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Ondeniverp: Toezending onafhankelijke toets van het provinciale beleid inzake de

transitie van de jeugdzorg

Geachte voorzitter/leden,

Uw Staten zijn de afgelopen jaren, en gedurende het transitieproces, nauw betrokken
geweest bij het beleidsterrein van de jeugdzorg. ln juni 2014 hebben wij tijdens een

conferentie, en met het uitbrengen van het boek 'Met hart en ziel, over 20 jaar provin-

ciale jeugdzorg', met u al stilgestaan bij de overdracht van het jeugdzorgbeleid van

onze provincie.

Als afsluiting van de transitiefase heeft bureau Van Montfoort onlangs, op ons ver-

zoek, een onafhankelijke toets gedaan op het overdrachtsdossier Transitie provinciale

jeugdzorg in Drenthe. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de eindconclusies

van Van Montfoort positief zijn.

Van Montfoort heeft de toets gedaan door dossieronderzoek te doen en interviews te

houden met de meest relevante betrokkenen: Yorneo, Bureau Jeugdzorg Drenthe,

Zorgbelang Drenthe, Stichting Pleegwijzer, de kwartiermakers/projectleiders en de

Drentse gemeenten (bestuurders en ambtenaren).

Hierbij zenden wij u het rapport met de onafhankelijke toets toe. Enkele citaten

"De provincie heeft zowel aan haar wettelijke taken in het kader van jeugdzorg

voldaan als aan de afspraken die door lPO, VNG en Rijk zijn gemaakt. De
provincie had hoge ambities ten aanzien van de continuïteit van zorg op een

kwalitatief goed niveau en zonder oplopen van wachtlijsten. Zowel uit de do-

cumenten als uit de gesprekken met de direct betrokkenen is de conclusie dat

de provincie op een zeer betrokken, actieve en verantwoordelijke wiize deze
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overdracht heeft gedaan waarbij de continuileit van zorg voor jeugdigen gega-

randeerd is gebleven."

"Opvallend in de gesprekken is dat alle betrokkenen unaniem erg positief zijn

over de wijze waarop de provincie de transitie heeft ondersteund en vorm

heeft gegeven. Door alle geïnterviewden wordt de provincie geprezen voor
haar inhoudelijke deskundigheid, betrokkenheid en bereidheid tot samenwer-
king. Deze uitstekende samenwerking wordt onderstreept door de uitkomsten

van de laatste Transitiemonitor Jeugd van november 2014. Hier scoren de

Drentse gemeenten hoog op het maken van regionale afspraken en regionale
risicowering in vergelijking met het landelijk gemiddelde."

De aanbeveling dat de provincie zich naast de overdracht van de jeugdzorg ook had

moeten richten op andere decentralisaties, zoals de stelselherziening van de AWBZ,

herkennen wij. Bij de start van de Drentse pilot Jeugd is echter door gemeenten expli-
ciet gesteld dat de provincie zich uitsluitend op de overdracht van de jeugdzorgtaken

moest richten.

Wij danken u voor uw jarenlange betrokkenheid bij het beleidsterrein

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris voorzitter

Bijlage: Missie

wa/coll.
, Evaluatie transitieproces jeugdzorg provincie Drenthe

r*



 
 
 
 
 
 

MISSIE VOLBRACHT?! 
EVALUATIE TRANSITIEPROCES JEUGDZORG PROVINCIE DRENTHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woerden, conceptversie 20 februari 2015 

Isabel Alarcon 

Cathy al Bazi 

Netty Jongepier  
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Inleiding 

 

 

De Drentse regio kent een jarenlange traditie van samenwerking tussen instellingen, gemeenten 

en provincie op het sociaal beleidsterrein en specifiek op het terrein van de zorg voor jeugd.  

Kenmerkend voor de provincie Drenthe en de zorgaanbieders in de regio is de drang naar 

innovatie, het monitoren van zorg en het werken met effectieve programma‟s. Toen het rijk besloot 

om de jeugdzorg over te dragen aan gemeenten, was voor provincie en gemeenten 

vanzelfsprekend dat zij – waar mogelijk en aangewezen – deze transitie gezamenlijk vorm zouden 

geven. De overdracht van de provincie aan de gemeenten heeft plaatsgevonden aan de hand van 

de Drentse pilot jeugd die tussen 2010-2014 is uitgevoerd. In dit programma werkten alle 

betrokken partijen samen, met de notitie „Als jeugd en toekomst tellen‟ als leidend kader.  

 

De transitie en transformatie jeugdzorg zorgden voor een spannende periode voor de betrokkenen. 

De provincie wil terugkijken op deze periode en heeft VanMontfoort gevraagd om een 

onafhankelijke evaluatie. De provincie vraagt om terug te blikken naar de inspanningen in de 

periode 2011 – 2014 en op hoofdlijnen antwoord te geven op de vragen of de doelen die de 

provincie zich had gesteld in de periode naar de transitie zijn gerealiseerd en of de provincie 

volgens de directe betrokkenen voldoende inspanningen heeft geleverd ten aanzien van de 

transitie.  

 

In dit rapport doen wij verslag van de bevindingen. In het eerste hoofdstuk is een verantwoording te 

vinden van de opzet en werkwijze van de evaluatie. In hoofdstuk 2 wordt de context geschetst aan 

de hand van geografische gegevens en een overzicht van de jeugdzorg en het transitieproces op 

hoofdlijnen. Vervolgens behandelen we uitkomsten aan de hand van de evaluatievragen in de 

hoofdstukken 3, 4 en 5. In het laatste hoofdstuk formuleren we conclusies en aandachtspunten. 

De bijlagen bevatten de geraadpleegde documenten, de lijst van geïnterviewden en overzichten uit 

de Transitiemonitor. 
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1 Opzet en aanpak evaluatie 

 

 

1.1 Evaluatievragen  

 

In overleg met de provincie Drenthe hebben we de volgende evaluatievragen geformuleerd. Deze 

vragen zijn als leidraad gehanteerd voor de evaluatie.  

 

1. Zijn de doelen behaald zoals de provincie had gesteld?  

2. Heeft de Provincie het transitieproces voldoende ondersteund (ook met een doorkijkje naar 

de inspanningen van Provincies en grootstedelijke regio‟s elders in het land). 

3. Heeft de provincie voldaan aan de wettelijke taken en aan de gezamenlijke inspanningen die 

afgesproken zijn tussen IPO, VNG en Rijk? 

 

1.2 Aanpak evaluatie 

 

Bij de evaluatie hebben wij de volgende activiteiten verricht: 

- Documentanalyse. Aan de hand van relevante documenten is kritisch bekeken hoe de 

plannen en realisatie zich verhouden tot de doelen. In bijlage 1 is een overzicht te vinden 

van de documenten die we in de analyse hebben betrokken. 

- Interviews met sleutelfiguren. In bijlage 2 zijn de namen van de geïnterviewden opgenomen. 

De interviewverslagen zijn aan de geïnterviewden voorgelegd voordat deze zijn 

meegenomen in de analyse.  

- Brede analyse. De bevindingen van de documentanalyse en de interviews zijn bij elkaar 

gebracht en in hun geheel geanalyseerd. 

 

Een concept van het evaluatierapport is aan de opdrachtgever voorgelegd. De reacties zijn 

verwerkt in deze definitieve versie.  

 

1.3 Scoop van de evaluatie 

 

In het kader van de evaluatie is gekeken naar de zorg die onder verantwoordelijkheid van de 

provincie vallen en die overgedragen wordt naar de gemeenten. Het betreft de volgende 

zorgvormen: 

- Ambulante jeugdzorg  

- Dagbehandeling jeugdzorg 

- Vrijwillige residentiële jeugdzorg 

- Spoedeisende jeugdzorg 

- Pleegzorg 

- Gesloten jeugdzorg 

- Jeugdbescherming 

- Jeugdreclassering 
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2 De context: transitie jeugdzorg in Drenthe 

 

 

2.1 Geografische situatie 

 

De provincie Drenthe omvat 12 gemeenten met Assen als hoofdstad van de provincie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van de Drentse pilot is er voor gekozen om in drie regio‟s te werken:  

- Noord Midden: gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo Noordenveld, Assen en Midden-Drenthe. 

- Zuid West: gemeente Meppel, Westerveld, De Wolden en Hoogeveen. 

- Zuid Oost: gemeente Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn. 

 

2.2 Geschiedenis en spelers 

 

Van oudsher was Drenthe een provincie met veel tehuizen. Toen de provincie in 1992 

verantwoordelijk werd voor de jeugdhulpverlening waren er 15 kleine en minder kleine instellingen 

in Drenthe. Dit versnipperde aanbod was niet effectief, onduidelijk voor hulpvragers en kostte 

relatief veel geld dat niet aan uitvoering kon worden besteed. Schaalvergroting werd een belangrijk 

beleidsthema voor de provincie. In overleg met de betrokken organisaties is stap voor stap 

toegewerkt naar een multifunctionele organisatie, Stichting Jeugdzorg Drenthe, die op 1 januari 

1995 is opgericht. Daarnaast ontstond Bijzonder Jeugdwerk (BJ) Drenthe als afsplitsing van BJ 

landelijk. Beide grote organisaties fuseerden in 2000 tot één provinciale organisatie, onder de 

naam Jeugdzorg Drenthe. 

In 2005 is Bureau Jeugdzorg Drenthe afgesplitst van de Stichting Jeugdzorg Drenthe.  
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In 2008 krijgt Stichting Jeugdzorg Drenthe een nieuwe naam: Yorneo. Yorneo heeft de taak van de 

provincie gekregen om zorg in te kopen bij landelijk werkende instelling als Yorneo de zorg niet zelf 

kan bieden. De betreft de volgende: 

- William Schrikker Pleegzorg 

- Leger des Heils Noord 

- Stichting Gereformeerd Jeugdwerk 

- Hoenderloogroep/Plurijn  

- Avenier/Horizon. 

 

2.3 De transitie jeugdzorg in Drenthe 

 

In de provincie Drenthe bestaat een jarenlange traditie op het gebied van samenwerking van de 

provincie met alle partners die een rol spelen in de hulp aan jeugdigen en hun ouders. Uitvoerende 

instellingen, gemeenten, belangenbehartigers en cliënten zijn altijd betrokken bij de ontwikkeling 

van beleid op het gebied van jeugdzorg. Onder de titel „het Drentse model‟ werkte jeugdzorg 

intensief samen met voorliggende voorzieningen zoals onderwijs en zijn decentrale toegangen en 

hulp dichtbij huis gerealiseerd.  

 

Wat ik heel mooi vind van de provincie is dat zij al veel eerder (in 2009) heel proactief was. Zo 

wilde zij toen al het lokaal veld versterken door in te zetten op sociale allianties, in samenwerking 

met gemeenten. Voordat er ook maar gesproken werd over een decentralisatie dacht de provincie 

actief mee en was bereid te helpen. 

 

Ook, of juist bij de transitie jeugdzorg zijn de provincie, gemeenten en uitvoerende organisaties 

gezamenlijk opgetrokken. Sinds 2010 werkten Provincie en de 12 Drentse gemeenten aan de 

transitie en transformatie van de jeugdzorg in de regio Drenthe. Dit gebeurde via de Drentse pilot 

jeugd.  

Bijzonder is dat de Drentse aanpak zich niet beperkt tot een overdracht van taken van provincie 

naar gemeenten, maar dat er ook sprake is van het ontwikkelen van een gezamenlijk inhoudelijk 

fundament waarmee de transformatie van de jeugdzorg gestalte moet krijgen. In de notitie „Als 

jeugd en toekomst tellen‟ is de gezamenlijke visie beschreven. Bij het opstellen van deze visienota 

zijn meerdere consultatierondes met uitvoerenden in het brede jeugdveld gehouden en verwerkt. 

Het motto luidt: nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid. Als ankerpunten zijn in de Drentse 

pilot jeugd benoemd:  

- Kinderen horen thuis: herstel van het gewone leven staat centraal. 

- Uitgaan van eigen mogelijkheden: de ondersteuning richt zich op de eigen krachten en 

mogelijkheden van jeugdigen, ouders/opvoeders en de omgeving. 

- Niemand hoeft te wachten: jeugdigen en ouders die ondersteuning nodig hebben, kunnen 

rekenen op snelle toegang, goede afstemming en onbelemmerde voortgang van een traject.  

- Een veilig vangnet: bij tegenstrijdige belangen tussen ouders en kinderen staat het belang 

van het kind voorop en wordt ingegrepen, zo nodig met een kinderbeschermingsmaatregel. 

 

In alle 12 gemeenten is deze visie vastgesteld, alle partijen hebben zich eraan verbonden. De 

individuele gemeenten kiezen binnen dit kader zelf de koers en vormgeving van het nieuwe stelsel 

van de zorg voor jeugd en gezin op lokaal niveau. Gezamenlijk gebeurt dat voor het bovenlokale 
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niveau. De visie en de daaruit afgeleide toetsstenen bepalen mede wat individuele gemeenten zelf 

gaan doen en wat zij in samenwerking willen oppakken. In de Drentse pilot jeugd zijn de volgende 

procesafspraken gemaakt: 

1. Kind en ouders ondervinden van het transitie – dan wel transformatieproces geen nadelen. 

De veiligheid van kinderen en kwaliteit van zorg voor de kinderen en ouders blijft tenminste 

op het huidige niveau en/of wordt verbeterd.  

2. Het transitie proces vind zo snel als mogelijk, maar zorgvuldig plaats. De tijdsplanning 

beweegt zich binnen die van de landelijke planning. Er is daarbinnen ruimte voor 

verschillende snelheden. Met in acht neming van de samenwerkingsafspraken kunnen 

gemeenten ieder hun eigen tempo in de transitie en transformatie route bewandelen.  

3. De provincie is verantwoordelijk voor de jeugdzorg zolang er geen formele overdracht heeft 

plaatsgevonden, ook wanneer dit later is dan 1 januari 2015. De provincie trekt zich niet 

voortijdig terug maar gaat uit van geborgde vrijheid. Formele overdracht op onderdelen is 

mogelijk wanneer dat vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit verantwoord is.  

4. Binnen het transitie en transformatieproces is er aandacht voor de noodzakelijk mentaliteit 

en cultuur omslag binnen instellingen en bij professionals. Deze gaan over: uitgaan van 

verantwoordelijkheid, eigen kracht en regie bij kind en ouders, betrekken van sociale 

omgeving, vertrouwen in en ruimte voor professionele opvoeders.  

5. Samen met de medefinanciers streven gemeenten – zo spoedig als verantwoord mogelijk- 

naar verbreding van het transitie en transformatieproces naar de jeugdzorgsectoren jeugd 

ggz jeugd lvg en vg en gesloten jeugdzorg.  

6. Samenwerking wordt geborgd in eenvoudige bestuurlijke dan wel organisatorische 

sturingsstructuren, waarbij het aansluiten op de leefroutes van ouders en jeugdigen ipv 

domeinen verstrekpunt is.  

7. Gemeenten, medefinanciers, betrokken organisaties en professionals voeden elkaar 

onderling met transitie en transformatie ervaringen die worden opgedaan bij alle transities. 

Zij streven naar een samenhangende aanpak op het sociale domein.  

8. Gemeenten, medefinanciers, betrokken organisatie en professionals creëren ruimte voor 

experimenten, lef en vertrouwen  
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3 De doelen  

 

 

Onderzoeksvraag 1  

Zijn de doelen behaald zoals de provincie had gesteld?  

 

Voor het beantwoorden van de eerste onderzoekvraag zijn we uitgegaan van de belangrijkste 

doelstellingen van de provincie in het transitieproces, zoals geformuleerd in haar 

meerjarenbeleidskader 2013 – 2016 en in de bijhorende Uitvoeringsprogramma‟s.  

A. De jeugdzorg overdragen aan gemeenten met behoud van: 

a. Continuïteit van zorg voor alle jeugdigen in zorg en in stand houden infrastructuur  

b. Behoud van bewezen effectieve jeugdzorgprogramma‟s 

c. Behoud succesvolle bestanddelen jeugdzorgbeleid  

d. Voortgang van succesvolle projecten die samen met gemeenten zijn ontwikkeld: 

B. De jeugdzorg, samen met gemeenten, al voor de datum van de transitie verder 

transformeren binnen de wettelijke mogelijkheden. 

C. Overdracht ambtelijke kennis t.a.v. jeugdzorg, inkoop, financiering. 

 

3.1 Continuïteit van zorg en in stand houden infrastructuur 

 

De provincie heeft als doelstelling geformuleerd: continuïteit van zorg voor alle jeugdigen in zorg, 

en in stand houden van een infrastructuur waarbinnen de zorg gedurende een overgangsperiode 

van minimaal twee jaar na transitie (2014 – 2015) georganiseerd is.  

We concluderen dat beide doelstellingen: continuïteit van zorg en in stand houden infrastructuur 

ruim behaald zijn. In het Transformatieplan Jeugdhulp (mei 2014) hebben zorgaanbieders als 

collectief de garantie gegeven dat gedurende de komende 3 jaar hetzelfde aantal jeugdigen dat nu 

in zorg is, passende jeugdhulp ontvangt. Uit de beleidsstukken blijkt dat de provincie veel tijd, 

aandacht en geld geïnvesteerd heeft in de continuïteit van de zorg en de infrastructuur.  

Gemeenten in Drenthe hebben garantieafspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg en de LWI‟s om 

te komen tot de vereiste continuïteit van zorg en beperken van frictiekosten voor onder andere de 

functie/taak toeleiding en casemanagement.  

 

De ambitie van de provincie was om niet alleen voorzieningen te treffen voor het waarborgen van 

de continuïteit van zorg, maar ook om een geleidelijke overgangsperiode te creëren. De inzet van 

de provincie hierop blijkt uit het onderhandelen over een extra overgangsjaar. Voor versterking van 

de lokale infrastructuur heeft de provincie voor het jaar 2014 1,2 miljoen vrijgemaakt en naar 

gemeenten overgemaakt. De provincie is betrokken geweest bij de inzet van deze middelen en 

heeft daarbij bedongen dat gemeenten in het Regionale Transitie Arrangement Drenthe (RTA) een 

extra overgangsjaar in 2016 opnemen, zodat de continuïteit van zorg en infrastructuur een jaar 

langer gegarandeerd is. 

 

Alle geïnterviewden zijn van mening dat in de periode naar de transitie ruim voldoende gezorgd is 

voor continuïteit van zorg en infrastructuur.  
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Door het inkoopcontract en de afspraken die gemaakt zijn vanuit de regio zullen er geen kinderen 

tussen wal en schip vallen. 

 

De provincie Drenthe kende al langer bijna geen wachtlijsten. Dit is in de aanloop naar 1 januari 

2015 gecontinueerd. Wel wordt door sommigen opgemerkt dat Bureau Jeugdzorg als zodanig niet 

meer bestaat. Bureau Jeugdzorg is ontvlecht en maakt geen onderdeel meer uit van de 

infrastructuur. In het kader van de transitie en de opdracht van de provincie is dit een 

onvermijdelijke en logische stap. Voor Bureau Jeugdzorg was echter, evenals voor andere bureaus 

jeugdzorg, lange tijd onduidelijk in welke mate gemeenten de taken van Bureau Jeugdzorg gingen 

inkopen. Dit zorgde voor de nodige onrust en onzekerheid en daardoor twijfels over continuïteit van 

de zorg. Zonder onderzoek te hebben uitgevoerd naar feitelijkheden kan men wel deduceren dat 

deze onrust ook op de zorg aan jeugdigen en hun ouders een weerslag heeft gehad. Door een 

aantal geïnterviewden werd erop gewezen dat de onzekerheid en eventueel gebrekkige 

communicatie naar de medewerkers van Bureau Jeugdzorg een aandachtspunt zijn. In de 

volgende paragraaf gaan we apart in op de overheveling van taken van Bureau Jeugdzorg. 

 

3.2 Overheveling taken Bureau Jeugdzorg 

 

De overheveling van taken van Bureau Jeugdzorg naar gemeenten was een centraal onderdeel in 

het transitieproces waarin de continuïteit van zorg en behoud van infrastructuur een grote uitdaging 

was. In deze paragraaf zoomen we in op hoe dit proces is verlopen. 

De functies en taken van Bureau Jeugdzorg kunnen in de volgende categorieën onderverdeeld 

worden:  

- Toegang, inclusief toeleiding en (gespecialiseerd) casemanagement. 

- Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 

- Jeugdbescherming en Jeugdreclassering  

- Crisisdienst 

 

Binnen de Drentse Pilot zijn deze taken minutieus verkend en uitgewerkt in verschillende 

documenten. Op grond van de documenten en de interviews kunnen we concluderen dat de 

overdracht van de taken op hoofdlijnen is gerealiseerd. De concretisering van een aantal afspraken 

is echter nog niet afgerond en zal de komende periode door de gemeenten nader worden ingevuld. 

Zo is het indienen van een „Verzoek Tot Onderzoek‟ bij de Raad voor de Kinderbescherming (VTO) 

nog niet geregeld. Welke functionaris uit het lokaal team per gemeente het verzoek tot onderzoek 

kan indienen wordt via nadere regels nader omschreven. De uitkomsten en resultaten beschrijven 

we hieronder per BJZ-taak. 

 

3.2.1 Toegang 

Over de overheveling van de taken ten aanzien van de toeleiding en gespecialiseerd 

casemanagement was lange tijd onduidelijkheid. In diverse lokale pilots is in 2013 gewerkt aan het 

inbrengen van toegangstaken Bureau Jeugdzorg in de CJG‟s/gebiedsteams. Op 24 september 

2014 is het Drents uitvoeringskader toegang en toeleiding Jeugd 2015–2016 vastgesteld. Hierin 

zijn afspraken vastgelegd over de kaders waarbinnen gemeenten de toegang en toeleiding gaan 

realiseren in de komende jaren.  
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Een knelpunt bij de toegangstaken was dat er tot april 2014 geen duidelijkheid was over het 

werkgeverschap voor de medewerkers van Bureau Jeugdzorg voor het onderdeel toegang. Laat in 

2014 is gekozen om 2Noord als faciliterend werkgever aan te wijzen voor de periode van 2 jaar 

(2015-2016). 

 

Op de inhoud van gespecialiseerd casemanagement door Bureau Jeugdzorg is meer zicht 

verkregen. Bureau Jeugdzorg heeft deze functie beschreven in een notitie, die door gemeenten is 

gebruikt om deze taak af te stemmen met de werkzaamheden van het CJG. De intentie bestaat om 

een deel van het gespecialiseerd casemanagement regionaal in te bedden ter versterking van de 

CJG‟s/gebiedsteams. Dit is op het laatste moment ook gerealiseerd. 

 

3.2.2 AMK 

Het AMK is samengevoegd met het Steunpunt Huiselijk Geweld tot het Advies- en Meldpunt 

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) en bij GGD Drenthe ondergebracht  

 

3.2.3 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 

Voor de taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering is lange tijd verkend of 

een fusie mogelijk was op het niveau van Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe). Dit 

heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe gecertificeerde instelling die deze taken voor de 

provincies Groningen en Drenthe uitvoert onder de naam 2Noord. 

 

3.2.4 Crisisdienst 

Voor crisissituaties is het noodzakelijk om 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid te organiseren. 

De ambitie geformuleerd in het Transformatieplan 2014 is dat er een integrale crisisdienst voor de 

totale jeugdhulp in Drenthe komt die via één centrale telefoonnummer te bereiken is (Spoed4Jeugd 

Drenthe) De uitwerking was echter in september 2014 nog niet beschikbaar. 

 

Aan de hand van de interviews wordt duidelijk dat bij de start van de Drentse pilot gemeenten het 

voornamelijk anders wilden doen dan Bureau Jeugdzorg. De negatieve beeldvorming over BJZ in 

het algemeen speelde hierbij een rol. Gemeenten wensen de toegang en toeleiding vooral zelf in te 

richten om deze beter, overzichtelijker, sneller, integraal en dichter bij de cliënt te brengen. Dat 

kwam er volgens sommigen op neer dat gemeenten het wiel vooral zelf wilden uitvinden.  

De beginperiode kan als moeizaam gekarakteriseerd worden doordat de beeldvorming over een 

weer (Bureau Jeugdzorg als bureaucratisch en logge organisatie enerzijds en CJG als een plek 

waar onvoldoende deskundigheid aanwezig is anderzijds) de samenwerking in de weg stond. 

Volgens de geïnterviewden is de provincie hierin op tactische wijze te werk gegaan door aan te 

dringen op en vast te houden aan zaken die de provincie belangrijk vond en ruimte te geven aan 

de gemeenten waar deze werd gevraagd. Dit heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk Bureau 

Jeugdzorg en gemeenten een betere samenwerkingsrelatie hebben gekregen. Dit is niet zonder 

slag of stoot gegaan, maar stap voor stap gerealiseerd.  

 

De toegang was lange tijd onduidelijk. In april 2014 is er een memo opgesteld waarin de 

verschillende scenario‟s voor de werkgeverschap van medewerkers BJZ toegang. Deze deadline is 

onder aandringen van de provincie ingesteld. Toen is er voor de oplossing gekozen om BJZ als 

faciliterend werkgever in te stellen voor de periode van 2 jaar. 
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3.3 Bewezen effectieve jeugdzorgprogramma’s 

 

Het werken met bewezen effectieve programma‟s, in samenhang met monitoring en meten van 

resultaten (zoals geïnitieerd en ondersteund door PIONN) is volgens onze bevindingen voldoende 

overgedragen naar gemeenten. Een gemeente: 

 

De provincie heeft PIONN ingezet om goed te volgen welke interventies ingezet worden en wat 

daar de resultaten van zijn. Dat maakt het evidence-based en daar heb je wat aan. Die handelwijze 

willen wij in de volle breedte van de jeugdzorg op inzetten. Dat hebben wij dus van de provincie 

meegekregen en overgenomen.  

 

De overdracht van de monitor Meetbaar Beter heeft hierbij een belangrijke functie. De monitor 

Meetbaar Beter is de plek waar alle informatie over jeugd(zorg) in Drenthe samen komt, in de vorm 

van trends, prognoses en vergelijkingen (%), op postcode- en/of gemeenteniveau. Ieder half jaar is 

er een factsheet beschikbaar met cijfers over de jeugd(zorg) op gemeenteniveau. Drenthe is daarin 

een voorloper. Zoals een respondent vanuit een gemeente het verwoordt: 

 

Daarin heeft de provincie met de jeugdmonitor een tijdje voorgelopen en was daar heel coulant 

mee naar gemeenten toe om gebruik te kunnen maken van de kennis en kunde. Wij waren een 

van de eerste regio’s om inzicht te krijgen in de hoeveelheid jeugdigen in zorg. Daardoor konden 

wij gebruik maken van de informatie en historie en hebben wij extra slagen in kunnen maken. En 

dat kwam voornamelijk door de provincie. 

 

In beginsel waren gemeenten niet overtuigd van de meerwaarde van een monitor. Door een aantal 

geïnterviewden is daarover opgemerkt dat de goede startpositie die de provincie Drenthe bood, 

zoals het genereren van gegevens en werken met effectieve methodes, niet altijd op volle waarde 

door gemeenten is geschat. Gemeenten hadden geen vergelijkingsmateriaal om te waarderen wat 

de provincie in de loop der jaren had opgebouwd en waar ze nu van konden profiteren. 

 

In het Transformatieplan jeugdhulp van 12 mei 2014 is vastgesteld dat zorgaanbieders die 

jeugdhulp in Drenthe vanaf interventieniveau 3 willen leveren, verplicht deelnemen aan het factlab 

jeugdhulp dat jaarlijks door PIONN wordt georganiseerd. 

 

3.4 Succesvolle bestanddelen van jeugdzorgbeleid 

 

Als succesvol bestanddelen van jeugdzorgbeleid die de provincie wilde behouden zijn benoemd:  

- ook na transitie inkoop gespecialiseerde zorg op schaalniveau Provincie Drenthe  

- werken met constructie hoofdaannemer – onderaannemer  

 

Beide doelstellingen zijn behaald. In RTA Drenthe zijn afspraken gemaakt met Yorneo om via 

Yorneo de landelijk werkende instellingen in te schakelen indien zorg die voorhanden is 

onvoldoende blijkt te zijn. Yorneo is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het coördineren en 

financieel afwikkelen van de afspraken met de zorgaanbieders. Daarnaast heeft de provincie in het 

Uitvoeringsprogramma benoemd dat Yorneo vanuit zijn rol zal toezien dat de onderaannemers 

voldoen aan de gestelde kwaliteits- en certificeringseisen.  
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In het Transformatieplan dat door de 12 gemeenten in Drenthe is aangenomen, is afgesproken dat 

op de schaal van Noord Nederland (Drenthe, Groningen, Friesland) samenwerken op het gebied 

van zeer specialistische functies noodzakelijk is en daarbij ook voordelen heeft. Het gaat hierbij om 

functies als intramurale behandeling, crisisplaatsen en bijzondere opname in psychiatrische 

ziekenhuizen, residentiële woonvoorzieningen, ambulante GGZ-behandeling, kennis borgen en 

delen, en onderzoek.  

De komende jaren zal nog wel flink gewerkt moeten worden aan betere samenwerking tussen de 

aanbieders van bovenregionale zorg onderling en met het voorliggend veld.  

 

3.5 Voortgang van succesvolle projecten en werkwijzen 

 

Binnen de provincie Drenthe zijn diverse projecten en werkwijzen ontwikkeld die als succesvol 

worden gezien. Een doel van de provincie is dan ook dat deze door gemeenten benut worden.  

 

Een voorbeeld is het programma Vroeg Erbij, een programma voor leidsters van peuterspeelzalen 

die vragen hebben over de ontwikkeling van kinderen. Dat programma is nu opgenomen in de 

inkoopcontracten, waarmee de inzet is geborgd. Dit is een mooi voorbeeld van een programma dat 

met de hulp van de provincie ontwikkeld kon worden, Drenthe breed. Bijzonder is, dat het gaat om 

een preventief programma.  

 

Hieronder beschrijven we voor enkele programma‟s in welke mate voortgang gerealiseerd is. 

 

3.5.1 Positief Opvoeden Drenthe 

Onze conclusie luidt dat het overdragen van POD op succesvolle wijze is gebeurd. Positief 

Opvoeden Drenthe is in zijn geheel overgenomen door de 12 gemeenten in Drenthe. In 2011 

hebben de 12 gemeenten een bestuurlijke overeenkomst getekend om tot implementatie van het 

project Positief Opvoeden Drenthe te komen.  

Positief Opvoeden Drenthe (POD) is de overkoepelende naam voor een gezamenlijk denk- en 

werkkader. POD biedt vooral een ordeningsprincipe. In dit principe wordt helder hoe de gemeenten 

de ondersteuning en jeugdhulp vorm willen geven. Zo geeft POD richting aan alle professionals en 

andere opvoeders rondom ouders, kinderen en jeugdigen. In het RTA Drenthe committeren 

gemeenten zich om de werkwijze van Positief Opvoeden Drenthe als fundament te nemen voor de 

toekomstige jeugdzorgketen in Drenthe. De gemeenten reserveren vanaf 2015 structureel 2% van 

totale budget voor de uitrol van POD in het voorliggende veld. De stuurgroep POD is 

verantwoordelijk voor uitrol. In de periode daarna is in de expertgroep Positief Opvoeden Drenthe 

verder gewerkt aan de implementatie van POD. 

In de interviews worden deze resultaten bevestigd. De meeste betrokkenen geven aan dat de 

overdracht van POD goed is geweest. Als voordelen van POD worden genoemd dat men nu op 

alle niveaus (nulde,1ste, 2de lijn) dezelfde taal spreekt.  

 

Tijdens de overdracht van POD naar de gemeenten heeft de provincie een positieve en 

enthousiasmerende rol gespeeld. Het programma is dan ook succesvol overgenomen. Er is veel 

energie in gestopt. Dat is terug te merken aan de basis die gelegd is voor de samenwerking. 
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Naast alle positieve reacties worden ook enkele kanttekeningen geplaatst. Zo wordt opgemerkt dat 

het eigenlijk niet de taak van een gemeente moet zijn om inhoudelijk te bepalen hoe medewerkers 

moeten werken. Het werken conform POD en het gebruiken van dezelfde methode en formulieren 

neemt een deel van de autonomie weg die de gemeenten wensen.  

 

Vanuit onze gemeente zijn wij van mening dat het veld als eerste bepaalt hoe de zorg wordt 

uitgevoerd. En dat schuurt wanneer er van bovenaf besloten wordt hoe er hulp verleend moet 

worden. Een voorbeeld is de invoering van de VOD en POD. Hoe de hulpverlener daadwerkelijk te 

werk gaat, dat is aan de hulpverlener. Wij willen sturen op resultaten en niet op hoe men het doet. 

 

Ook wordt aangekaart dat POD voornamelijk is ingericht vanuit de jeugdzorggedachte. Dat 

bemoeilijkt de afstemming en aansluiting met GGZ-jeugd en LVB-jeugd. Daarnaast vindt één 

geïnterviewde deze aanpak te aanbodgericht.  

 

Wat ik wel als verbeterpunt kan aandragen is dat de pilot en de inspanning van de provincie sterk 

gericht waren op de ‘kolom’ jeugdzorg. Wij willen echter een integrale oplossing voor de voorkant 

waarin ook alle aanpalende sectoren (ABWZ/Wmo, Participatie) meegenomen worden. 

 

In de praktijk heeft het wel wat gevraagd om POD ook van de gemeenten te maken. En er is extra 

inspanning nodig geweest om de afstemming met GGZ-jeugd en LVB-jeugd goed te krijgen. Dit 

alles heeft tijd gevergd, maar partijen hebben elkaar nu gevonden. De provincie heeft hierin het 

uitgangspunt aangehouden: “loslaten met ondersteuning”. Zoals een van de geïnterviewden zei:  

 

De betrokkenheid van de beleidsambtenaren en van de gedeputeerde heeft gemaakt dat de 

gemeenten het hebben overgenomen. Met name zaken als monitoring en de effectief bewezen 

interventies. Bij het laatste punt is POD als systematiek en methode aangenomen. Daar heeft de 

provincie zich erg sterk voor gemaakt.  

 

3.5.2 Signs of Safety  

Signs of Safety (SoS) is een benadering die binnen de jeugdbescherming is ontwikkeld. De kern 

van de benadering is dat de professional samenwerkt met het gezin en netwerk aan (verbetering 

van) de veiligheid van het kind. De professional werkt vanuit partnerschap met ouders. SoS is een 

manier van werken die de eigen kracht van het gezin op respectvolle wijze kan versterken, gebruik 

maakt van het sociaal netwerk en praktische handvatten biedt aan ouders en professionals. 

Hierdoor ontstaat openheid en duidelijkheid voor alle partijen en krijgt ieder oog voor de 

verschillende visies van de betrokkenen. Bureau Jeugdzorg Drenthe heeft een belangrijke rol 

vervuld in de ontwikkeling en implementatie van de Signs of Safety benadering in Nederland.  

Ook ten aanzien van Sign of Safety luidt de conclusie dat de overdracht naar gemeenten 

ruimschoots is gelukt. Binnen de Drentse pilot jeugd is de Signs of Safety benadering een integraal 

onderdeel geworden van Veilig opgroeien Drenthe. Daarmee is SoS wellicht minder zichtbaar, 

maar de principes zijn wel overgenomen. In sommige gemeenten zijn afspraken gemaakt over 

casuïstiek. Medewerkers van teams in gemeenten leveren casussen aan en bespreken die in een 

beraad. Er vinden nog geen trainingen en evaluaties op het gebied van SoS plaats. Daar is nu 

geen geld voor vanuit de gemeenten. 
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Wat goed gelukt is, is dat men in Drenthe ervaart dat ze nu een gezamenlijke taal spreken en dat 

het binnen elke gemeente normaal is om deze taal te spreken. 

 

3.5.3 Doen wat Werkt! 

Het project Doen Wat Werkt! beoogt een aansluitend geheel van effectieve interventies, uitgevoerd 

onder eenduidige regie. Het project Doen Wat Werkt Academie heeft als doelstelling het 

doorontwikkelen, protocolleren en kwalitatief borgen van Doen Wat Werkt!. De doelgroep wordt 

gevormd door de jeugdigen die uit Jeugdzorg-plus uitstromen. 

Bij dit project is het, vergeleken met POD en Signs of Safety, minder goed gelukt om het over te 

dragen naar het gemeentelijke/regionale niveau. In de inkoopafspraken is het minimaal 

meegenomen. Volgens een aantal geïnterviewden hebben gemeenten het nu nog zo druk met het 

organiseren van de toeleiding en toegang dat er minimale aandacht voor de zwaardere doelgroep 

is.  

 

3.6 Experimenteren met nieuwe werkwijzen en nieuwe regelgeving  

 

Een van de doelen die de provincie Drenthe heeft geformuleerd, heeft betrekking op het zoeken 

naar en realiseren van mogelijkheden om al voordat de transitie een feit is, te komen tot 

transformatie op een aantal onderdelen, binnen de toen bestaande wettelijke mogelijkheden. Dit is 

gebeurd op drie terreinen: 

- Vervangen van de indicatie door een professionele verwijzing 

- Inrichten van Ouder en Kind Centra 

- Inbrengen expertise vanuit gespecialiseerde jeugdzorg in lokaal domein 

 

3.6.1 Vervangen van indicatie door professionele verwijzing 

Een van de transformatiedoelen waar mee geëxperimenteerd werd was het vervangen van de 

indicatie door een professionele verwijzing. Doel daarvan was het traject van indiceren te 

verkorten. De provincie heeft dit gefaciliteerd en heeft alles in het werk gesteld om deze oefening 

te laten slagen. Het experiment heeft echter niet het maximale resultaat behaald. Volgens 

betrokkenen is de mogelijkheid onvoldoende gebruikt. Als toelichting wordt genoemd dat het idee 

van professionele verwijzing op zich goed was, maar er bleven meerdere routes beschikbaar, zoals 

een zorgmelding, een AWBZ-aanvraag en aanmelding door de cliënt zelf. Dat maakte dat het 

aantal casussen dat middels een professionele verwijzing binnen kwamen, minder was dan 

verwacht. De provincie heeft alle mogelijkheden gebruikt om de professionele verwijzing te regelen 

zoals bijvoorbeeld mandaat en „leantrajecten' in een aantal gemeenten.  

Een knelpunt was dat de verantwoordelijkheid die Bureau Jeugdzorg droeg moeilijk te combineren 

was met het proefdraaien. Bureau Jeugdzorg twijfelde of het verantwoord was de professionele 

verwijzing via gemeenten uit te laten voeren en voelde nog onvoldoende vertrouwen in de CJG‟s 

voor deze taak. Door sommige geïnterviewden werd opgemerkt dat bij Bureau Jeugdzorg het 

accent wellicht teveel lag op de zorgen die er waren. Het feit dat sommige aspecten van wetgeving 

niet waren gewijzigd, heeft er ook voor gezorgd dat de professionele verwijzing niet goed van de 

grond kwam. Op een gegeven moment kwamen partijen er achter dat er wel mogelijkheden waren, 

maar toen was er helaas weinig tijd meer om ervaringen hiermee op te doen.  
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Als opbrengst van dit experiment wordt door Bureau Jeugdzorg wel genoemd dat Bureau 

Jeugdzorg steeds meer de verbinding kon leggen met het lokale veld, dat was heel zinvol in de 

aanloop naar de transitie. Een citaat vanuit Bureau Jeugdzorg:  

 

Als een medewerker fysiek in een team aanwezig was, kon Bureau Jeugdzorg makkelijker kennis 

overdragen in de CJG’s of gebiedsteams, daar was grote behoefte aan. Dat gaf ons waardering 

voor het werk dat wij deden en schiep mogelijkheden. Er waren zelfs detacheringmogelijkheden die 

door de provincie werden gecreëerd. Nu halen de lokale teams de expertise die ze nodig hebben 

bij ons. Bij een gemeente was bijvoorbeeld een team waar ze alle vragen van 0 tot 100 wilden 

behandelen. Medewerkers van Bureau Jeugdzorg moesten voor een plaats in dat team solliciteren. 

Nu hebben ze extra uren van deze medewerker ingekocht bovenop wat ze al hadden, omdat het 

zo goed beviel. 

 

Ook vanuit gemeenten worden positieve ervaringen genoemd: 

 

De professionele verwijzing betekende een enorme versnelling in het proces. Er kan snel een 

beschikking geregeld worden, er kan sneller geschakeld worden in kennis en er wordt gekeken 

naar welke vorm van hulp het beste ingezet kan worden. 

 

Ook wordt genoemd dat deze oefening voor gemeenten de complexiteit van de jeugdzorg duidelijk 

maakte. 

 

3.6.2 Inrichten van Ouder en Kind Centra 

Het Ouder en Kind Centrum in een integraal centrum voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 

0-6 jaar. De visie hierachter is om vroeg en integraal hulp in te zetten waar dat nodig is. De 

provincie heeft ervoor gezorgd dat Ouder en Kind Centra in het RTA zijn opgenomen en heeft 

hiermee afgedwongen dat er een gezamenlijk kader is waar verschillende partners integraal mee 

gaan werken. 

In 2014 is een start gemaakt. Dit initiatief is minder ver gevorderd dan andere initiatieven die door 

de provincie opgestart zijn, zoals POD. Dit komt onder meer doordat in het Ouder en Kind Centra 

ook andere partijen zijn betrokken, zoals GGZ-jeugd en LVB-jeugd. Doordat de partijen minder 

bekend met elkaar waren, was meer tijd nodig om aan vertrouwen te werken voor een verdere 

samenwerking. Deze basis is nu gelegd. Door een aantal geïnterviewden wordt dat als een 

meerwaarde gezien. 

 

3.6.3 Inbrengen expertise vanuit gespecialiseerde jeugdzorg in lokaal domein 

 (BJZ toegangsmedewerkers in CJG‟s/ Gebiedsteams. POD in het onderwijs e.d.) 

 

De provincie heeft de bestaande mogelijkheden om te oefenen en experimenteren maximaal 

benut. In de regio Noord Midden heeft de provincie veel gefaciliteerd op het gebied van pilots met 

toewijzing. Bijv. middels lean-projecten. Gemeenten en instellingen konden samen ruimte nemen 

om te oefenen met toewijzing en met de samenwerking lokale veld en jeugdzorg. Dit heeft veel 

geholpen om een basis voor de samenwerking te creëren. 
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3.7 Overdracht ambtelijke kennis jeugdzorg, inkoop, financiering 

 

De provincie heeft de overdracht van ambtelijke kennis inzake beleidsontwikkeling met name door 

middel van actieve deelname aan diverse overleggen, werk– en expertgroepen in het kader van de 

Drentse pilot vormgegeven. De provincie was op afroep beschikbaar voor de volgende overleggen 

in de regio: 

- Regiobureau (ambtelijk + CJG-coördinatoren) 

- Bestuurlijk overleg portefeuillehouders 

- Klankbordgroepen met uitvoeringsorganisaties 

- Themadagen en lokale pilots (b.v. „Lean‟ traject Noordenveld) 

 

Daarnaast nam de provincie deel aan de volgende overlegvormen die in het kader van de Drentse 

pilot waren ingesteld: 

- Werkgroep transformatie 

- Expertgroep Monitoring 

- Expertgroep Hoe kopen we in 

- Expertgroep opstellen Regionaal Transitie Arrangement Drenthe 2014-2016 en 

Transformatieplan 

- Expertgroep uitwerking toekomstscenario‟s Bureau Jeugdzorg 

- Expertgroep Positief Opgroeien Drenthe 

- Expertgroep cliëntenbeleid (niet opgericht wel in Drentse pilot ingevuld) 

 

In de interviews komt naar voren dat de rol van de provincie sterk gewaardeerd werd. Door alle 

geïnterviewden is de actieve, deskundige en betrokken inbreng van de provincie tijdens de 

overdracht genoemd. De provincie heeft veel ingezet op intersectoraal werken en het betrekken 

van de gemeenten vanaf het moment in 2010 dat duidelijk werd dat de zorg zou worden 

overgedragen naar de gemeenten. Dit heeft vooral gestalte gekregen in het oprichten van de 

Drentse pilot en de betrokkenheid van de provincie aan alle bovengenoemde overlegvormen, werk- 

en expertgroepen. Mede op initiatief van provinciale staten hebben ambtenaren gemeenten 

betrokken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Hiermee werd gemeenten de 

mogelijkheid geboden om mee te beslissen over uitgangspunten, acties en het inzetten van (delen 

van) het budget. In mei en november 2013 zijn daartoe werksessies belegd met ambtenaren. 

De respondenten geven aan dat de provincie veel kennis van zaken heeft en dat ze deze kennis 

ruimschoots hebben overgedragen. Vooral de open en bereidwillige houding van de provincie 

wordt door de betrokkenen geprezen. Deze opstelling heeft ertoe bijdragen dat veel zaken goed 

zijn opgepakt en worden doorgezet. 

 

De provincie heeft vooral gefaciliteerd door het inzetten op de intersectorale samenwerking. Zij 

hebben volop meegedaan op een volwassen manier, in openheid en met grote betrokkenheid. 

 

Door sommigen worden enkele vraagtekens gezet bij de bereidheid van gemeenten om de kennis 

en expertise van de provincie over te nemen. 

 

De provincie was geen bepalende partij als het gaat om de inkoop. Die taak ligt bij de gemeenten. 

De provincie bood richting en ruimte, maar de gemeenten wilden zelf het wiel uit vinden. Er is 



 VanMontfoort  19
  

allerlei ambtelijk overleg geweest om vanuit de provincie de expertise over te dragen. Als ik dat 

heel objectief bekijk, dan hadden de gemeenten meer kennis en expertise kunnen aannemen. Om 

geholpen te worden, moet je echter wel geholpen willen worden en die vraag hadden gemeenten 

op dat moment niet.  

 

3.8 Resultaten Drenthe in landelijk perspectief 

 

We kunnen de gerealiseerde doelen en resultaten in de provincie afzetten tegen het landelijk beeld 

aan de hand van de transitiemonitor. In november 2014 hebben alle Nederlandse gemeenten voor 

de vierde en laatste keer de transitiemonitor Jeugd ingevuld. De elf gemeenten uit de provincie 

Drenthe hebben deze monitor ook ingevuld. De monitor richt zich op de taken en 

verantwoordelijkheden die de gemeenten erbij kregen en was opgezet om uit te zoeken hoe ver de 

gemeenten waren met de voorbereidingen. De evaluatie in opdracht van de provincie Drenthe richt 

zich niet op alle vragen die in de monitor gesteld zijn. De vragen die de meest overlap bieden, 

gaan over de toegang en de inrichting van de jeugdhulp, het inkopen van alle lokale en 

bovenlokale aanbieders, de crisisdienst, het gedwongen kader en de regionale 

samenwerkingsverbanden.  

In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoort Drenthe, net als vele andere regio‟s, op 

sommige vragen hoger dan het gemiddelde en op andere wat lager. Hieronder een toelichting op 

de hierboven genoemde thema‟s wordt stilgestaan bij hoe de Drentse gemeenten gescoord 

hebben. 

 

3.8.1 Toegang 

In november scoorden de Drentse gemeenten op bijna alle punten van de toegang hoog. Zo 

hadden de gemeenten duidelijk waar de vrij toegankelijke zorg ophield en de niet- vrij toegankelijke 

zorg begon. Zoals blijkt uit de tabel in bijlage 3, hadden alle Drentse gemeenten, dus 100%, een 

besluit genomen en bepaald wat de vrij toegankelijke en de niet-vrij toegankelijke voorzieningen 

inhielden. Het landelijk gemiddeld op dit punt is 82%. Daarnaast hadden alle gemeenten de 

infrastructuur voor de toegang tot de jeugdhulp gereed. Zij scoorden 100% terwijl het landelijk 

gemiddelde op 85% staat. Tenslotte was er een besluit over welke organisatievorm de toegang tot 

de jeugdhulp zou uitvoeren. Ook hier scoorden de Drentse gemeenten dus 12% hoger in 

vergelijking met het landelijk gemiddelde van 88%.  

 

De gemeenten in Drenthe hebben ook hoger gescoord op de vraag of er afspraken gemaakt zijn 

over de wijze waarop er onderling afgestemd werd met de gemeente over de verwijzingen. Zo had 

67% van de Drentse gemeenten deze afspraken gemaakt, terwijl landelijk slechts 24% dit gedaan 

had. En 42% van de gemeenten in Drenthe hebben afspraken met de huisartsen, medisch 

specialisten en jeugdartsen over de wijze waarop zij informatie zouden ontvangen over de 

gecontracteerde jeugdhulp, terwijl dit landelijk op 36% lag. Tenslotte hebben 67% van de 

gemeenten afspraken met Bureau Jeugdzorg en CIZ gemaakt over de warme overdracht van 

cliënten die bekend zijn bij Bureau Jeugdzorg en het CIZ, maar waarvan de aanvraag door BJZ of 

CIZ niet voor 1 januari 2015 is afgedaan. Ook hierin steekt Drenthe gunstig af tegen het landelijk 

gemiddelde, dat slechts 29% bedraagt.  
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Op twee van de vragen over de toegang scoorden de Drentse gemeenten lager dan het landelijk 

gemiddelde. Zo had slechts 25% van de gemeenten in Drenthe geregeld bij wie het mandaat ligt 

over de toekenningen van niet-vrij toegankelijke voorzieningen. Het landelijk gemiddelde was 59%. 

Verder had 42% van de Drentse gemeenten afspraken met Bureau Jeugdzorg over een warme 

overdracht van de cliënten die op 31 december 2014 nog onder de toegang van BJZ vielen. 

Landelijk gezien had 60% van de gemeenten dit geregeld. 

 

3.8.2 Crisisdienst 

Tot eind 2014 waren zorginstellingen verantwoordelijk voor het verlenen van crisiszorg. Zij namen 

de meldingen aan, beoordeelden of er sprake was van acute crisis en of er onmiddellijk zorg nodig 

was. Na de transitie is deze verantwoordelijkheid bij gemeenten terecht gekomen.  

Landelijk gezien had 83% van de gemeenten een besluit hierover genomen. Drenthe scoort hier 

lager op, met de helft van de Drentse gemeenten. Ook ten aanzien van de positionering van de 

crisisdienst scoren de Drentse gemeenten lager dan het landelijk gemiddelde, resp. 67% en 81%. 

Tenslotte moest de gemeente per 1 januari geregeld hebben dat een crisisplaatsing direct gedaan 

kon worden. Van de Drentse gemeenten had 42% dit geregeld, in vergelijking met het landelijk 

gemiddelde van 81%. 

 

3.8.3 Inkoop 

Op drie van de zeven vragen over de inkoop bij gemeenten scoorden de Drentse gemeenten hoger 

dan het landelijk gemiddelde. Alle gemeenten in Drenthe hadden de instellingen laten weten op 

welke wijze zij bekostigd gingen worden. Landelijk was dit 82%. Ook hadden alle gemeenten de 

instellingen laten weten welke zorg er precies ingekocht werd en hoe het betalingsritme zat. 

Landelijk gezien had 73% van de gemeenten dit gedaan. Tenslotte hadden alle Drentse 

gemeenten 3,75% van het budget gereserveerd voor de zorg waarvoor VNG een landelijk 

raamcontract opstelt, terwijl het landelijk gemiddelde op 80% stond.  

 

Op de overige vier vragen scoorden de Drentse gemeenten lager dan het landelijk gemiddelde. De 

Drentse gemeenten liepen wat achter op het afronden van de contracten, zo had 54% van alle 

gemeenten in Nederland de contracten rond met alle jeugdhulpaanbieders, terwijl dit in Drenthe 

17% was. Ook had 17% van de Drentse gemeenten de contracten met de aanbieders die 

bovenregionaal jeugdhulp bieden rond, terwijl het landelijk gemiddelde op 49% stond.  

Landelijk gezien was 62% van de gemeenten op 1 januari 2015 gereed om facturen en declaraties 

van zorgaanbieders af te handelen, in Drenthe was 42% van de gemeenten daar klaar voor. 

Tenslotte moesten de gemeenten een besluit nemen over de wijze waarop de hoogte van een 

PGB zou worden vastgesteld. Landelijk gezien had 34% van de gemeenten daar een besluit over 

genomen, terwijl dit slechts voor 8% van de gemeenten in Drenthe gold.  

 

3.8.4 Gedwongen kader 

De gemeenten in Drenthe hebben op het thema Gedwongen kader op drie van de vier vragen 

hoger gescoord dan het landelijk gemiddelde. Zo hebben alle Drentse gemeenten afspraken met 

de Raad voor de kinderbescherming gemaakt, terwijl het landelijk gemiddelde 73% was. Daarnaast 

hadden volgens de transitiemonitor alle gemeenten in Drenthe besloten wie er een verzoek tot 

onderzoek mag doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dit is overigens in tegenspraak met 

de bevinding die we in paragraaf 3.2 noemen, dat dit nog niet geregeld is. Over heel Nederland 
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had drie kwart van de gemeenten dit besloten. Tenslotte hebben alle gemeenten in Drenthe 

afspraken gemaakt met de politie over de route van de zorgmeldingen van de politie, terwijl 

landelijk gezien slechts 63% dit had gedaan.  

Van alle Drentse gemeenten had 17% door het college laten vaststellen welke organisatie 

gemandateerd was om overleg te voeren met de gecertificeerde instellingen in geval deze de inzet 

van jeugdhulp nodig achtte, tegen 56% landelijk.  

 

3.8.5 Regionale samenwerking 

Op alle punten van de regionale samenwerking scoorden de Drentse gemeenten in november 

hoger dan het landelijk gemiddelde. Zo hadden alle gemeenten in Drenthe een juridische basis 

voor alle samenwerkingsafspraken die met andere gemeenten in regionaal verband werden 

gemaakt, terwijl het landelijk gemiddelde 65% was. Daarnaast hadden 75% van de Drentse 

gemeenten een financiële dekking voor de mogelijk onverwachte toename in de kosten van de 

jeugdhulp, terwijl dit landelijk gezien onder de 60% lag. Tenslotte hebben alle Drentse gemeenten 

gekozen voor een regionale financiële risicoverevening, terwijl het landelijk gemiddelde slecht 55% 

was. 
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4 Ondersteuning transitie door provincie 

 

 

Onderzoeksvraag 2 

Heeft de Provincie het transitieproces voldoende ondersteund)? 

 

De tweede onderzoeksvraag kan met een volmondig ja beantwoord worden. De provincie heeft op 

diverse manieren het transitieproces gefaciliteerd: 

- Financiering projectleiders in projectfase 1 

- Co-financiering kwartiermakers in projectfase 2 

- Inzet procesondersteuner (STAMM cmo) 

- Beschikbaar stellen budget voor projecten 

- Beschikbaar stellen budget voor zorgaanbieders/Bureau Jeugdzorg om zich te richten op 

wensen nieuwe financiers  

- Ondersteuning sectorplan werkgelegenheid  

- Via flexibele schuif € 1.050.000 in 2014 eenmalig beschikbaar stellen aan gemeenten voor 

versterking voorliggend veld  

 

Alle geïnterviewden zijn van mening dat de provincie ruimschoots heeft ondersteund. De kennis, 

beschikbaarheid en betrokkenheid van ambtenaren en gedeputeerde hebben volgens de 

betrokkenen een grote bijdrage geleverd aan de goede overdracht van de jeugdzorg. Daarnaast 

was er veel waardering voor de ruime financiële middelen die de provincie beschikbaar heeft 

gesteld ter ondersteuning van het proces.  

 

Het is fijn dat organisaties de ruimte en budgetten hebben gekregen. Dat heeft ervoor gezorgd dat 

aanpassingen in een sneller tempo konden plaatsvinden. Als je kijkt naar wat er tot stand is 

gekomen, vind ik dat je daar positief over kan zijn. Dankzij die extra middelen is een goede 

samenwerking tot stand gekomen en zijn er veranderingen gerealiseerd.  

 

Reactie vanuit een gemeente: 

 

Wij hadden in het begin een werkbudget, maar we konden onvoldoende overzien hoeveel we nodig 

hadden. Gaandeweg kwamen we er achter dat we meer mensen nodig hadden op verschillende 

trajecten. Dat kostte geld. Daar hebben wij in de provincie een goede partner in gevonden. Zij 

faciliteerde dat namelijk voor een belangrijk deel. Ook de kwartiermakers hebben zij voor een groot 

deel gefaciliteerd. Het budget dat vanuit het Rijk beschikbaar was gesteld, was namelijk echt 

onvoldoende. De provincie heeft dat dus uit eigen budget gedaan. 

 

Ook wordt gewezen op het mogelijk maken van verschillende experimenten: 

 

Als we een pilot nodig hadden, was de provincie altijd bereid om te luisteren en financiering te 

bieden om de pilot waar te kunnen maken. We hebben in deze hoek veel te maken met 

tienermoeders en een hoge kindersterfte. We zijn met meerdere partijen een project gestart om 

aan de voorkant interventies te plegen (themadagen, onderwijs) en de cijfers omlaag te krijgen. 

Daar hebben we van de provincie financiering voor gehad. 
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Er was veel waardering voor de manier waarop de provincie haar rol vervulde: 

 

In mijn ogen is er niks wat de provincie beter had kunnen doen. Dat zou ik dan direct besproken 

hebben. De provincie was namelijk altijd toegankelijk en benaderbaar. Er was sprake van open 

communicatie. 

 

Zij hebben veel ondersteuning geboden en hebben zich op gegeven moment teruggetrokken. Toen 

hebben zij de verantwoordelijkheid van de gemeenten bij de gemeenten gelaten. Ik vind het heel 

knap hoe zij dat hebben losgelaten. Zij hebben de gemeenten de ruimte geboden om de 

verantwoordelijkheid te kunnen dragen. 

 

Door een aantal geïnterviewden worden eventuele nadelige effecten van deze ruime manier van 

faciliteren aangekaart. Zij denken dat door de vele financiële middelen gemeenten “verwend” zijn 

geraakt en daardoor zelf onvoldoende konden inschatten wat het kost om bepaalde ondersteuning 

te bieden. De co-financiering van de kwartiermakers door de provincie heeft wellicht een minder 

krachtige stimulans gegeven aan de gemeenten om bijvoorbeeld goed in te schatten wat het 

instellen van een inkoopteam vraagt.  

 

Zorgaanbieders hebben in de periode naar de transitie veel ruimte gekregen om zich op de 

wensen van de nieuwe financiers te richten. Dit is onder andere bereikt door de samenwerking in 

de Drentse pilot. Een voorbeeld pilot is het „lean‟ traject in de gemeente Noordenveld dat de 

provincie samen met de gemeente heeft gefinancierd. Via de „lean-methode‟ is er door werkers van 

het CJG en Bureau Jeugdzorg, vanuit de optiek van de cliënt, een geheel nieuwe 

aanmeldingsroute opgesteld. Uitgangspunt daarbij was goede effectieve zorg voor jeugdigen en 

hun ouders, in plaats van de diverse organisatiebelangen. Ook in andere lokale pilots is hiermee 

geëxperimenteerd, waarbij de regio‟s ieder hun „kleur‟ hebben gegeven aan de routes naar zorg.  

In het Uitvoeringsprogramma 2014 wordt geconstateerd dat er op het gebied van de toegang naar 

jeugdzorg in een samenwerking van CJG en Bureau Jeugdzorg grote stappen zijn gezet, maar dat 

er ook nog veel van elkaar geleerd kan worden.  
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5 Wettelijke taken en afspraken 

 

 

Onderzoeksvraag 3 

Heeft de provincie voldaan aan de wettelijke taken en aan de gezamenlijke inspanningen die 

afgesproken zijn tussen IPO, VNG en Rijk? 

 

5.1 Wettelijke taken 

 

De provincie Drenthe heeft de wettelijke taken van de provincie ten aanzien van de jeugdzorg in 

het Uitvoeringsprogramma 2014 als volgt samengevat: 

- Taken van Bureau Jeugdzorg: inbrengen van toegangstaken in CJG/gebiedsteam, 

samenvoegen AMK en SHG en schaalvergroting jeugdbescherming en jeugdreclassering via 

een gecertificeerde instelling.  

- Wachttijden: nauwelijks wachtlijsten en lange wachttijden. 

- Zorgaanbod: toereikend en flexibel zorgaanbod. Kenniscentrum POD voor overdracht van 

kennis, werken met één zorgaanbieder in de constructie hoofdaannemer. 

- Aanpak Transitie. 

 

Als we kijken naar de realisering van de wettelijke taken kunnen wij concluderen dat de provincie 

hieraan voldaan heeft. De taken van Bureau Jeugdzorg zijn ondergebracht, de wachtlijsten/tijden 

zijn niet toegenomen, er is sprake van toereikend zorgaanbod en partijen hebben gewerkt aan 

flexibel zorgaanbod middels diverse pilots en projecten. Verder heeft overdracht van kennis 

plaatsgevonden door het in stand houden van POD en het continueren van de afspraken met 

Yorneo als hoofdaannemer voor jeugdzorg in de provincie Drenthe, waarbij wordt toegezien op de 

kwaliteit van de onderaannemers. Ook ten aanzien van taken als cliëntenbeleid heeft de provincie 

voldoende aan haar taken voldaan. Het thema cliëntenbeleid is als thema in een werkgroep 

opgepakt die naar de gemeenten geadviseerd heeft om de functies van 

cliëntenvertrouwenspersoon en belangenbehartiging te borgen. De provincie heeft ook in 2014 de 

positie van Zorgbelang Drenthe versterkt.  

 

5.2 Afspraken Rijk, VNG en IPO  

 

In 2012 hebben Rijk, VNG en IPO een gezamenlijke transitieagenda jeugdhulp opgesteld. De 

agenda is nader uitgewerkt in het gezamenlijke Transitieplan dat mei 2013 uitgebracht is.  

Het Transitieplan is een gezamenlijk afsprakenkader en als zodanig een belangrijk 

sturingsinstrument voor de stelselwijziging jeugd. In het plan wordt de aanpak van de transitie 

beschreven, met activiteiten, mijlpalen, rollen en verantwoordelijkheden voor de diverse partners in 

de transitie. Als wij inzoomen op de afspraken die door IPO, VNG en Rijk zijn gemaakt kan de 

provincie terugkijken op het succesvol afsluiten van deze transitieperiode. Aan de hand van de 

thema‟s die genoemd zijn in het geactualiseerd Transitieplan Jeugd van 4 oktober 2013 hebben wij 

bekeken in hoeverre de provincie aan haar afspraken in het kader van de transitie heeft voldaan. 

De afspraken hebben betrekking op: 

- Beperken van frictiekosten  

- Continuïteit van zorg (overgangsregime voor bestaande gevallen)  
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- Eenmalige gegevensoverdracht om de continuïteit van zorg in 2015 te garanderen 

- Certificering van instellingen voor jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) met het 

verlenen van een certificaat als aan de kwaliteitseisen is voldaan. 

- Regionale afspraken over het nieuw in te richten AMHK, de jeugdbescherming, de 

jeugdreclassering, de gesloten jeugdhulp (jeugdzorg-plus) en specialistische vormen van 

zorg.  

 

Een voor een heeft de provincie in samenwerking met de aangewezen partijen gewerkt aan het 

realiseren van deze doelstellingen.  

 

5.3 Risicobeheersing  

 

Een belangrijk aspect bij de transitie is het beheersen van risico‟s. In het Meerjarenbeleidskader 

2013-2016 en het Uitvoeringsprogramma 2014 heeft de provincie Drenthe de risico‟s en 

beheersmaatregelen in kaart gebracht. In alle documenten vanuit de Drentse pilot is zijn de risico‟s 

opnieuw beoordeeld en heeft de provincie er actief op ingezet om deze te weren. De meeste 

risico‟s hadden te maken met de continuering van zorg en de frictiekosten. Beide punten zijn al 

eerder uitgebreid behandeld. Hoewel over het algemeen geconstateerd kan worden dat aan alle 

risico‟s is gedacht, zijn er wel een aantal aandachtspunten. Zoals een geïnterviewde benoemt: 

 

Een van deze vragen is of het budget wel toereikend genoeg zal zijn na de eerste periode in 2015. 

De contracten die we hebben afgesloten, zijn voor een heel jaar en niet enkel voor negen 

maanden. De vraag is dus of de afspraken die we hebben gemaakt, voldoende dekkend zijn voor 

alle kosten. 



26 VanMontfoort 

6 Conclusies en aandachtspunten 

 

 

Met de datum van 1 januari 2015 wordt voor de provincie een lange periode van 

verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg afgesloten. De provincie Drenthe is, zoals blijkt uit de 

evaluatie, een provincie met een bijzondere positie als het gaat om samenwerking met andere 

partijen. Een lange geschiedenis van samenwerking tussen provincie, zorgaanbieders en 

gemeenten waarbij de provincie nadrukkelijk de kwaliteit en effectiviteit van zorg voorop zette, zijn 

een vruchtbare bodem gebleken voor de transitie en transformatie. Geen wonder dat provincie en 

gemeenten de samenwerking zochten in de Drentse pilot jeugd. De provincie werd al snel als 

koploper aangewezen in het kader van de transitie.  

Zoals in de vorige hoofdstukken uitgebreid beschreven, heeft de provincie zowel aan haar 

wettelijke taken in het kader van jeugdzorg voldaan als aan de afspraken die door IPO, VNG en 

Rijk zijn gemaakt. De provincie had hoge ambities ten aanzien van de continuïteit van zorg op een 

kwalitatief goed niveau en zonder oplopen van wachtlijsten. Zowel uit de documenten als uit de 

gesprekken met de direct betrokken is de conclusie dat de provincie op een zeer betrokken, 

actieve en verantwoordelijke wijze deze overdracht heeft gedaan waarbij de continuïteit van zorg 

voor jeugdigen gegarandeerd is gebleven.  

 

Opvallend in de gesprekken is dat alle betrokkenen unaniem erg positief zijn over de wijze waarop 

de provincie de transitie heeft ondersteund en vorm heeft gegeven. Door alle geïnterviewden wordt 

de provincie geprezen voor haar inhoudelijke deskundigheid, betrokkenheid en bereidheid tot 

samenwerking. Deze uitstekende samenwerking wordt onderstreept door de uitkomsten van het 

laatste Transitiemonitor Jeugd van november 2014. Hier scoren de Drentse gemeenten hoog op 

het maken van regionale afspraken en regionale risicowering in vergelijking met het landelijk 

gemiddelde. Hoewel een oorzakelijk verband niet is aangetoond gaan wij ervan uit dat de grote 

inzet van de provincie op het gebied van samenwerking en betrokkenheid van alle partijen bij het 

transitieproces in grote mate aan deze resultaten heeft bijgedragen. 

 

6.1 Sterke kanten 

 

Als sterke kanten van de provincie in het transitieproces komen vooral naar voren:  

- Het neerzetten van een stevig inhoudelijk fundament. 

- Gedegen kennis van zaken. 

- Faciliteren waar nodig met financiële middelen en deskundigheid. 

- Creëren van mogelijkheden om in projectvorm te oefenen binnen de wettelijke kaders. 

- Inzetten op behoud van kennis en expertise die in de regio was opgebouwd worden. 

- Verantwoordelijkheid dragen en tegelijkertijd ruimte bieden voor de autonomie van de 

diverse partijen. 

- Betrekken van alle partijen, van bestuurlijk tot uitvoerend. 

 

Ter illustratie enkele opmerkingen die respondenten maakten: 

Voor de provincie was het enerzijds inzetten op behoud van het goede wat men had opgebouwd 

en anderzijds genoeg ruimte bieden aan gemeenten om zelf invulling aan te geven. 
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De provincie heeft vooral ingezet op het intersectoraal werken en altijd gekeken naar de 

mogelijkheden die er waren.  

 

Het inzetten op het in stand houden van de opgebouwde kennis en succesvolle methodes vroeg 

om een grote mate van geduld en strategisch handelen. Het streven om voor alle 12 gemeenten 

één lijn te kiezen was een lastige opgave waar de provincie ruim is in geslaagd. Een respondent 

geeft dat als volgt weer: 

 

Dat krachtenveld is voor de provincie lastig geweest. De lokale voorkeuren en wensen zijn soms in 

strijd geweest tegen de wensen van de provincie. De ambtelijke betrokkenheid bleef echter groot. 

 

De provincie was de verbindende factor tijdens de Drentse pilot. Ik hoop dat de eenheid tussen de 

Drentse gemeenten die bereikt is, ook stand houdt. 

 

6.2 Aandachtspunten  

 

De opdracht waar de provincie en alle actoren voor stonden was van een immense complexiteit. 

De provincie droeg zorg voor de overdracht van de jeugdzorgtaken, terwijl in de periode van de 

Drentse pilot tegelijkertijd ook de taken die vanuit AWBZ en zorgverzekeraars overgedragen 

werden een plek krijgen. In de interviews komt als kritische kanttekening naar aanleiding van dit 

thema naar voren dat een integrale aanpak op dit punt gemist werd. Geïnterviewden verwoordden 

dit als volgt: 

 

Wat ik wel als verbeterpunt kan aandragen is dat de pilot en de inspanning van de provincie te 

sterk gericht waren op jeugdzorg. Wij willen echter een integrale oplossing voor de voorkant waarin 

ook alle aanpalende sectoren (ABWZ) in meegenomen worden.  

 

Enerzijds is het gunstig dat er veel aandacht geweest voor de jeugdhulp, maar de lijnen naar de 

andere decentralisaties zijn onvoldoende betrokken geweest. Hierdoor kan de gemeente moeilijk 

integraal werken. Vooral als men in een hele regio hetzelfde wil doen qua jeugdhulp. De afgelopen 

drie jaar is dat zoeken geweest, maar dat zal de komende twee jaar, weliswaar zonder de 

provincie, nog zoeken blijven.  

 

Een ander aandachtspunt dat genoemd is in de interviews, is de communicatie naar medewerkers 

Toegang van Bureau Jeugdzorg. Dit had beter gekund. Ook is opgemerkt dat de provincie wellicht 

de gemeenten meer verantwoordelijk had moeten maken voor de financiering van de 

kwartiermakers. 

 

De grote betrokkenheid van de provincie en het zich sterk maken voor bijvoorbeeld POD wordt 

voornamelijk als kracht gezien. Maar door een paar respondenten wordt aangehaald dat het soms 

te ver reikt om bijvoorbeeld voor te schrijven welk formulier men moet gebruiken of hoe men moet 

werken. Het primaat van PoD die voornamelijk vanuit Yorneo is ingevuld wordt als aandachtspunt 

genoemd. Gemeenten en CJG‟s willen de ruimte hebben om zaken ook naar eigen inzicht in te 

richten.  
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Opgemerkt wordt dat, hoewel de bezuinigingen door het Rijk opgelegd zijn, de provincie op dit punt 

coulance zou kunnen tonen de komende twee jaar. De komende jaren bestaat de kans dat het 

gemeenten niet lukt binnen de begroting blijven. De provincie kan als toezichthouder haar rol 

pakken in het sociale domein door soepeler met de begrotingen om te gaan in de eerste twee jaar.  

 

Tenslotte wordt door een respondent betreurd dat er geen formele terugkoppeling moment is 

geweest naar de Provinciale Staten. Het had een mooi moment geweest om het proces waar 

partijen met een goed gevoel op terugkijken te kunnen voltooien. 
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Bijlage 1 Geraadpleegde documenten 
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Bijlage 2 Lijst van geïnterviewde personen 

 

 

1. Dhr. Hoefsloot    Projectleider Jeugd gemeente Emmen vanaf 2013 

Per 2014 ook Kwartiermaker regio Zuid Oost 

 

2. Dhr. Stam     Directeur Yorneo 

 

3. Mevr. Stolmeijer    Coördinator CJG in Hoogeveen 

 

4. Dhr. Tuller     Kwartiermaker regio Noord Midden 

 

2. Dhr. De Groot    Burgemeester gemeente de Wolden 

 

3. Mevr. Wiggerink    Adjunct-directeur Bureau Jeugdzorg Drenthe 

 

4. Mevr. Willemsen    Kwartiermaker regio Zuid West 

 

5. Dhr. Kremers     Oud-wethouder van de gemeente Tynaarlo 

Voorzitter Drentse pilot 2011-2014 

Raad van Bestuur Zorgbelang Drenthe 

 

6. Mevr. Hogervorst    Tot 2015 projectleider decentralisatie en  

      deelnemer werkgroep Transformatie. 

Per 2015 leidinggevende team Jeugd en 

bijzondere zorg bij de gemeente De Wolden en 

Hoogeveen.  
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Bijlage 3 Tabellen Transitiemonitor 

 

 

Vraag Thema Toegang  Ja Ten 

dele 

Nee Geen 

1 Heeft de gemeente een besluit genomen dat bepaalt 

wat vrij toegankelijke en niet vrij toegankelijke 

voorzieningen zijn? 

Landelijk 

 

82% 

 

8% 1% 10% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

2 Heeft uw gemeente een besluit genomen over de 

wijze van beoordeling voor het toekennen van niet-

vrij toegankelijke voorzieningen? 

Landelijk 

 

72% 18% 1% 

 

 

10% 

Drenthe 58% 42% 0% 0% 

3 Is in uw gemeente geregeld wie gemandateerd is 

om beslissingen te nemen over het toekennen van 

niet-vrij toegankelijke voorzieningen? 

Landelijk 

 

59% 25% 5% 11% 

Drenthe 25% 75% 0% 0% 

4 Heeft uw gemeente per 1 januari de infrastructuur 

voor de toegang tot de jeugdhulp gereed           

(telefoonnummer, bereikbaarheid, website, loket, 

wijkteam) waar burgers met een 

ondersteuningsvraag naar toe kunnen?  

Landelijk 

 

85% 5% 0% 10% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

5 Is in uw gemeente een besluit genomen over welke 

organisatievorm (gemeente zelf, wijkteam) de 

toegang tot jeugdhulp zal uitvoeren? 

Landelijk 

 

88% 1% 0% 11% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

6 Heeft uw gemeente afspraken gemaakt met 

medisch specialisten, huisartsen en jeugdartsen 

over de wijze waarop zij onderling en met uw 

gemeente afstemmen over verwijzingen? 

Landelijk 

 

24% 61% 3% 11% 

Drenthe 67% 33% 0% 0% 

7 Heeft uw gemeente afspraken gemaakt met 

medisch specialisten, huisartsen en jeugdartsen 

over de wijze waarop zij worden geïnformeerd over 

de gecontracteerde jeugdhulp waarnaar zij kunnen 

verwijzen? 

Landelijk 

 

36% 49% 5% 11% 

Drenthe 42% 58% 0% 0% 

8 Heeft uw gemeente afspraken met BJZ en CIZ over 

de warme overdracht van cliënten die bekend zijn 

bij BJZ en CIZ, maar wiens aanvraag niet meer 

voor 1 januari 2015 wordt afgedaan door BJZ/CIZ? 

Landelijk 

 

29% 47% 13% 12% 

Drenthe 0% 100% 0% 0% 

9 Heeft uw gemeente afspraken gemaakt met BJZ 

over een warme overdracht van cliënten die op 31 

december 2014 nog onder de ‘toegang’ van BJZ 

vallen? 

Landelijk 

 

60% 24% 4% 11% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 
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Vraag Thema Crisisdienst   Ja Ten 

dele 

Nee Geen 

14 Heeft uw gemeente een besluit genomen over de 

inrichting van het niveau (lokaal, of 

(boven)regionaal) waarop de crisisdienst wordt 

georganiseerd? 

Landelijk 83% 4% 0% 13% 

Drenthe 50% 50% 0% 0% 

15 Heeft uw gemeente een besluit genomen over de 

positionering van de crisisdienst? 

Landelijk 81% 5% 0% 13% 

Drenthe 67% 33% 0% 0% 

16 Heeft uw gemeente per 1 januari geregeld dat direct 

een crisisplaatsing gedaan kan worden (bijv. bij een 

24-uurs opvang of een jeugdhulpaanbieder) 

Landelijk 81% 5% 0% 13% 

Drenthe 42% 56% 0% 0% 

  

Vraag Thema Inkoop  Ja Ten 

dele 

Nee Geen 

17 Heeft uw gemeente de contracten rond met alle 

aanbieders (GGZ, AWBZ, provinciale 

jeugdzorgaanbieders, jeugdzorgplus, BJZ) die aan 

kinderen uit uw gemeente zorg bieden? 

Landelijk 54% 32% 2% 12% 

Drenthe 17% 83% 0% 0% 

18 Heeft uw gemeente/regio de contracten rond met de 

aanbieders die jeugdhulp op bovenregionaal niveau 

aanbieden (driemilieusvoorzieningen, 

multifunctionele centra, Jeugd-GGZ vanuit 

klinische basis)? 

Landelijk 49% 33% 4% 15% 

Drenthe 17% 83% 0% 0% 

19 Weten de instellingen die aan kinderen uit uw 

gemeente zorg bieden op welke manier ze bekostigd 

worden? 

Landelijk 82% 5% 0% 13% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

20 Weten de instellingen waar uw gemeente zorg heeft 

ingekocht en hoe het betalingsritme er uit ziet? 

Landelijk 73% 13% 1% 13% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

21 Is uw gemeente op 1 januari gereed om facturen en 

declaraties van zorgaanbieders af te handelen? 

Landelijk 62% 24% 1% 13% 

Drenthe 42% 58% 0% 0% 

22 Heeft uw gemeente 3.75% van het budget 

gereserveerd voor zorg waarvoor de VNG 

landelijke raamcontracten opstelt? 

Landelijk 80% 4% 2% 14% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

23 Heeft uw gemeente een besluit genomen over de 

wijze waarop de hoogte van een PGB wordt 

vastgesteld?  

Landelijk 34% 38% 15% 13% 

Drenthe 8% 8% 83% 0% 
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Vraag Thema Gedwongen Kader  Ja Ten 

dele 

Nee Geen 

24 Heeft uw gemeente/regio afspraken met de Raad 

voor de Kinderbescherming gemaakt? 

Landelijk 73% 12% 1% 14% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

25 Heeft uw gemeente/regio besloten wie er een 

verzoek mag doen bij de Raad voor de 

Kinderbescherming? 

Landelijk 75% 9% 2% 14% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

26 Heeft uw gemeente een door het college 

gemandateerde organisatie aangewezen die overleg 

voert met de gecertificeerde instelling in geval deze 

de inzet van jeugdhulp nodig acht? 

Landelijk 56% 20% 8% 16% 

Drenthe 17% 83% 0% 0% 

27 Heeft uw gemeente/regio afspraken gemaakt met de 

politie in de regio over de route van de 

zorgmeldingen van de politie? 

Landelijk 63% 19% 3% 15% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

 

Vraag Thema Regionale samenwerking  Ja Ten 

dele 

Nee Geen 

37 Hebben de samenwerkingsafspraken die u met 

andere gemeenten in regionaal verband heeft 

gemaakt een juridische basis? 

Landelijk 65% 12% 9% 14% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

38 Heeft uw gemeente mogelijk onverwachte toename 

in kosten van (dure) jeugdhulp financieel gedekt? 

Landelijk 57% 24% 5% 14% 

Drenthe 75% 25% 0% 0% 

39 Heeft uw gemeente gekozen voor regionale 

financiële risicoverevening? 

Landelijk 55% 15% 17% 13% 

Drenthe 100% 0% 0% 0% 

 




