
Aan : DB

Datum vergadering : 21 september 2022 

Van : Maarten Struijvenberg

Behandelend ambtenaar : Ron van Zon

Onderwerp : Stand van zaken SPUK Bovenregionaal expertisenetwerk 

Bijlage(n) : Niet van toepassing. 

1. Inleiding

Er vinden ontwikkelingen plaats rondom het Bovenregionaal expertisenetwerk (BREN). Deze 

agendapost wordt u ter kennisname voorgelegd om u hierover te informeren. 

2. Toelichting 

BREN is een expertisenetwerk met als werkgebied de vijf jeugdhulpregio’s in het landsdeel 

Zuid-West. BREN heeft onder meer tot doel ontbrekend zorgaanbod voor complexe 

problematiek te ontwikkelen. In dit kader is aan de jeugdbeschermingsorganisaties in het 

landsdeel gevraagd waar zij in de praktijk vooral tegenaan lopen met plaatsingsvraagstukken. 

Dit betreft onder meer het ontbreken van woonvoorzieningen voor jongeren met zeer complexe 

problematiek, woonvoorzieningen voor de forensische doelgroep (ook preventief), het ontbreken

van ondersteuning voor jongeren met complexe problematiek die op wachtlijsten staan en een 

forensisch specialistisch ambulant team. 

Teams bestaande uit professionals en beleidsadviseurs van de jeugdbeschermingsorganisaties 

en jeugdhulpregio’s, cliëntvertegenwoordigers (jongeren en ouders) en wetenschappers 

bereiden momenteel inkooptrajecten voor voor bovengenoemde interventies. Dit gebeurt onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam. Rotterdam is door het Rijk aangewezen als 

coördinerend gemeente voor deze specifieke uitkering (SPUK). 

Elke interventie wordt in één of twee jeugdhulpregio’s ontwikkeld. Bij gebleken succes wordt een

implementatieplan beschikbaar gesteld aan de andere regio’s, die de interventie dan in het 

eigen werkgebied kunnen uitrollen. U wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang. 

4. Consequenties

Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS:

Te zijner tijd moet per interventie worden nagegaan of deze onder het bestaande contract kan 

worden gebracht of dat een andere oplossing moet worden gevonden. ‘Te zijner tijd’ omdat 

bijvoorbeeld voor de woonvoorziening voor jongeren met complexe problematiek waarschijnlijk 

een ontwikkeltijd van twee jaar wordt gehanteerd. Er is uiteraard ook de mogelijkheid een 

interventie te betrekken bij een nieuwe inkoopronde na afloop van bestaande contracten of om 

af te zien van implementatie.
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Financiële consequenties:

De kosten voor het ontwikkelen van voornoemde interventies met bijbehorende frictiekosten 

worden gefinancierd met BREN-middelen. Zorgkosten zijn wel voor rekening van de voor de 

jeugdhulp aan een jongere verantwoordelijke gemeente. 

Personele consequenties:

De verschillende inkoop- en subsidietrajecten doen een beroep op inzet van FTE vanuit de UO. 

Juridische consequenties:

Geen.

5. Vervolgprocedure

Communicatie:

Niet van toepassing.

Planning:

De verschillende inkoop- en subsidietrajecten worden vanaf heden tot begin 2023 uitgevoerd. In

de loop van 2023 wordt gestart met het daadwerkelijk ontwikkelen van de interventies. De 

ontwikkeltijd verschilt per interventie. 
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