jaren 

zijn gebaseerd op 8 uur Fte * Euro 75,- per uur gedurende 52 weken, in totaal 31.200. In het 

jaar 2019 werd inzet van een projectleider gesubsidieerd, gebaseerd op 8 uur * Euro 90,- per 

uur gedurende 26 weken in totaal € 18.720,-.  

 

Bij de aanvraag 2022 geeft Stichting Prokino Zorg aan dat de coördinatie en met name het 

plaatsen van jongeren complexer is geworden en dat meer afstemming met alle partijen nodig 

is. Het bestaande zorgaanbod sluit minder goed aan, daardoor moet Stichting Prokino Zorg 

inzetten op het aangaan van nieuwe contracten met nieuwe onderaannemers en/of 

maatwerkcontracten. De benodigde uren inzet voor de coördinatie stijgt daarmee van gemiddeld 

8 uur per week naar 16 uur per week. Dit sluit aan bij de werkelijke ureninzet die in 2021 al 

gepleegd werd. De begroting 2022 is hierop aangepast. Het uurtarief coördinatie is ongewijzigd 

ten opzichte van voorgaande jaren.  

 


